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Meu país tem jeito.
Estava há poucos dias no elevador do prédio de um amigo
quando li esta mensagem na camiseta de um jovem – Meu
país tem jeito. Começamos a conversar e foi inevitável
lembrar o recente manifesto de João Ubaldo Ribeiro sobre
a necessidade de revermos, todos, o próprio
comportamento. Agora, ao ter que escrever este editorial,
me veio a idéia de propor aos colegas da APCIS uma autoavaliação sobre nossos níveis de honestidade. Quero
propor uma olhada crítica sobre nossos hábitos que
resultam pouco saudáveis para a sociedade. Vamos
começar por coisas simples, e aparentemente bem aceitas,
como o tempo que passamos em conversas intermináveis
ao telefone gastando o dinheiro do empregador para poupar
o nosso. Ou pelas dúzias de impressões coloridas que
fazemos no trabalho e jamais faríamos em casa, ou que
censuraríamos se fossem feitas por outros colegas. Nada
que possa caracterizar-se por roubo ou corrupção “strictosensu”... mas que são comportamentos que nos autorizam a
gastar à vontade porque o dinheiro não está saindo de
nosso próprio bolso. Perdemos nossos próprios limites
porque não somos alertados. E não somos alertados porque
existem limites flexíveis para a aceitação de gastos do
dinheiro alheio quando praticados por amigos e parentes.
Então, como diz o Ubaldo, vamos mudar o país mudando a
nós mesmos. Este país tem jeito, mas precisamos diminuir
nossa auto-tolerância.
Comente o editorial. Mande seus exemplos. O que lhe
incomoda no comportamento dos que lhe rodeiam?

Programação: 9:00 – Abertura / 10:00 – Palestra:
"Chega de Papel":a vanguarda da era digital: um relato
de experiência. Célia Maria Gomes Maia - UFRJ e
Renzo Faccion Nocito - Colégio Pedro II
Endereço:

BEMFAM – Bem-Estar Familiar no Brasil
Auditório do CEFEL
Av. República do Chile, 230/17 andar.
Informações: apcisrj@hotmail.com-

ou pelo telefone 2599-5593 (Jane).
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