
Mourão dá aula de 
história em Sta. Cruz
Vice-presidente da 
República palestrou 
para lideranças e 
empresários. Na fala, 
destacou economia, 
política e cenário atual

Palestra seguida de almoço foi no Hotel Águas Claras Higienópolis
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Ele falou de política, 
de economia, de po-
breza. Opinou sobre 

mudanças, futuro do Brasil e o 
cenário atual, tanto do país em 
que é vice-presidente quanto 
de potências mundiais, como 
Estados Unidos e China. Em 
Santa Cruz do Sul, Hamilton 
Mourão deu aula de história 
contemporânea, motivou em-
presários e fez história. O dia 
6 de agosto de 2019 fi cará ar-
quivado na memória de quem 
viu o homem que concorreu 
na chapa de Jair Bolsonaro ao 
Governo Federal.

Sob um esquema forte de 
segurança, ele falou para líde-
res e empresários da região, no 
Hotel Águas Claras Higienó-
polis. A palestra durou cerca 
de uma hora e foi plural, volta-
da a relatos e suas percepções 
de mundo. Prefeitos e auto-
ridades marcaram presença 
e contribuíram nas fortes 
palmas na chegada de Mourão 
e no término da palestra, que 

antecedeu o almoço. 
O Grupo Arauto acompa-

nhou a visita do vice-presi-
dente da República ao Mu-
nicípio. Ele pouco comentou 
de Santa Cruz do Sul. Disse 
apenas, no início da fala, que 
durante seu período militar 
como comandante no Sul, 
praticamente não teve opor-
tunidade de estar na Terra da 
Oktoberfest. “Tinha uma dívi-
da com a cidade de Santa Cruz 
e quis o Grande Arquiteto do 
Universo que eu pudesse estar 
aqui hoje [terça-feira], para 
conversar com todos sobre a 
situação atual que vivemos 
e os refl exos que isso traz ao 
país”, disse Mourão, que é 
gaúcho e não escondeu seu 
apreço pelo Rio Grande do 
Sul.

O QUE MOURÃO 
ABORDOU?
Os assuntos que o vice-pre-

sidente trouxe para debate fo-
ram dos mais variados. Entre 
eles - e que norteou boa parte 
da palestra - foi a economia 
brasileira. Segundo Mourão, 
o país precisa mudar, resgatar 
a gestão econômica que levou 
o Brasil à recessão e ao grande 
número de desempregados. 
“Nós temos que nos adaptar 
a essa nova realidade global. 
Também precisamos retirar o 
peso da inefi ciência das costas 
de quem trabalha, investe e 

produz”, sublinhou.
Mourão não deixou de 

lembrar os últimos governos 
do Brasil. Na palestra, disse 
acreditar que a crise econô-
mica tenha iniciado com a 
Constituição de 1988, que 
previu série de despesas, mas 
não a receita. O governo Dil-
ma Rousseff tinha, segundo o 
vice-presidente, a ideia de que 
“gasto é vida”, o que fez surgir 
uma nova matriz econômica 
baseada no endividamento 
e na valorização do câmbio. 
“Desde 2014 o país está no 
vermelho. Esse ano a previsão 
de vermelho é R$ 139 bilhões”, 
detalhou.

Mourão apresentou gráfi -
cos da dívida. Em 2012 e 2013 
as receitas foram maiores que 
as despesas. De 2014 para cá, 
não. Em 2017, o gasto foi o 
maior da última década. Para 
sair do vermelho, ele pontuou 
que é preciso a aprovação da 
Reforma da Previdência, a 
desvinculação do orçamen-
to, a redução do número de 
Ministérios, o corte de gastos 
com cargos comissionados, a 
Reforma Tributária, mais pri-
vatizações, mais concessões, 
assim como o estímulo ao 
empreendedorismo.

Veja o conteúdo completo da 
visita de Mourão a Santa Cruz 
no Portal Arauto.
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A forma como encaramos as situações que se apre-
sentam no dia a dia, são decisivas para harmonizar 
os nossos pensamentos, sentimentos e comporta-
mentos. Tudo resulta em energia e a sua frequência 
é quem determina com quem nos relacionamos e os 
resultados que alcançamos, um conceito de Albert 
Einstein. A sacada é aprender a canalizar a energia 
aos objetivos, aí os sonhos viram realidade. 

A realidade física que você se encontra atualmente, 
assim como o estágio dos seus pensamentos e emo-
ções, refl etem as vibrações de sua energia. Assim, a 
energia dos seus pensamentos infl uencia o seu com-
portamento e tudo o que atrai para a sua vida. Tudo 
o que você mentaliza, foca, é o que inevitavelmente 
atrai.

A mente é feita de dois elementos interdepen-
dentes que trabalham juntos: a mente consciente e a 
mente subconsciente. A consciente é a mente criativa 
e quando ela está pensando, o subconsciente é o 
programa padrão, o piloto automático. Caminhando, 
dirigindo o carro, falando com outra pessoa, não se 
precisa da mente consciente. Já se tem programado 
como fazer essas coisas, é a mente subconsciente 
predominando. 

Na vida, você precisa se livrar dos excessos: exces-
so de passado (depressão), excesso de presente (es-
tresse) excesso de futuro (ansiedade). Evite que eles 
cresçam, porque tudo fi ca armazenado na mente, no 
subconsciente. Quando voamos de avião temos uma 
resposta física a algo emocional. As palmas das mãos 
fi cam suadas, temos palpitações. Agora imagine se 
estiver negando algo diariamente, e isso não tiver para 
onde ir, acumula na sua mente e expande aos órgãos 
do corpo. Acumula tanto até se tornar uma doença. 

O acúmulo de lixo emocional, por sua vez, gera 
bloqueios emocionais, os quais conduzem a bloqueios 
físicos. É preciso liberá-los. Algumas pessoas fazem 
terapia, psicoterapia, outras hipnoterapia. Faça o que 
lhe permita se libertar de tudo o que incomoda: a raiva, 
o ressentimento, o luto, o trauma. Fazer a liberação 
emocional é de vital importância, pois normalmente 
somos bons em negá-la e fi ngir que está tudo bem. 

Você se tornará imparável quando aprender a 
dominar sua mente consciente e souber programar 
o subconsciente de forma correta. Quando isso 
acontecer, você terá nas suas mãos os poderes da 
mente subconsciente, passando a ter acesso natural 
às oportunidades, pessoas e aos recursos adequados 
para se tornar sucesso. 

Mantenha seu discurso interior equilibrado. No que 
sua mente está pensando agora e em que ela acredita? 
No dia a dia, o que você diz a si mesmo? 

Você passa a maior parte da sua vida dentro da 
sua cabeça. Conviva com ela de forma harmoniosa, 
fazendo dela um excelente lugar para estar.

Refl ita sobre isso!
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