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Quarta-feira  

Deputados são recebidos com ato  
no aeroporto de Brasília 

Com o início da votação 
em 2º turno da reforma da Previ-
dência, marcada para acontecer a 
partir de ontem, 6, e com a che-
gada dos parlamentares vindos de 
todos os estados brasileiros, as 
entidades sindicais foram até o 
aeroporto de Brasília para protes-
tar em defesa da Previdência So-
cial.  

Banners expuseram no sa-
guão de desembarque o rosto dos 
deputados que votaram pelo fim 
das aposentadorias, estado a esta-
do.  

Sob gritos de "se votar, não 
volta", entidades sindicais apro-
veitaram o momento para sensi-
bilizar cidadãos sobre os des-
montes previstos na proposta de 
reforma da Previdência em vota-
ção na Câmara.  

A Condsef/Fenadsef esteve 
amplamente representada por 
seus diretores. O Secretário-
geral, Sérgio Ronaldo da Silva, 
reforçou que na pressão é possí-
vel reverter votos dos parlamen-
tares que votaram pela reforma. 

"Você servidor e servidora, 

trabalhador e trabalhadora, acre-
dite que é possível reverter a situ-
ação. Se mobilize e participe das 
atividades de sua categoria em 
defesa da aposentadoria pública. 
Dia 13 é o grande dia para colo-
carmos um freio nesta nefasta 
proposta. À luta, companheiros!", 
convocou. Nesta tarde, a partir 
das 15 horas, servidores farão 
novo ato no Congresso Nacional, 
em frente ao Anexo II. A partici-
pação e mobilização de todos é 
urgente. 

Com informações da Condsef. 
 
 

Processo seletivo na Anac recruta servidores 
 
A Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac) recebe até 
11 de agosto (próximo domingo) 
currículos de servidores públicos 
interessados em trabalhar na 
Agência. As oportunidades são 
em 20 diferentes áreas: psicolo-
gia, informática, administração, 
contabilidade, direito, economia, 
engenharia, comunicação social, 
pedagogia ou de qualquer outro 
curso superior 

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) informa 
que receberá, até o próximo do-
mingo (11/8), as inscrições de 
servidores de outros órgãos do 
governo federal que estejam inte-
ressados em trabalhar no órgão 
regulador. Com vagas em 20 
áreas distintas, a agência está re-
cebendo currículos de candidatos 

formados em psicologia, infor-
mática, administração, contabili-
dade, direito, economia, enge-
nharia, comunicação social, pe-
dagogia ou mesmo qualquer ou-
tro curso superior, a depender do 
cargo pretendido. 

Órgão com atribuições no 
setor da aviação civil no país, a 
Anac, de acordo com a assessoria 
de imprensa, “oferece ambiente 
estimulante, com infraestrutura 
moderna, rotinas organizadas 
(processos de trabalhos e compe-
tências mapeados) e perspectiva 
de crescimento profissional”. A 
agência, diz a assessoria, investe 
alto em treinamento e incentiva 
os funcionários a fazer de cursos 
de idiomas e pós-graduação (com 
possibilidade de ressarcimento de 
custos). “Mais da metade do qua-

dro funcional é composto por 
servidores jovens (menos de 40 
anos de idade)”, informa. 

O processo seletivo da 
Anac tem como base a movimen-
tação dos servidores seleciona-
dos de forma simplificada, con-
forme previsto pela Portaria nº 
193/2018 do Ministério da Eco-
nomia. Os candidatos serão cha-
mados para a entrevista por con-
tato telefônico ou e-mail. O rece-
bimento dos currículos será ex-
clusivamente por e-mail até 11 
de agosto. Os interessados de-
vem enviar o currículo para o 
endereço eletrônico 
gtrq@anac.gov.br com o assunto 
“Seleção Servidores Anac e no-
me da vaga pretendida”. 

Fonte: servidorpblicofede-
ral.blogspot.com 
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Lição do Tempo 
Autor desconhecido 

 

Quando um pássaro está 
vivo ele come as formigas, mas 
quando o pássaro morre, são as 
formigas que o comem. 

Tempo e circunstâncias 
podem mudar a qualquer minu-
to… Por isso, não desvalorize 
ou machuque ninguém e ne-
nhuma coisa à sua volta. 

