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Companheiro Vito Gianotti: Presente!
Foto Vito Gianotti

A diretoria do SEEL lamenta a perda do companheiro Vito Giannotti, que faleceu em julho, e deseja força à
família e amigos. Italiano radicado no Brasil, Vito foi militante da Oposição Metalúrgica, colaborou por décadas
na formação de dirigentes e militantes de comunicação, por meio de seu Núcleo Piratininga de Comunicação,
na cidade do Rio de Janeiro. Com humor contagiante, não dourava pílula quando o assunto era comunicação.
Sabia fazer a crítica com base em estudos e práticas. Vito vai fazer falta. Cabe a nós que permanecemos por
aqui seguir na trilha de seu caminho, marcado pela luta por uma comunicação popular e comprometida com as
necessárias mudanças que nosso país precisa.

								Companheiro Vito Giannotti, presente!
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Editorial

Expediente

Chegou a hora, queremos nossa parte!

Passado mais um ano, estamos agora em um dos momentos mais importantes para a categoria: a negociação
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2015/2016.
É razoável reconhecer que vivemos meses difíceis depois da reeleição da presidenta Dilma Rousseff.
Como projeto político que recebeu em peso o apoio da classe trabalhadora, nos assustamos com os planos do
Ministro da Fazenda Joaquim Levy na economia. Lutamos ontem e hoje por democracia e pela manutenção de
direitos. Que os ricos paguem pelo ajuste!
A vida segue, os cães de direita ladram (os coxinhas não deram sossego) e a banda passa. Nunca foi fácil, nós
temos experiência.
Aqui entre nós, observamos que o livro é resultado do nosso trabalho e apesar de o discurso patronal editar
elogios ao nosso desempenho em detrimento do discurso da crise, sabemos que o setor intensifica a formação
de grupos econômicos mais robustos. Investimentos partem de um lado a outro, significa que houve avanço.
Toda crise gera bons frutos para quem aproveita as oportunidades, é o que dizem os especialistas. No nosso
segmento não é diferente.
Dia 28 de agosto entregaremos nossa pauta ao SNEL e logo haverá a primeira rodada de negociação.
Convocamos os trabalhadores e trabalhadoras a ficar perto, nos ajudar nas rodas de conversas no interior das
empresas, repassar notícias que consideram importante para a negociação. É o nosso momento, vamos adiante!

SEEL em luta!

As negociações com as editoras
para a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2015/2016 de nossa
categoria já estão em andamento.
Mais do que nunca é fundamental
nossa união em torno da defesa
dos nossos direitos. O Brasil vive
um contexto em que a classe patronal está articulada para, cada vez
mais, tirar os direitos que os trabalhadores conquistaram com muita
luta e mobilização.
Como sabemos, as Convenções
Coletivas são acordos firmados
entre os sindicatos e os empregadores, na ocasião da data-base, que
norteiam as relações trabalhistas no
período proposto. Como o próprio
nome diz, esta é uma ação coletiva
que beneficia toda a categoria e
que, portanto, necessita do envolvimento e participação de todos.
Temos uma convenção que contempla nossos direitos. Nossa
luta é mantê-los e avançarmos na
conquista de outros. Nosso acordo
coletivo se difere de outras categorias próximas ao tratar da estabilidade para aposentadoria, que pre-
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Acordo Coletivo 2015/2016:
A hora e a vez dos
trabalhadores

O SEEL marchou com as
Margaridas no dia 11 de
agosto, pois compartilha
os ideais de luta por uma
sociedade com menos
desigualdade e que avance
na conquista dos direitos
das trabalhadoras e trabalhadores do país.

vê garantia de até dois anos para o
trabalhador prestes a se aposentar;
o auxílio creche, para trabalhadoras com filhos de até seis anos de
idade; a estabilidade no emprego
para trabalhadoras que voltaram da
licença maternidade; a conquista da
cesta básica; e no último ano o aumento do piso para 1 mil reais. Para
José Jonizete de Almeida Presidente
do SEEL em um ano atípico como
este, onde só se fala em crise financeira e política, o sindicato Nacional
dos Editores de Livros - SNEL virá
com argumentos de que não podem
dar os reajuses do INPC, pois as
editoras menores não suportariam.
(Porém temos informações de que o
setor está em uma crescente e formando grupos econômicos consolidados. É como se fala por aí: “com
crise se cresce.”, afirma Jonisete.
O SEEL está articulado e mobilizado para garantir que nossos direitos não sejam perdidos
Original

Foto: Marcio Carvalho/ SEEL

Convidado para a despedida (21
de agosto) do companheiro Adi
dos Santos da presidência da CUT-SP, o SEEL foi representado pelos diretores Márcio Carvalho,
Daniel Paulo e Douglas Cerqueira.
Aqui registrado, Márcio e Daniel
em companhia dos companheiros
Douglas Izzo e Vagner Freitas.

