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Segunda-feira  

Acesse o NAPRESSÃO e mande um recado para 
os senadores não traírem os trabalhadores  

 Até agora foi exitosa a pressão 
da CUT, demais centrais e movimen-
tos sociais contra a Medida Provisória 
(MP) nº 905, da Carteira Verde e 
Amarela, que tira direitos trabalhistas, 
cria até um imposto para os desempre-
gados e concede benefícios aos pa-
trões. Nesta sexta-feira (17), o presi-
dente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), tirou a MP da pauta de 
votação, após pressão dos parlamentes 
da bancada de oposição ao governo 
Jair Bolsonaro. 

Mas, a luta continua até a 
meia noite de segunda-feira (20), dia 
em que a MP caduca, ou seja, perde 
a validade, diz o presidente nacional 
da CUT, Sérgio Nobre, reforçando a 
importância da pressão que os traba-
lhadores e trabalhadores fizeram e 
ainda têm de fazer nas redes neste 
fim-de-semana. 

“A indignação da classe traba-
lhadora e sua reação à aprovação dessa 
MP na Câmara fez com que o Senado 
derrubasse essa medida e tenho certeza 
de que ela vai caducar porque essa é a 
vontade popular”, disse Sérrgio Nobre, 
acrescentando que, em todo caso, a 
pressão em cima dos senadores é fun-
damental até o último minuto de vi-
gência da proposta do governo. 

Por isso, convocou o presi-
dente da CUT, acesse 
o NAPRESSÃO e mande uma men-
sagem para o seu senador. É rápido e 
fácil. Não deixe que o Senado apro-

ve essa MP que acaba com direitos 
duramente conquistados, disse. 

 
Tramitação da MP no Senado 

Quando retirou a MP 905 da 
pauta, Alcolumbre não prometeu 
nada. Aparentemente ele se rendeu à 
pressão dos parlamentares da banca-
da de oposição, como PT e Rede, 
indignados com a votação de uma 
medida que tira direitos no momento 
em que a Casa devia cuidar dos tra-
balhadores vítima da crise provoca-
da pela pandemia do coronavírus. 

Após a decisão de não votar, 
durante sessão virtual nesta manhã, 
Alcolumbre citou o impasse provo-
cado pelos protestos da oposição, 
disse que a decisão dele tinha de 
seguir o regimento da Casa e con-
cluiu dizendo que não garantia que a 
MP 905 estaria na pauta de segunda. 

“Eu vou retirar da sessão de 
hoje a medida 905 e não vou dar 
garantia que ela ser apontada na se-
gunda-feira. Eu vou convocar a ses-
são para segunda às 16 horas em 
respeito a possibilidade de ainda 
conversarmos no final de semana e 
tentarmos avaliar uma condição de 
voltar ou não, mas se eu tiver e  a 
manifestação de algum alguns líde-
res de que não vote essa maté-
ria  segunda-feira, a gente vai votar 
o  projeto de lei 873”, conclui se 
referindo ao projeto que amplia o 
auxilio emergencial de R$ 600,00 

para outras categorias de informais. 
Segundo informações de por-

tais de notícias, outra razão para 
Alcolumbre retirar a medida da pau-
ta seria o ataque que Jair Bolsonaro, 
autor da MP da Escravidão, ao pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Mais 
(DEM-RJ). Bolsonaro acusou Maia 
de planejar um golpe contra ele. Por 
conta disso, dizem os portais, Alco-
lumbe entregou ao líder do PT na 
Casa, Rogério Carvalho (SE), a re-
latoria da MP 905. 

Não importam as brigas polí-
ticas, que podem ser resolvidas em 
conversas privadas, apesar do esfor-
ço do PT para derrubar a MP, a 
campanha #CaducaMP905 nas re-
des sociais tem de continuar neste 
fim de semana e ainda mais forte. 

 
O que prevê a MP Verde e Amarela 

A MP da Carteira Verde e 
Amarela, também chamada de Pro-
grama Verde e Amarelo, flexibiliza o 
pagamento de direitos trabalhistas e 
contribuições sociais, ou seja, reduz os 
custos para os patrões, com o pretexto 
de que, com isso, estimula a contrata-
ção de jovens de 18 a 29 anos e traba-
lhadores com mais de 55 anos. 
Apesar de já estar em vigor desde 
o ano passado, não estimulou a 
geração de empregos, mas os par-
lamentares da base aliada ignoram 
este dado. 

