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Para 2017? Os três Rs!
Este texto
não é, de
novo, sobre
os resíduos
sólidos, eterno problema!
Para muitos dos que sobreviveram a 2016, o momento agora é de pensar e
agir, na perspectiva de outros
três Rs: Resiliência - Resistência - Responsabilidade.
"Resiliência"! Muitos significados: para a Física, é uma propriedade de materiais que,
quando são submetidos a situações de tensão, podem ou não
ser danificados, e caso sejam,
ter a capacidade de voltar ao
normal. Na Ecologia, é a aptidão da natureza em recuperar
o equilíbrio após sofrer um
dano, ou seja, a capacidade de
restauração de um sistema biológico! Neste aspecto, a volta ao
equilíbrio pode levar milhares de
anos! Já, para a Psicologia, pode
ser a capacidade de lidar com
os próprios problemas, vencer
obstáculos e não ceder à pressão seja qual for a situação. É a
possibilidade de se tomar uma
decisão ou atitude correta, mesmo sob pressão. Na Administração, a resiliência, deve fazer
parte dos processos de gestão,
pois envolve equilíbrio emocional dos gestores frente às mu-

danças e problemas relacionados
a situações inesperadas e, tomar
medidas que minimizem os problemas surgidos no trabalho. Para
todas as áreas, o comum é a capacidade de "superação"!
"Resistência"! Também muitos
conceitos. Pode ser a capacidade
de oposição a uma dada situação,
seja como a defesa contra o desgaste, doença, cansaço ou fome!
Resistir ou se opor ao deslocamento de um corpo ou massa que
se move numa determinada direção ou ainda, ao estado das coisas e situações da atualidade e
que projetam para o difícil futuro que se anuncia! Nesse momento, a "ordem natural das coisas" ou status quo, interessa a
uma parcela pequena da sociedade, em detrimento de uma
maioria ainda pouco resistente!
"Responsabilidade"! Talvez a
mais difícil! Qualquer decisão
sobre quais os caminhos e ações
para a superação e oposição a
essas situações, seja mais do
que indignação! A partir da construção de uma consciência coletiva, sejamos capazes de mobilizações pacíficas, abrangentes
e eficientes que busquem a minimização dos retrocessos, ambientais, sociais e econômicos.
Assim, parafraseando a música de Ivan Lins e Vitor Martins
(1980) desejo a todos, que 2017,

seja repleto desses e dos outros Rs (Reduzir, Reaproveitar
e Reciclar) também!
"Que nesse novo tempo, apesar dos castigos, sejamos atentos e vivos, para nos socorrer!
Que, apesar dos perigos, da
força mais bruta, da noite que
assusta, estejamos sempre na
luta, para sobreviver!
Pra que nossa esperança
seja mais que a vingança, seja
sempre um caminho que se
deixa de herança!
Que nesse novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estejamos
na briga, pra nos socorrer!
Que apesar dos perigos, de
todos os pecados, de todos os
enganos, estejamos marcados
pra sobreviver!
Que apesar dos castigos,
estejamos em cena, nas ruas,
quebrando as algemas, pra
nos socorrer e que, nesse novo
tempo, apesar dos perigos a
gente se encontre cantando na
praça, fazendo pirraça!"
Tempos difíceis aqueles,
porém cheios de esperança!
Permitiram-nos chegar até
aqui, buscar uma vida digna.
Não deixemos que essa conquista se perca!
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