Original - Órgão de divulgação
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Afins do Estado de São Paulo.
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Entrevista

Com a faca no pescoço

O

s atuais fatos na política brasileira, como a votação do PL
4330 da Terceirização, a política
econômica e o ajuste fiscal comprovam que, mais do que nunca,
que a organização dos trabalhadores através da representação sindical é fundamental e urgente. Esta é
a opinião do cientista social, professor e editor Alexandre Linares,
que afirma também que, desde as
grandes greves realizadas no ABC
paulista no final da década de 1970,
que os sindicatos não tinham um
papel tão importante na luta política do país. Mas ele destaca: “A
primeira coisa que o sindicato deve
fazer é dizer a verdade e cumprir a
sua tarefa estatutária: defender os
interesses materiais e morais de sua
categoria”.
O Jornal Original conversou com
Linares, profissional que sabe bem
da importância do papel do sindicato e seu protagonismo na luta
pela defesa dos direitos já conquistados pelos trabalhadores. Ele já
fez parte da categoria com passagens pelas editoras Boitempo,
Conrad e Amauta. Hoje, ele atua na
militância social de base da APEOESP (Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo) e do SINPRO –ABC (Sindicato dos Professores do ABC).
Linares defende que na caminhada
da mobilização, independência e
autonomia são fundamentais para
os sindicatos, o que significa não
ter o “rabo preso” com ninguém.
“O SEEL está certíssimo ao depender apenas da vontade do trabalhador em construir e colaborar
com o sindicato”, acredita.
Leia abaixo a íntegra da entrevista:

Original – Nesta conjuntura
política atual que atravessamos com a perda de direitos
dos trabalhadores, qual a importância da representação
sindical?

Alexandre Linares - Nesta situação que o país enfrenta com uma

crise que está na nossa cara, a situação para a classe trabalhadora
é muito grave. Os indicadores demonstram que as campanhas salariais para preservar o poder de
compra dos salários com os atuais
índices inflacionários, serão muito
duras. Neste contexto, a representação sindical passa a ser vital.
Isso falando apenas do ponto de
vista da função elementar do sindicato que é preservar os salários,
mas há o papel da atuação política
que talvez, não fosse tão importante desde o final da ditadura militar com as greves do ABC. Hoje
nossa democracia sofre um assédio
de quem não aceita as melhorias
das condições de vida da classe
trabalhadora. Instituições como o
Congresso, o Judiciário e a própria
coalizão de governo, têm sido cada
vez mais conservadora. A gente
viu isso com a votação do PL 4330
da Terceirização. Estes fatos colocam para a representação sindical
uma necessidade de luta mais importante desde as greves lideradas
por Lula no final dos anos de 1970,
no ABC Paulista.
Original - Como reagir a esta
situação quando a representação sindical em geral se mostra desarticulada e sofrendo
com uma certa desconfiança
do trabalhador? O que o sindicato deve fazer para trazer o
trabalhador para perto, para a
luta?

Alexandre Linares - A primeira
coisa que o sindicato deve fazer
é dizer a verdade e cumprir a sua
tarefa estatutária: defender os interesses materiais e morais de sua
categoria. Este é um aspecto da
situação atual. O governo Dilma
foi eleito pelos sindicatos. A agenda da eleição de 2014 foi imposta
pela mobilização ferrenha dos sindicatos, das organizações da juventude, dos movimentos sociais. Foi
ela que derrotou a reação golpista
que podemos claramente ver hoje
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que os trabalhadores tenham
consciência da gravidade desta situação?