Matéria completa em www.cut.org.br 
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A Paz Interior 
 

Autor desconhecido 
 

Aconteça o que acontecer 
na sua vida, não perca a sua paz 
interior, ela é a força que você 
precisa para manter-se em equi-
líbrio mesmo durante as piores 
tempestades. 

Nessa época de pessoas 
atormentadas por pesadelos, 
por frustrações e sonhos desfei-
tos, manter a paz é fundamental 
para não cair nas armadilhas da 
depressão. 

A carga de informação 
que você recebe durante o seu 
dia, a pressão do trabalho, dos 
estudos e dos relacionamentos, 
acaba deixando seus nervos em 
pedacinhos. 

Se você não estiver com 
o pensamento voltado para o 
seu bem estar, você não conse-
gue manter o equilíbrio e ai, o 
seu fígado começa a sofrer as 
primeiras conseqüências, daí 
para as doenças do estômago 
como a gastrite, a úlcera e ou-
tros nomes não muito recomen-
dáveis, é um passo. 

É preciso que você colo-
que filtros em sua vida, e ao 
receber as notícias, sejam elas 
quais forem, analisar e rapida-
mente descartar o que não for 
realmente importante para sua 
caminhada. 

Manter-se em paz é um 
exercício diário, porque muitos 
obstáculos estarão presentes no 
seu dia a dia, a começar pelo 

seu lar, onde sob o mesmo teto 
reúnem-se pessoas que não com-
partilham as mesmas ideias que 
você. 

No trabalho outros proble-
mas nos aguardam. Manter o em-
prego esta cada vez mais difícil, 
devido a enorme competição im-
posta pelas empresas entre os 
funcionários, tornando o clima às 
vezes "infernal e insuportável". 

Para complicar tem o seu 
relacionamento que anda às ve-
zes tão complicado por coisas tão 
bobas, que você fica pensando, 
será que vale a pena? 

E quando você está a sós, 
fica imaginando que não nasceu 
para amar e ser amado, que os 
anjos te esqueceram e outras bes-
teiras que a solidão causa. 

Tudo isso e mais aqueles 
amigos que acreditam que você é 
poderoso e usam seu ombro co-
mo se fosse um grande muro das 
lamentações e deixam você mais 
carregado de energias nada boas. 

Cuide-se enquanto é tem-
po. Para que sua paz continue, 
use estas regrinhas básicas: 
- Use o bom senso ao ler as notí-
cias. 
- Pare de ir no embalo dos alar-
mistas de plantão. 
- Ao entrar no local de trabalho, 
faça uma prece em silêncio e 
cumprimente a todos com ale-
gria. 
- Respeite-se, se não estiver com 

vontade de falar com ninguém, 
retire-se e pare de fingir que 
está tudo bem. 
- Peça ajuda. Para ajudar al-
guém precisamos estar muito 
bem. Se você não estiver bem, 
esqueça, você vai prejudicar a 
você e a quem pediu ajuda. A 
paz é uma conquista daqueles 
que se amam. 
- Ame-se pelo amor de você 
mesmo! Ninguém tem o direito 
de invadir a sua paz e se o es-
tão fazendo é porque você está 
permitindo. 
- Reveja seus atos. Para manter 
a sua paz vale tudo: banhos re-
laxantes, orações, terapias, e 
muito amor. A paz é um exer-
cício diário. 
- Sorria mais, relaxe, busque 
um cantinho dentro de você 
para ser feliz. Você é responsá-
vel pelo seu bem estar. Estando 
feliz, o outro seguirá o seu 
exemplo. 
- Acredite em você. 
- Valorize-se. Você merece 
muito mais do que tem hoje, e 
vai conquistar se mantiver seu 
pensamento voltado para suas 
conquistas, sonhos e desejos. 

Só existem dois dias no 
ano em que nada pode ser feito. 
Um se chama ontem e outro 
amanhã. Portanto, hoje é o dia 
certo para amar, acreditar, fa-
zer, e principalmente viver. 

Fonte: mundodasmensagens.com 


