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Quinta-feira  

O Golpe parlamentar que retirou a presi-

denta Dilma da presidência da republica des-

respeitando os mais de 54 milhões de eleitores 

que votaram por um Brasil que respeita os mais 

pobres e respeita os direitos trabalhistas ainda 

não acabou. Para consolidar as reformas que 

retiram as conquistas sociais e os direitos con-

quistados através de muita luta e que só benefi-

ciam os patrões, eles precisam tirar o LULA da 

disputa presidencial nas eleições de 2018. 

Para isso, estão usando de todas as for-

mas para criminalizar e condenar mesmo sem 

provas a única liderança capaz de unificar a 

classe trabalhadora e desfazer todas essas in-

justiças contra os trabalhadores e a população 

mais pobre do país. 

Nesse sentido a CUT e os movimentos 

sociais estão convocando a população e os tra-

balhadores para defender a democracia e o di-

reito de LULA ser candidato. A população não 

pode mais ficar parada enquanto um Congresso 

que não representa os anseios da maioria da 

sociedade, envolvido em toda sorte de escânda-

los e protegidos por um judiciário que é coni-

vente com a corrupção e de viés anti trabalha-

dores, destruam todas as conquistas consegui-

das através de muito suor e até sangue por di-

versas gerações de brasileiros desde o começo 

do século 20. 

“O Golpe ainda não acabou e nós preci-

samos unificar os trabalhadores para trazer a 

democracia de volta ao nosso país e assim con-

seguir revogar essas medidas tão desastrosas 

para o conjunto dos trabalhadores”, disse Raimundo Pe-

reira, presidente do Sindsep/MA 

O golpismo está construindo um julgamento como 

um jogo de cartas marcadas sem que haja provas contra 

Lula, uma crônica cujo desfecho já foi anunciado. Se isto 

acontecer, será não apenas o golpe dentro do golpe, mas a 

tacada decisiva dos golpistas para impedir que a maioria 

da população eleja Lula como Presidente da República, o 

candidato que desponta como favorito nas pesquisas e 

que irá reverter as medidas nefastas implementadas pelo 

governo Temer. Será o mais duro golpe contra a Demo-

cracia. 

Por isso a CUT denuncia este julgamento como 

farsa e alerta: Eleição sem Lula é fraude! Conclama suas 

bases para defender o direito de Lula ser candidato, e im-

pedir que esta injustiça aconteça. 

Golpe! 
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Filhos brilhantes, alunos fascinantes 
 

Por Augusto Cury (psiquiatra e escritor) 

Bons filhos conhecem o 

prefácio da história dos seus 

pais. Filhos brilhantes vão mui-

to mais longe, conhecem os 

capítulos mais importantes das 

suas vidas. 

Bons jovens se preparam 

para o sucesso. Jovens brilhan-

tes se preparam para as derro-

tas. Eles sabem que a vida é 

um contrato de risco e que não 

há caminhos sem acidentes.  

Bons jovens têm sonhos 

ou disciplina. Jovens brilhantes 

têm sonhos e disciplina. Pois 

sonhos sem disciplina produ-

zem pessoas frustradas, que 

nunca transformam seus so-

nhos em realidade, e disciplina 

sem sonhos produz servos, pes-

soas que executam ordens, que 

fazem tudo automaticamente e 

sem pensar. 

Bons alunos escondem 

certas intenções, mas alunos 

fascinantes são transparentes. 

Eles sabem que quem não é fiel 

à sua consciência tem uma dívi-

da impagável consigo mesmo. 

Não querem, como alguns políti-

cos, o sucesso a qualquer preço. 

Só querem o sucesso conquistado 

com suor, inteligência e transpa-

rência. Pois sabem que é melhor a 

verdade que dói do que a mentira 

que produz falso alívio..  

A grandeza de um ser hu-

mano não está no quanto ele sa-

be, mas no quanto ele tem cons-

ciência que não sabe. O destino 

não é frequentemente inevitável, 

mas uma questão de escolha. 

Quem faz escolha, escreve sua 

própria história, constrói seus 

próprios caminhos. 

Os sonhos não determinam 

o lugar onde vocês vão chegar, 

mas produzem a força necessária 

para tirá-los do lugar em que vo-

cês estão. Sonhem com as estrelas 

para que vocês possam pisar pelo 

menos na Lua. Sonhem com a 

Lua para que vocês possam pisar 

pelo menos nos altos montes. So-

nhem com os altos montes para 

que vocês possam ter dignidade 

quando atravessarem os vales 

das perdas e das frustrações. 

Bons alunos aprendem a 

matemática numérica, alunos 

fascinantes vão além, apren-

dem a matemática da emoção, 

que não tem conta exata e que 

rompe a regra da lógica. Nessa 

matemática, você só aprende a 

multiplicar quando aprende a 

dividir, só consegue ganhar 

quando aprende a perder, só 

consegue receber, quando 

aprende a se doar. 

Uma pessoa inteligente 

aprende com os seus erros, 

uma pessoa sábia vai além, 

aprende com os erros dos ou-

tros, pois é uma grande obser-

vadora.  

Procurem um grande 

amor na vida e cultivem-no. 

Pois, sem amor, a vida se torna 

um rio sem nascente, um mar 

sem ondas, uma história sem 

aventura! Mas, nunca esqueçam, 

em primeiro lugar tenham um 

caso de amor consigo mesmos. 

 