Alexandre Linares - O trabalho
de base é o caminho e precisamos
saber como traduzir isso para os
trabalhadores. Existe um aspecto evidente por parte dos grandes
meios de comunicação e das instituições, em particular a Justiça,
que foram instrumentalizadas por
aqueles que não aceitam que os trabalhadores tenham voz. O ataque
a todas as referências de conquistas dos trabalhadores é enorme. É
preciso muito cuidado para tratar
os fatos de forma direta. É necessário colocar os interesses dos
trabalhadores em primeiro lugar e
isso significa mudar a política econômica, não aceitar o aumento da
Foto: Kimi Tomizaki taxa de juros, porque isso significa
uma piora nas finanças do governo
no país. Em uma situação em que que deveria investir em áreas funa agenda do governo parece mais damentais para o desenvolvimento
aquela agenda que derrotamos nas do país.
eleições de 2014, mostrando uma
realidade terrível, não nos resta ou- Os indicadores demonstram que
tra coisa do que dizer a verdade e as campanhas salariais para preisso obriga o sindicato a colocar o servar o poder de compra dos
salários com os atuais índices
pé no barro, no local de trabalho inflacionários, serão muito duras.
das categorias. Obriga o sindicato Neste contexto, a representação
a estar presente sistematicamen- sindical passa a ser vital.
te na defesa das conquistas da última década para preservá-las e Vejamos o caso dos livros: o goavançar nestas conquistas. A gente verno federal, por conta das políestá sofrendo uma grande ameaça. ticas de ajuste fiscal, cortou 28%
O ajuste fiscal proposto pelo Mi- dos investimentos nos programas
nistro da Fazenda, Joaquim Levy, de livro e isso vai se traduzindo
é uma faca no pescoço do traba- aqui em São Paulo com o governo
lhador. É só olhar as estatísticas do PSDB, que acabou com o prodas demissões. Se em 2014 tínha- grama do livro para professores e
mos um dos menores índices de alunos das escolas da rede pública.
desemprego da história, de 4,9%, Nos municípios do estado, 75%
hoje ele já se multiplicou de para dos editais e programas de aquisiquase 8%. Quase dobrou em seis ção dos livros estão suspensos ou
meses e isso é fruto de uma política cancelados. Isso representa uma
econômica equivocada, condenada grande ameaça para a categoria do
pela CUT e pelos sindicatos, por- SEEL. E quando vamos para ouque quem paga pelo ajuste fiscal é tros setores, como químicos, metaa classe trabalhadora. Não é a toa lúrgicos, a história se repete. Esque este ajuste tem um significado: tamos todos ameaçados. Para fazer
desemprego dos trabalhadores e frente a isso é preciso investir na
aumento do lucro dos bancos.
tarefa do sindicato. Mas sem megaOriginal - Como fazer com lomania. Partir das coisas simples,
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No Festival de Futebol do SEEL

do trabalho de formiguinha, que é
a reunião, a panfletagem, a conversa, a explicação e a demonstração
dos fatos. Esta é a principal tarefa. A categoria pediu e estamos aqui fazendo um especial de cobertura
Original – Como você avalia do Festival ocorrido em 25 de abril com um número maior de foser a postura ideal de um sin- tos. Agradecemos a todos e todas que participaram e também os que
dicato?
se envolveram na organização. Aguardamos vocês novamente para o
Alexandre Linares - O SEEL, próximo Festival, dia 12 de dezembro. Façam as inscrições de seus
como outros sindicatos da CUT, times e envie para o e-mail: leandro@seel-sp.org.br.
dá o exemplo do que deve ser fei- Todas as fotos desta cobertura são de Daniel Paulo, nosso vice-presito ao devolver a parte que lhe cabe dente da entidade.
do imposto sindical. Quando o imposto sindical foi criado na ditadura de Getúlio Vargas (1930 -1945)
tinha como objetivo a tutelação do
sindicato por parte do estado, que
existia para defender seus interesses. Nos anos recentes, a política
de aliança fez com que setores dos
sindicatos mais atrelados ao governo tomassem conta das relações
de trabalho. O próprio Ministério
do Trabalho criou um processo
que aprofundou a criação de sindicatos a revelia dos trabalhadores,
apenas para fazer a arrecadação. O
SEEL está certíssimo ao depender
apenas da vontade do trabalhador
em construir e colaborar com o
sindicato. Este é um elemento que
uma campanha sindical de filiação
deve incorporar, assim como a defesa dos interesses da classe, salários, postos de trabalho. Reafirmar
a independência e a autonomia
do sindicato perante o Estado e
os partidos e o seu compromisso
integral na defesa dos direitos dos
trabalhadores é o melhor modo de
fortalecer e reforçar a representação sindical.
Original

Destaque
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tem muito esporte, cultura e lazer
Depois dos jogos sempre acontece a famosa confraternização
que reune os jogadores, familiares e amigos. Não perca o
próximo que será no dia 12 de dezembro!
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SLEC

