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Terça-feira  

 Trabalhadores na educação farão greve 
nacional em  
13 de agosto 

 

Movimento da categoria inclui marchas nos municípios 

em defesa da educação, da democracia e contra os a 

reforma da Previdência e outros retrocessos. 

Matéria completa em www.cut.org.br/noticias Arquivo CNTE 

Trabalhadores continuam na luta para barrar a 
Reforma da Previdência 

O Conselho Deliberativo 
de Entidades (CDE) da Condsef/
Fenadsef, reuniu-se na última 
sexta-feira, 12, em Brasília, e 
aprovou o reforço na luta e resis-
tência contra a reforma da Previ-
dência do governo Bolsonaro.  

A semana que passou foi 
de intensas atividades, visitas aos 
gabinetes e mobilização em defe-
sa da Previdência Pública.  

Houveram obstáculos com 
entradas dificultadas na Casa do 
Povo. A resistência vai continu-
ar, apesar da expressiva votação 
conseguida por parlamentares da 
base aliada no 1º turno na Câma-
ra dos Deputados que deu 379 
votos favoráveis ao fim do direito à 
aposentadoria de milhões de brasi-
leiros.  

A votação em segundo turno 
será no dia 6 de agosto, assim que 
recomeçar o semestre legislativo, 
conforme afirmou o presidente da 
Casa, Rodrigo Maia.  

A previsão, segundo ele, é 
concluir essa etapa no dia 8. So-
mente após a votação em segundo 
turno pelos deputados é que a re-
forma será enviada ao Senado. 

 
Força tarefa e Greve Geral 
A Condsef/Fenadsef e suas 

filiadas também vão encaminhar à 
CUT uma sugestão para realização 
de mais uma Greve Geral que siga 
mobilizando a classe trabalhadora 

contra essa reforma injusta que reti-
ra direitos e não combate privilé-
gios como o governo tenta vender à 
população brasileira.  

Pesquisa do Datafolha feita 
há pouco tempo apontou que so-
mente 17% dos brasileiros se dizem 
bem informados sobre o que pro-
põe a reforma da Previdência.  

É inadmissível que um proje-
to de tamanha complexidade que 
altera direitos constitucionais seja 
votado sem o devido e amplo deba-
te com a sociedade e tenta ser apro-
vado por meio de acordos e con-
luios às pressas e à portas fechadas 
para o povo.  

 
Ações para resistir 
A derrota no 1º turno da Câ-

mara não é o fim dessa jornada. Ao 

contrário. Há um longo caminho 
de batalhas que ainda existe pela 
frente. Mais do que nunca, os bra-
sileiros precisam todos se empe-
nhar para barrar essa proposta e 
defender o direito à aposentadoria. 
Este empenho vem em diversas 
frentes. Damos abaixo algumas 
ações importantes: 

1. Informe-se sempre. A 
base de uma sociedade igualitária 
reside especialmente na democra-
tização da informação, tantas ve-
zes restrita às elites intelectuais; 

2. Tenha paciência para 
conversar com outras pessoas so-
bre os impactos reais da reforma 
da Previdência. É no diálogo que 
conscientizamos a população so-
bre a verdade; 

3. Pressione seus deputados 
e senadores para votarem contra a 
reforma, mandando e-mails, tele-
fonando para os gabinetes, pressi-
onando nas bases; 

4. Compartilhe conteúdos 
contrários à reforma pelas redes 
sociais, especialmente em grupos 
de WhatsApp. Garanta sempre 
que os conteúdos compartilhados 
sejam de qualidade e de fontes 
confiáveis para não cair em fake 
news; 

5. Participe de atos em de-
fesa da aposentadoria sempre que 
houver chamado.   

Com informações repassa-
das pela Condsef. 
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A lei da causa e efeito e suas escolhas 
 

Autor desconhecido 

De acordo com a Lei de 
causa e efeito, tudo o que você 
plantou no passado você está 
colhendo agora. As suas esco-
lhas de agora determinam o que 
vai colher no futuro. 

Seja sincero: Você acredita 
que tudo vai dar certo pra você? 
Você confia em Deus, na Vida, 
em você mesmo? Você acha de 
verdade que a tendência é tudo 
dar certo sempre? Espero que 
sim. 

