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Sexta-feira  

Brasil à venda 

A sanha entreguista e 
irresponsável do governo Bol-
sonaro não tem limites. Entre-
tanto, nada disso deveria ser 
estranho para a população, des-
de antes da eleição os sindica-
tos e centrais sindicais alerta-
vam para o viés entreguista de 
Bolsonaro. Em menos de oito 
meses esse governo já destruiu 
trabalhistas, destruiu o sonho 
da aposentadoria, tentou des-
truir os sindicatos – última ga-
rantia de direitos dos trabalha-
dores – entregou o pré-sal, está 
acabando com as reservas de 
dólares e agora quer entregar 
nossas empresas estatais para 
os especuladores do mercado 
financeiro.   

O Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, declarou a in-
tenção do governo de privatizar 
17 empresas estatais ainda nes-
te ano. Segundo o site, devem 
ser entregues ao setor privado 
Emgea, ABGF, Serpro, Data-
prev, Casa da Moeda, Ceagesp, 

Ceasaminas, CBTU, Trensurb, 
Codesa, EBC, Ceitec, Telebras, 
Correios Eletrobras, Lotex e 
Codesp. 

“Esse é um verdadeiro 
desmonte dos serviços públicos 
em um claro desrespeito à histó-
ria dessas instituições que muito 
contribuiu e contribui para o 
recente desenvolvimento do pa-
ís”, disse Raimundo Pereira, 
presidente do Sindsep/MA 

Somente muita falta de 
conhecimento da relevância de 
empresas como a CONAB, 
EBC, Serpro, Dataprev, Casa da 
Moeda, Correios, Eletrobras, ou 
desonestidade pode levar um 
presidente a se desfazer desse 
patrimônio nacional. 

O Sindsep se solidariza a 
todos os trabalhadores que estão 
sendo ameaçados e se coloca nas 
trincheiras de luta contra esses 
desmandos absurdos que estão a 
atingir todos os brasileiros. 

Também não é de hoje 
que o Sindsep/MA juntos com 

os trabalhadores da EBC-MA 
denunciam o sucateamento da 
empresa e a falta de compro-
misso do governo de plantão 
com a transparência e com a 
comunicação pública. 

Em uma de suas primei-
ras medidas assim que assumiu, 
Bolsonaro anunciou a fusão 
entre a NBR – responsável pela 
comunicação estatal – à TV 
BRASIL – emissora pública – 
confundindo o que deveria ser 
estatal com o que é público, 
retirando os valores educativos 
e de democratização da infor-
mação e transformando em pu-
blicidade presidencial.  

“Quando foi anunciado 
o fechamento da praça da EBC 
no Maranhão, o governo dei-
xou bem claro qual seria o futu-
ro dos trabalhadores e da pró-
pria empresa e nós temos luta-
do em várias frentes para ga-
rantir os direitos dos servidores 
e a existência da EBC, afirmou 
Raimundo Pereira. 
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Só dê ouvidos a quem te ama 
Por Padre Fábio de Melo 

Só dê ouvidos a quem te 
ama. Outras opiniões, se não fun-
damentadas no amor, podem re-
presentar perigo. Tem gente que 
vive dando palpite na vida dos 
outros. O faz porque não é capaz 
de viver bem a sua própria vida. É 
especialista em receitas mágicas 
de felicidade, de realização, mas 
quando precisa fazer a receita dar 
certo na sua própria história, fra-
cassa. 

Tem gente que gosta de 
fazer a vida alheia a pauta princi-
pal de seus assuntos. Tem solução 
para todos os problemas da huma-
nidade, menos para os seus. Dá 
conselhos, propõe soluções, arti-
cula, multiplica, subtrai, faz de 
tudo para que o outro faça o que 
ele quer. 

Só dê ouvidos a quem te 
ama, repito. Cuidado com as acu-
sações de quem não te conhece. 
Não coloque sua atenção em fra-

ses que te acusam injustamente. Há 
muitos que vão feridos pela vida 
porque não souberam esquecer os 
insultos maldosos. Prenderam a 
atenção nas palavras agressivas e 
acreditaram no conteúdo mentiroso 
delas. 

Há muitos que carregam o 
fardo permanente da irrealização 
porque não se tornaram capazes de 
esquecer a palavra maldita, o insul-
to agressor. Por isso repito: só dê 
ouvidos a quem te ama. Não se 
ocupe demais com as opiniões de 
pessoas estranhas. Só a cumplici-
dade e conhecimento mútuo pode 
autorizar alguém a dizer alguma 
coisa a respeito do outro. 

Ando pensando no poder 
das palavras. Há palavras que ben-
dizem, outras que maldizem. Des-
cubro cada vez mais que Jesus era 
especialista em palavras benditas. 
Quero ser também. Além de bendi-
zer com a palavra, Ele também era 

capaz de fazer esquecer a palavra 
que amaldiçoou. Evangelizar con-
siste em fazer o outro esquecer o 
que nele não presta, e que a pala-
vra maldita insiste em lembrar. 

Quero viver para fazer 
esquecer… Queira também. Nem 
sempre eu consigo, mas eu não 
desisto. Não desista também. Há 
mais beleza em construir que des-
truir. 

Repito: só dê ouvidos a 
quem te ama. Tudo mais é palavra 
perdida, sem alvo e sem motivo 
santo. 

Só mais uma coisa. Não te 
preocupes tanto com o que acham 
de ti. Quem geralmente acha não 
achou nem sabe ver a beleza dos 
avessos que nem sempre tu reve-
las. 

O que te salva não é o que 
os outros andam achando, mas é o 
que Deus sabe a teu respeito. 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 

Uma bela lição do Papa Francisco 
 

Por Papa Francisco 

Ao envelhecer tornamo-
nos mais sábios e lentamente 
damos conta de tudo que é su-
pérfluo, assim como um relógio 
de 3 mil euros dá a mesma hora 
que um relógio de 30 euros; 
uma carteira de 300 euros car-
rega o mesmo dinheiro e docu-
mentos que uma de 3 euros; a 
solidão de uma casa de 30 me-
tros quadrados ou de 300 é a 
mesma. 

Espero que um dia perce-
bas que a tua felicidade interna 
não vem das coisas materiais no 
mundo. 

Não importa se viajas em 
primeira classe ou econômica, 
morreras na mesma se o avião 
cair. Espero que percebas quan-
do se tem amigos e irmãos, com 
quem falar, rir e cantar, isso é 
felicidade verdadeira. 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 