Prevenção/Periodontia/Dentística
Valor do piso referencial: R$ 1 mil reais

DEPODON

Pisos/ Subsídio:
0 a 4 - (até R$ 4.428,80) - 100%
4 a 6 - (de R$ 5.428,80 a R$ 6.143,21) - 50%
6 a 8 - (de R$ 6.143,21 a R$ 7.857,63) - 25%
Acima de 8 - ( + de R$ 7.857,63) - 0%
Ortodontia/Manutenção: R$ 60,00

A higiene bucal não é apenas uma questão estética, já que muitos problemas de saúde começam pela boca. Por isso, o SEEL disponibiliza,
para os seus associados e dependentes, o departamento odontológico
(DEPODON), no qual poderão realizar o tratamento por preço abaixo
do mercado. Para mais informações e orientações, ligue para 5572-5725
ou mande sua mensagem pelo e-mail: seel@seel-sp.org.br.

Lazer, Esporte e Cultura
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Inscreva seu time até 12 de novembro
Informações: leandro@seel-sp.org.br

Livro e Leitura

O incentivo à leitura
como política pública
A
importância do conhecimento para a construção de uma
sociedade verdadeiramente democrática e justa é algo que ninguém
pode questionar. E nesta tarefa, o
livro tem papel de protagonista.
Por isso, se faz fundamental a existência de políticas públicas de incentivo à leitura e à manutenção de
bibliotecas que, aliadas à educação
e a cultura, possam fazer a diferença. Neste sentido, o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) foi
instituído em 2011 pela presidenta
Dilma Rousseff, como uma política
de Estado cujo objetivo é nortear,
de forma orgânica, políticas, programas, projetos e ações continuadas desenvolvidas no âmbito de
ministérios – em particular os da
Cultura e da Educação – governos
estaduais e municipais, empresas
públicas e privadas, organizações
da sociedade e, em especial, todos
os setores interessados no tema. O
PNLL foi fruto de um amplo debate realizado em todo o país, envolvendo representantes de toda a
rede produtiva do livro.
Como desdobramento do PNLL,
municípios e estados brasileiros
têm a responsabilidade de produzir seus próprios planos. No que se
refere ao estado de São Paulo, governado há 20 anos por um partido
inimigo da educação (basta constatarmos a precária condição da rede
estadual de ensino que teve como
desdobramento a mais longa greve realizada pelos professores no
começo de 2015), a questão está
complicada. Diversos cortes do
orçamento para a compra de livros
para escolas do estado foram realizadas recentemente. “O Estado
de São Paulo é refém de uma política cultural e educacional atrelada
a objetivos pouco transparentes.
Sabemos que revistas periódicas de
baixíssima qualidade recebem dinheiro num volume espantoso, por

meio de milhares de assinaturas,
mas os recursos para aquisição de
livros são baixos e, digamos, pouco democráticos pois priorizam
apenas algumas editoras”, afirma
Rogério Chaves, Secretário de Comunicação e Formação do SEEL,
que destaca que o setor editorial
de livros no Brasil tem ainda muito
campo para desenvolvimento, mas
que o fato dos Estados participarem com pouca intensidade é ruim
para todos.
Mas a situação na cidade de São
Paulo traz certo respiro e esperança na valorização do livro e da
leitura como um dos instrumentos
mais eficientes para concentração
e difusão do conhecimento. A
capital paulista está prestes a aprovar seu Plano Municipal do Livro
Leitura Literatura e Bibliotecas, o
PNLLLB.
Desde 2012, pessoas atuantes nas
áreas da leitura, da literatura e do
livro vêm discutindo uma política
para o setor e a consequente necessidade de um plano municipal.
Em abril de 2014, uma portaria
intersecretarial publicada no Diário Oficial do Município constituiu
o Grupo de Trabalho (GT) para
elaborar o PMLLLB. Este GT foi
composto por representantes do
Executivo Municipal (Secretarias
de Governo, Cultura, Educação
e Direitos Humanos), da Câmara
Municipal e da Sociedade Civil
(ONGs, entidades de classe e militantes da leitura). Desde então,
já foram realizados mais de 30 debates setoriais e muitas demandas,
como reivindicações, propostas e
sugestões para a composição do
Plano, vieram desses debates. Em
abril deste ano, foram realizadas
plenárias públicas com consultas
à comunidade das seis regiões da
cidade.
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público leitor” conta Ruivo Lopes