Você pode ter poder ho-
je, mas, lembre-se: O tempo é 
muito mais poderoso que qual-
quer um de nós! Saiba que 

uma árvore fez um milhão de 
fósforos, mas basta um fósforo 
para queimar milhões de árvores. 

Portanto, seja bom! Faça o 
Bem! 

O tempo é como um rio. Vo-
cê nunca poderá tocar na mesma 
água duas vezes, porque a água que 
passou, nunca passará novamente. 

Aproveite cada minuto de 
sua vida e lembre-se: 

Nunca busque boas aparên-
cias, porque elas mudam com o 

tempo. Não procure pessoas per-
feitas porque elas não existem. 

Mas, busque acima de 
tudo alguém que saiba o seu 
verdadeiro valor. 

Tenham quatro amores: 
Deus; a vida; a família e os 
amigos. 

Deus porque é o dono da 
vida; a vida porque é curta; a 
família porque é única e os 
amigos porque são raros. 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 

 
 

Sementes da ilusão 
Autor desconhecido 

 
Quando nossa consciência 

ainda está no nível do apego, valo-
rizamos, enobrecemos e admira-
mos demasiadamente a fama, a 
fortuna e o poder. O homem pensa 
que precisa ter prestígio social e, 
por isso, precisa ter recursos, ser 
famoso e poderoso. Para ter aquilo 
que não tem, se sacrifica, trabalha 
em excesso para ganhar dinheiro. 
Em alguns casos, rouba, faz tru-
ques, mente, engana pessoas. 

A preocupação em obter ou 
manter fama, riqueza e prestígio tira 
a nossa paz. Uma pessoa, antes de 
alcançar prestígio, fica com medo e, 
na batalha pela conquista de desta-
que social e profissional, fica cons-
tantemente em estado de alerta e 
preocupação. Depois de conquistar 
posição e riqueza, também fica em 
estado de alerta: quem tem riqueza 
e prestígio se mantém em estado de 
alerta permanente porque tem me-
do de perder o que conquistou. 

Quem não tem e quer ter, 
dedica toda sua atenção e preocu-
pação para gerar dinheiro e rique-
za. Quando conquista o que preten-

de, fica todo o tempo preocupado 
em manter a riqueza. É um tipo de 
preocupação diferente, porém, con-
tinua a ser gerada. Temos medo e 
nos sentimos inseguros quando não 
temos fama, não temos poder, não 
temos o controle da situação, não 
temos riqueza, não podemos domi-
nar pessoas ou situações. No entan-
to quando temos tudo isso, nós fi-
camos igualmente com medo por-
que não queremos perder o que 
conquistamos. 

Quem nada tem ou quer não 
fica em estado de alerta. Na verda-
de, o ser humano precisa de muito 
pouco para sua sobrevivência: co-
mer, vestir, trabalhar, morar ade-
quadamente. Existe aquilo que re-
presenta o mínimo necessário para 
uma vida digna e virtuosa e existe 
todo o resto, geralmente supérfluo, 
que pode ser dispensado. 

Muitas vezes a pessoa enten-
de como necessário algum valor 
apenas em função do conceito. 
Existem pessoas que só tomam 
uísque importado e outras que só 
usam roupas de grife. Quando o 

indivíduo se torna prisioneiro desse 
tipo de conceito, a vida se torna 
mais desgastante. Ele tem de traba-
lhar muito, se esforçar para con-
quistar coisas e, assim, se tornar 
feliz (ou pensar que está feliz). Ob-
viamente, todos gostam de tomar 
um bom uísque e vestir uma boa 
roupa. O que é preciso deixar claro 
é que a prisão ao conceito de que 
isso é indispensável à felicidade 
pode tornar as pessoas desgastadas 
e preocupadas. 

A conquista de prestígio 
gera orgulho e a humilhação por 
não consegui-lo provoca a ira. 
Uma pessoa que se sinta humilha-
da cria dentro de si um sentimento 
de raiva, já que nenhum de nós 
gosta de ser desprestigiado. Pode-
mos não responder imediatamente 
nem diretamente, mas, lá dentro do 
coração, criamos a raiva ou o abor-
recimento. Tudo ocorre num nível 
inconsciente, que nem chegamos a 
perceber. Estes sentimentos são 
explícitos ou não; aparecem ou não 
exteriormente. 

Fonte: motivacaoefoco.com.br  


