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Terça-feira  

Sindsep/MA participa de solenidade de entrega 
de cisternas pela ASA 

 

O presidente do Sindsep/
MA, Raimundo Pereira, partici-
pou no último dia 07, da entrega 
de 10 cisternas pela Articulação 
Semiárido Brasileiro (ASA), à 
comunidade de Brejinho, em 
Timbiras/MA. 

O projeto que é custeado pelo 
Comitê Betinho, através da Ação da 
Cidadania, irá beneficiar uma cente-
na de pessoas que sofrem com a 
questão da água no estado. 

Em todo o Maranhão a 
ASA já entregou mais de 1.000 
cisternas, o que ratifica o grande 
trabalho realizado pela entidade 
no Maranhão 

 
O que é a ASA? 

A ASA é uma rede que de-
fende, propaga e põe em prática, 
inclusive através de políticas públi-
cas, o projeto político da convivên-
cia com o Semiárido. É uma rede 
porque é formada por mais de três 
mil organizações da sociedade ci-
vil de distintas naturezas – sindica-
tos rurais, associações de agriculto-

res e agricultoras, cooperativas, 
ONG´s, Oscip, etc. 

Essa rede conecta pessoas 
organizadas em entidades que atu-
am em todo o Semiárido defenden-
do os direitos dos povos e comuni-
dades da região. As entidades que 
integram a ASA estão organizadas 
em fóruns e redes nos 10 estados 
que compõem o Semiárido Brasi-
leiro (MG, BA, SE, AL, PE, PB, 
RN, CE, PI e MA). 

Sua missão é fortalecer a 
sociedade civil na construção de 
processos participativos para o de-
senvolvimento sustentável e a con-
vivência com o Semiárido referen-

ciados em valores culturais e de 
justiça social. E a ASA fortalece a 
sociedade civil mobilizando-a. 
Uma das estratégias que a Articula-
ção utiliza para a mobilização soci-
al é a Comunicação Popular, assim 
como processos de sistematização 
de experiências e de intercâmbio 
entre as famílias agricultoras, que 
promovem a construção coletiva 
do conhecimento.  

Secretaria Regional de Pedreiras realiza con-
fraternização natalina 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria Regional de Pedreiras, 
realizou no último dia 06 de de-
zembro, a sua confraternização 
natalina, oferecendo um café da 
manhã aos seus filiados e convi-
dados. 

O evento teve uma grande 
participação dos filiados da regi-
onal, que compareceram em 
massa, e abrilhantaram ainda 
mais a atividade proposta pela 
Regional. 

O presidente do Sindsep/
MA, Raimundo Pereira, esteve 

presente à confraternização, e 
comentou sobre a realização des-
ses momentos que aproximam a 
entidade dos seus filiados. 

“Essas atividades são reali-
zadas no intuito de aproximar o 
sindicato da sua base. O momen-
to político é complicado, e as 
ameaças à classe trabalhadora 
são constantes, mas a união da 
categoria será preponderante pa-
ra nos mantermos firmes. E é 
nesses momentos, aproveitando 
essas festividades, que aproveita-
mos para passar mais informa-

ções, haja vista que todos os dias 
uma notícia contra os trabalhado-
res é lançada por esse governo 
que não nos representa”, comen-
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Os Obstáculos Diários 
 

Autor desconhecido 
 

Quando aparece um pe-
ríodo mais difícil nas nossas 
vidas, onde as emoções estão 
confusas e o futuro se torna 
algo muito mais distante e 
incerto, é hora de recordar a 
enorme quantidade de obstá-
culos já superados e como 
nem todos eles foram tão difí-
ceis assim. 

Diariamente somos for-
çados a tomar decisões, umas 
mais fáceis, quase que instin-
tivas, e outras mais arrisca-
das, onde a escolha tem que 
ser muito bem pensada. Essas 
alternativas mais dispendiosas 

não devem ser tratadas como o 
fim do mundo, e sim como uma 
montanha um pouco mais alta 
que a anterior que já foi escala-
da. 

Temos que ter em mente 
que o tempo não para quando 
estamos passando por algum 
problema, e enquanto continu-
armos a adiar uma reflexão, 
consequentemente, estaremos 
adiando muito mais a sua solu-
ção. Devemos pensar como 
mais um obstáculo que deve ser 
ultrapassado, como todos os 
outros que já foram superados. 
Fonte: mundodasmensagens.com 

Acredite na Vida 
 

Autor desconhecido 
 

Acreditar que a nossa vi-
da não é melhor ou pior do que 
a de ninguém. Nunca sentir-se 
maior ou menor, mas igual. Fa-
zer o bem sem olhar à quem e 
não esperar nada em troca, é 
uma maneira de encontrar a 
felicidade. 

Procurar sorrir sempre, mes-
mo diante das dificuldades e não se 
envergonhar das lágrimas, diante da 
necessidade, é outra maneira de ir-
mos ao encontro dela. Ser humilde, 
prestar favores sem recompensas, 

abrir as mãos e oferecer ajuda, é uma 
maneira de buscar a felicidade. 

Chorar e sofrer, mas lutar e 
procurar vencer, sem deixar o 
cansaço te derrotar, nem o desâ-
nimo ou o preconceito te domi-
nar, é uma maneira de ganhar a 
felicidade. Aprender à defender 
seus ideais e a amar seus seme-
lhantes, à conquistar seus amigos 
pelo que é e não pelo que quei-
ram que seja, é mais uma manei-
ra de abraçar a felicidade. 

Saber ganhar e saber per-

der, é uma rara conquista, mas 
você consegue. Tenha fé, acre-
dite em Deus!!! Viva cada mo-
mento de sua vida como se fos-
se o último. Faça de sua vida 
uma conquista de vitórias, uma 
virtude e aproveite tudo o que 
ela te der como oportunidade. 
Mesmo sofrendo, sofra aman-
do. Pois é através do amor que 
você encontrará as chaves para 
abrir as portas da felicidade... 

Fonte: mundodasmensa-
gens.com 