A participação da periferia com entusiasmo.
O p-rocesso contou com uma ampla participação de representantes
do movimento de literatura periférica da cidade, que conta com um
movimento intenso de leitura nos
saraus espalhados pelas quebradas
paulistanas.
O educador e integrante do Movimento Brasil Perifa, Ruivo Lopes,
lembra que, desde as iniciativas
inovadoras no campo da cultura e
educação promovidas pelo escritor
Mário de Andrade, no começo do
século 20, a cidade de São Paulo
é pioneira em ações de acesso da
população ao livro. Como a maior
herança disso, ele destaca o pioneirismo dos ônibus-bibliotecas que,
já na origem, disponibilizavam um
acervo móvel mínimo para a população trabalhadora residente nos
bairros mais distantes do centro da
cidade. “Como tudo no Brasil, essas
ações sofreram revesses, algumas
acabaram e outras surgiram ao longo dos anos, como a discussão de
políticas públicas de incentivo à
leitura”, afirma o educador que representou no Grupo de Trabalho
sobre a elaboração do PMLLLB, o
segmento dos saraus literários espalhados pela cidade.
O povo lê, sim, diferente do que
o senso comum costuma repercutir. Tanto lê que a experiência dos
jornais impressos gratuitos superam barbaramente as tiragens
dos jornais convencionais.

O PMLLLB da capital paulista
inova ao incluir os saraus na elaboração de uma política pública
específica que também leve em
consideração o papel de formação
literária que estes coletivos promovem, principalmente nas periferias
da cidade. “É a primeira vez que
São Paulo terá uma política pública exclusiva para o livro e a leitura,
que promova a bibliodiversidade,
reunindo todas as iniciativas já
existentes, ampliando e melhorando
o acesso, a produção, a mediação,
equipamentos e a formação de

“Nunca se erra quando se investe
em ampliar o acesso ao conhecimento. O povo lê, sim, diferente
do que o senso comum costuma
repercutir. Tanto lê que a experiência dos jornais impressos gratuitos
superam barbaramente as tiragens
dos jornais convencionais. A experiência das bibliotecas comunitárias populares e do ônibus-biblioteca revelam êxito na ampliação do
alcance”, acredita Rogério Chaves,
Secretário de Comunicação e Formação do SEEL. A expectativa é
que o PMLLLB seja discutido e
votado pelos vereadores da Câmara Municipal em setembro.
Para nossa categoria, cerca de oito
mil trabalhadores e trabalhadoras
em todo o estado de São Paulo, a
existência de uma política como
o PMLLLB, além de trazer a alegria de contribuir com o cumprimento da função social do livro,
se traduz também em melhores
salários e condições de trabalho:
mais livros produzidos, mais livros
lidos. Claro que muitos desafios se
apresentam, porém, eles existem
justamente para serem superados. O
Secretário de Comunicação e Formação do SEEL, Rogério Chaves
destaca entre as prioridades de um
plano como este, o aumento de
tiragens e do investimento na distribuição nacional, valorização da
bibliodiversidade e seus autores
nativos, e a consequente redução
do preço final do livro, para incentivar a leitura dos brasileiros. “Sabemos que em relação ao livro, a
economia da cultura se faz com a
associação de muitos elementos,
entre autores, casas publicadoras,
gráficas, papeleiros, distribuidoras,
livrarias, bibliotecas, escolas, entre
outros, mas fundamentalmente,
com a relação primária do capital
e da força de trabalho. E esta, a
força-de-trabalho, quando mais qualificada e valorizada, só faz ampliar
os horizontes de toda a sociedade”,
afirma o secretário de comunicação
Original
e formação do SEEL.
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Mobilização/Opinião
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Contra o Golpe e Em defesa dos
direitos sociais e da democracia

Objetivos e sonhos:

A perspectiva e importância
Helenice Rodrigues Schiavetti*
do amanhã
Foto: Maggie Hazen