Você conhece a Lei de 
causa e efeito. Você sabe que 
tudo o que você plantou no pas-
sado, você está colhendo agora; 
e o que você plantar agora vai 
colher no futuro. Isso é inquesti-
onável. A Lei de causa e efeito é 
lei de Deus, é parte da justiça de 
Deus. Aliás, o que conhecemos 
de Deus são suas Leis. Justas e 
imutáveis. 

Por conhecer a Lei de cau-
sa e efeito, algumas pessoas pen-
sam que seu destino está pratica-
mente traçado. Não é nada disso! 
Acreditar que o destino esteja 
escrito é determinismo. Isso não 
existe. 

O que você plantou você 
tem que colher. Mas o modo co-
mo você fará a colheita é você 
quem determina. Os resultados 
da Lei de causa e efeito podem 
ser vistos como uma conta cor-
rente. Você tem alguns débitos, 
mas também tem créditos. Você 
está um pouco endividado, mas 
pode ganhar o suficiente pra qui-
tar suas dívidas e ficar com o 
saldo positivo. 

Então você está vendo que 
não existe azar. Não existe fatali-
dade, não existe destino traçado. 
Você faz o seu destino a todo ins-
tante, está fazendo neste momen-
to. Vou repetir a pergunta lá de 
cima: Você acredita que tudo vai 
dar certo pra você? E por que al-
guma coisa não daria certo pra 
você? Desde que seja algo hones-
to e bom, o normal é que dê cer-
to. 

Mas, me permita dizer isso, 
o seu pior inimigo é você mesmo. 
Na verdade, no fim das contas, o 
seu único inimigo é você mesmo. 
É claro que se você é uma pessoa 
amorosa e confiante, você não 
tem inimigos, nem você mesmo. 
Mas o que eu quero dizer com 
isso é que somos nós que nos 
boicotamos. Somos nós que joga-
mos contra. Somos nós que en-
chemos nossa mente com pensa-
mentos negativos e inseguros. 

É só isso o que pode atra-
palhar tudo o que fazemos. O 
pensamento é criador. O que vo-
cê pensa com força acontece. As 
primeiras máquinas fotográficas, 
lá em meados do século dezeno-
ve, precisavam ficar focadas al-
guns instantes para captar a ima-
gem. Tudo tinha que ficar imó-
vel, senão saía borrado. 

A sua mente é assim. O 
pensamento que fica imóvel em 
sua mente é o que predomina. O 
pensamento que predomina em 
sua mente, o pensamento que for-
ma um padrão, é o que determina 
o que será atraído para você. Se 
você sente raiva, rancor, revolta, 

durante alguns minutos, as pes-
soas à sua volta inevitavelmente 
serão influenciadas por essas 
vibrações e talvez até queiram 
brigar com você. Se você sente 
amor, alegria, confiança e oti-
mismo, as pessoas à sua volta 
certamente serão influenciadas 
por essas vibrações e irão sorrir, 
talvez tentar se aproximar e con-
versar com você. 

É você quem determina o 
que acontece em sua vida. Você 
acha que seria possível que você 
nascesse destinado a sofrer, des-
tinado a ver tudo na sua vida dar 
errado? Isso é ridículo! Essa 
crença na desgraça era tolerável 
tempos atrás, quando não tínha-
mos tanto acesso à informação e 
ao conhecimento. Os deturpado-
res do cristianismo nos deixaram 
acreditar em azar, em fatalidade. 
Isso servia aos seus interesses, 
dessa forma dominaram a maior 
parte da população por séculos e 
séculos. 

Mas hoje é um primarismo 
imperdoável acreditar que as 
coisas estão fadadas ao fracasso. 
Você nasceu pra realizar, você 
nasceu pra criar, você nasceu pra 
ser feliz e inteligente! A vontade 
de Deus é que sejamos todos fe-
lizes. O destino do espírito imor-
tal é a felicidade. Todos cami-
nham para isso. O tempo que 
essa caminhada vai demorar de-
pende de cada um de nós. Você 
decide por você. Você escolhe o 
que você quer sentir, pensar, fa-
lar e fazer na sua vida. 


