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Sexta-feira  

Sindsep/MA Comunicado 

A Direção do Sindsep/MA, 
como medida de proteção con-
tra a ameaça do Coronavírus, 
decidiu suspender as atividades 
a partir de hoje, sexta-feira, 20 
de março, pelo período de 15 
dias. 

O Sindsep/MA, entende 
assim, estar colaborando para 
garantir a saúde de seus direto-
res, funcionários, filiados e pres-
tadores de serviço. 

A previsão de retorno é 06 
de abril, que pode ser antecipa-

da ou prorrogada mediante a 
conjuntura da pandemia. 

A entidade não pode ir na 
contramão das medidas que es-
tão sendo tomadas pelas autori-
dades do país, inclusive no Mara-
nhão, onde o governo estadual 
suspendeu atividades de grande 
porte e as aulas nas redes públi-
ca e particular de ensino. 

Assim, a entidade pede a 
compreensão de todos os seus 
filiados, para que juntos, possa-
mos preservar a saúde da socie-
dade brasileira contra a ameaça 
de proliferação do Coronavírus. 

França impõe quarentena geral e suspende cobrança 
de contas de luz, água e gás  

A França está em quaren-
tena geral de 15 dias para en-
frentar a pandemia do coronaví-
rus (Covid-19). Os franceses es-
tão proibidos até de fazer reuni-
ões familiares e sociais. A deter-
minação é do presidente  Emma-
nuel Macron, de acordo com re-
portagem de Weudson Ribeiro, 
do Poder360.  

A cidade de Paris anunciou 
o fechamento de todos os par-
ques e jardins públicos. Macron 
disse que o país está “em guer-
ra” contra o surto de coronaví-
rus. “Foi por isso que decidi que 
todas as reformas debatidas no 
parlamento serão suspensas“, 
declarou. 

O governo redigirá uma 

nova legislação para enfrentar a 
crise. Um novo hospital militar 
será implantado para reduzir o 
congestionamento, disse o presi-
dente. 

Em pronunciamento, o 
líder francês criticou parte da 
população que continua igno-
rando protocolos de higiene e 
decretou a suspensão da co-
brança das contas de luz, água e 
gás no país, inclusive para em-
presas. 

No vídeo, Macron anunci-
ou também que vai baixar 1 pa-
cote de medidas a fim de apoiar 
as empresas francesas por meio 
de empréstimos bancários de 
até US$ 300 bilhões. “Nenhuma 
empresa, de qualquer tamanho, 
poderá falir“, disse. 

Fonte: CUT 
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Em um casamento duradouro 
 

Autor desconhecido 

No casamento, as peque-
nas coisas são as grandes coi-
sas. É jamais ser muito velho 
para dar-se as mãos, diz ele. É 
lembrar de dizer "te amo", pelo 
menos uma vez ao dia. É nunca 
ir dormir zangado. É ter valores 
e objetivos comuns. 

É estar unidos ao enfren-
tar o mundo. É formar um círcu-
lo de amor como uma toda fa-
mília. É proferir elogios e ter 
capacidade para perdoar e es-
quecer. É proporcionar uma at-
mosfera onde cada qual possa 
crescer na busca recíproca do 
bem e do belo. É não só casar-
se com a pessoa certa, mas ser 
o companheiro perfeito. 

E para ser o companheiro 
perfeito é preciso ter bom hu-
mor e otimismo. Ser natural e 
saber agir com tato. É saber es-
cutar com atenção, sem inter-
romper a cada instante. É mos-
trar admiração e confiança, in-

teressando-se pelos problemas e 
atividades do outro. 

Perguntar o que o ator-
menta, o que o deixa feliz, por 
que está aborrecido. É ser discre-
to, sabendo o momento de dei-
xar o companheiro a sós para 
que coloque em ordem seus 
pensamentos. É distribuir cari-
nho e compreensão, combinan-
do amor e poesia, sem esquecer 
galanteios e cortesia. 

É ter sabedoria para repe-
tir os momentos do namoro. 
Aqueles momentos mágicos em 
que a orquestra do mundo pare-
cia tocar somente para os dois. É 
ser o apoio diante dos demais. 

É ter cuidado no linguajar, 
é ser firme, leal. É ter atenção 
além do trivial e conseguir des-
cobrir quando um se tiver esme-
rado na apresentação para o ou-
tro. Um novo corte de cabelo, 
uma vestimenta diferente, deta-
lhes pequenos mas importantes. 

É saber dar atenção para 
a família do outro, pois, ao se 
unir o casal, as duas famílias 
formam uma unidade. É culti-
var o desejo constante de supe-
ração. É responder dignamente 
e de forma justa por todos os 
atos. É ser grato por tudo o que 
um significa na vida do outro. 

O amor real, por manter 
as suas raízes no equilíbrio, vai 
se firmando dia a dia, através 
da convivência estreita. O 
amor, nascido de uma vivência 
progressiva e madura, não ten-
de a acabar, mas amplia-se, 
uma vez que os envolvidos pas-
sam a conhecer vícios e virtu-
des, manias e costumes um do 
outro. 

O equilíbrio do amor pro-
move a prática da justiça e da 
bondade, da cooperação e do 
senso de dever, da afetividade 
e advertência amadurecida. 
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