E

m toda a democracia, a diversidade de opiniões e o consequente conflito que surge disso,
são comuns, saudáveis e bem vindos. Pois é o debate surgido neste contexto que impulsiona uma
nação a se desenvolver. Porém, há
um limite entre divergência de opinião e selvageria. Estamos assistindo no Brasil, um avanço das forças
conservadoras que são, em grande
parte, uma resposta às conquistas
tidas na última década. A classe
trabalhadora e seus filhos conquistaram mais direitos. A juventude
teve acesso ao ensino superior e a
tão falada “ascensão da classe C”,
semeou a raiva dos ricos que começaram a ver suas empregadas
domésticas exigindo respeito e as
encontrando no aeroporto nas viagens de férias.
Hoje, vemos com temor o crescimento do discurso do ódio contra pobres, negros, homossexuais,
adeptos de religiões afro-brasileiras ou simplesmente contra quem
pensa diferente. Um contexto perfeito para que o ovo da serpente
do fascismo seja gerado. Medidas
como a redução da maioridade penal, o PL da terceirização, o ajuste
fiscal, o enfraquecimento do Estado na formulação de políticas
públicas culturais e de educação, o
ataque ao Estado laico, andam lado
a lado com as cenas de linchamento de pessoas acusadas de roubo,
ao espancamento de casais homossexuais, ao assassinato, à intolerância religiosa que faz alguém jogar
uma pedra em uma criança pelo
simples fato de sua religião ser o
candomblé. À isso, soma-se também o lançamento de uma bomba
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no Instituto Lula para atingir aquele que por duas vezes foi eleito democraticamente como presidente
do país; ou à criação de adesivos
machistas e preconceituosos contra a presidente Dilma Rousseff,
também eleita democraticamente
pela população para ocupar o cargo máximo do Executivo no país.
A direita, ao bater panelas de suas
sacadas gourmet e sair as ruas vestidos com a camisa da CBF, com
seus gritos de sem partidos e sem
bandeiras, censura os trabalhadores que procuram nos sindicatos e
partidos de esquerda, seu espaço
de luta e representação popular.
Ignorância e preconceito andando
lado a lado.
Novamente: o ovo da serpente está
gerado bem abaixo de nossos narizes. Não podemos aceitar isso.
Não podemos aceitar que nossas
conquistas sejam anuladas. Trabalhadores, mulheres, negros, jovens.
É tarefa de todos nós irmos para
as ruas contra os ataque fascistas
à democracia que tantas pessoas
lutaram até a morte para conquistar. A profunda crise política que
atravessamos deve ser enfrentada
com mobilização popular, alinhadas com trabalhos de formação
política e humana. E esta é tarefa
dos sindicatos, movimentos sociais
e de juventude e de todas as pessoas que acreditam que o Brasil pode
avançar de verdade.
Por isso apoiamos e participamos
da agenda de mobilizações organizadas pelas centrais sindicais e movimentos populares como resposta
à atividade golpista e fomos para as
ruas no dia 20 de agosto.
Original

“Você precisa ter um objetivo na
vida!”.
Quem já não ouviu esta expressão,
em geral, sendo usada para ajudar
alguma pessoa a mudar sua condição de vida, muitas vezes deteriorada, tanto por questões sociais,
como por fatores psicológicos?
Ter objetivos, metas, sonhos ou aspirações é algo que o senso comum
aprova e que acaba interferindo no
nosso dia a dia, nas nossas ações
e decisões, mesmo que isto ocorra
muitas vezes de forma pouco definida.
Recentemente, iniciei uma reflexão a respeito deste tema a partir
de uma expressão dita por uma
jovem de 24 anos em situação de
risco e vulnerabilidade altíssima,
sem perspectiva de estudo ou trabalho e sem rede de apoio familiar
consistente. Ao ser questionada
como percebia sua condição atual, respondeu: “É o que temos
para hoje...”, sugerindo que o que
importava era a satisfação das necessidades imediatas, não havendo
preocupação com possíveis desdobramentos das atitudes tomadas.
Sua resposta me fez pensar. A falta de um sonho, um objetivo a ser
alcançado, uma pequena meta a ser
colocada adiante, estava tornando
a existência desta jovem apenas li-

mitada à sobrevivência diária, tanto
das necessidades físicas, por exemplo a alimentação, como também
das afetivas, supridas por inconstantes relacionamentos afetivos.
É natural, portanto, que as ações
ou a falta delas não tenham consequência: pois não há sequência no
tempo, uma vez que não existe o
amanhã. O amanhã: palavra chave
no meu entendimento, para que
haja propósito na vida das pessoas,
algo para lutar e alcançar.
Às vezes, infelizmente, não estamos lado a lado com pessoas que
tenham as mesmas afinidades ou
propósitos. Porém, se seguirmos
firmemente veremos outros com
os mesmos objetivos, que uma vez
compartilhados podem ajudar na
construção de um projeto apontado para o futuro.
Finalizando, vamos lembrar a corriqueira expressão que usamos
ao nos despedir de um colega de
trabalho, de classe ou mesmo dos
familiares quando vamos dormir:
“Até logo, até amanhã!”, demonstrando assim nosso propósito de
nos encontrarmos novamente, no
futuro, com as pessoas que fazem
parte da nossa vida e talvez dos
nossos sonhos.
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