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Há uma linguagem para o futebol, 
para a econômica e para a política. 
Até entre homens a linguagem tem 
detalhes diferentes das conversas fe-
mininas. Por exemplo: “se você dizer 
que o seu amigo é um puto de um 
sujeito”, vai estar fazendo um elogio. 
Se for mulher, não será um elogio.
É preciso deixar claro, sem delongas 
nem tergiversações,  que não se trata 
de desconsiderar as declarações dos 
políticos.  Assim como no “futebol” 
quando um treinador está “prestigia-
do” signifi ca “demissão” se perder o 
próximo jogo, quem diz que “quer 
ser candidato” não pretende ser e 
quem diz “talvez” é porque já está 
viabilizando a disputa.
Um dos sistemas mais caros na eco-
nomia é o da informação. Possivel-
mente, qualquer um reconhece que 
a informação é importante para a 
economia, mas na vida cotidiana o 
tempo e o volume acabam reduzindo 
seu valor e impacto.
- A política barretense pede difusão 
da “desinformação” para sobreviver. 
Quando um “forasteiro” manifes-

ta desejo de ser candidato na cida-
de - em linguagem política - indica 
a necessidade de provocar “debate” 
interno de lideranças, especialmente 
para formar “bancada” para o legis-
lativo. A leitura é simples: será pre-
ciso buscar “novidade” para apre-
sentar ao eleitor na disputa para o 
executivo, para viabilizar candidatos 
para a Câmara. Não é a linha, mas a 
entrelinha que tem força.
Quando um “partido” exalta a ne-
cessidade de “ouvir os planos de go-
verno” insinua que deseja saber “os 
projetos para o seu partido”.  Não 
é o inteiro, mas o partido. O que é 
dito tem sentido prático “totalmen-
te diferente”. Até porque, nenhuma 
agremiação quer reduzir “seu papel 
ou abrir mão de poder” apenas para 
defesa do conceito democrático de 
participação.
- A crise política nacional é grave 
e causa efeito direto nas bases. Bar-
retos sente claramente como o des-
gaste dos políticos gera desânimo 
de vários e revolta de tantos outros 
eleitores.
O pleito de 2016 está cercado por “se-

gredos e mistérios”. O debate em ter-
mos da legislação eleitoral não está 
concluído e as mudanças e critérios 
afetam diretamente candidatos, par-
tidos e cidadãos.  Dependendo das 
normas, pode surgir um cenário ou 
outro, bem diferente.
O próprio agravamento do contexto 
externo pode infl uenciar na costura 
barretense.  As alianças do PT com o 
PMDB em Brasília e do PSDB com o 
PMDB em São Paulo nãocasamentos 
eternos. Mudança lá pode afetar o cá. 
Barretos tem excelente opção femi-
nina para as eleições municipais. 
Mas se o cenário atual foi o mesmo 
de hoje, não tem chances eleitorais 
nenhuma.  Mais ainda: a tendência 
de se repetir a chapa vencedora de 
2012 em 2016 hoje é praticamente 
nula. Mas no ano que vem pode ser 
diferente e ser mantida.
A economia mudou. A tecnologia 
transformou. A política ainda não 
reformou “sua linguagem, usos e 
costumes”. A busca de alternativas 
de valorização ética e gestora entre-
tanto está em movimento, inclusive 
em Barretos. Há esperança.

 

Como entender o cenário político Há pouco tempo 
para sentir!
A vida é uma breve passagem. Um sopro de Deus e 
privilégio de poucos. E se é tão breve, há pouco tem-
po para exercitar sentimentos. Então porque perder 
preciosos minutos semeando maldade, ódio, desespe-
rança quando se tem curto espaço para fazer o bem?  
É preciso o quanto antes esquecer mágoas, relevar 
a descrença e desprender do rancor. Mas, sobretudo 
manter acesa a chama da fé. O ódio é o amor que 
fi cou louco, diz um texto de Raul Teixeira. Acredito 
que não deveria nem ser classifi cado como um senti-
mento, mas um lapso do coração humano.  Tire tem-
po da vida, do sopro divino para liberar o seu  lado 
bom, da alegria, da espiritualidade e sentimentalis-
mo. A vida pode mudar em segundos e em um piscar 
de olhos. Neste breve espaço tudo pode acontecer: o 
nascer, o adoecer, o se render e mesmo o morrer. Em  
nossa existência, o  mal só existe para fragmentar 
a alma. Não faz bem para  saúde, para pele, para o 
organismo, mente e coração. “Guardar ressentimento 
é como tomar um copo de veneno e esperar que a 
outra pessoa morra”, escreveu Willian Shakespeare. 
Quando perdoamos nos sentimos mais leves, mais 
útil, mais gente. A capacidade de liberar perdão tam-
bém é divina. Oportunidade de lidar com essa resig-
nação de forma natural, simples, com humildade de 
alma e de espírito. “A memória  do ressentimento é 
uma digestão que não termina”, ponderou Friedrich 
Nietzche. Exercitando bons sentimentos, regando o 
coração com bondade, caridade e humildade, expul-
sando raiva e rancor, poderemos dizer que realmente 
vivemos.  Só assim a vida de fato valerá a pena!

Adelaide Lavanini é jornalista e acadêmica da ALAB

Moral e Civismo
Um mundo melhor depen-
de, fundamentalmente, de 
pessoas melhores que não 
precisam, entretanto, terem 
o perfi l de uma Madre Te-
reza de Calcutá para quem 
todas as pessoas merecem  
ter o  nosso amor: as boas, 
pelo próprio merecimento; 
as ruins, porque dele preci-
sam. Não precisamos,  cla-
ro, amar quem nos odeia 
mas podemos, ao menos, 
ser tolerantes para com as 
fraquezas e as defi ciências 
alheias; num mundo im-
perfeito não há,  mesmo,  
quem possa ser perfeito! 
Ainda assim, não podemos 
entregar os pontos e per-
mitir que o que está ruim 

fi que ainda pior. Podemos 
e devemos reagir! 
Essa mudança precisa co-
meçar, primeiro, no in-
terior de cada lar, com o 
estabelecimento do diá-
logo entre pais e fi lhos 
cada vez mais isolados nos 
seus mundinhos interiores 
onde reinam, soberanos, 
o whatSapp, o instagram, 
o twitter, o facebook e 
outras criações moder-
nas. Defendo a volta nas 
escolas, como disciplina 
obrigatória, da “Educa-
ção Moral e  Cívica” com 
o restabelecimento de há-
bitos, lamentavelmente, 
em desuso, iniciados pelo 
do respeito ao professor. 

No meu tempo de escola 
quando o professor entra-
va na sala de aula todos 
nós, alunos, fi cávamos de 
pé; ele nos dava um “bom 
dia” e nós respondíamos. 
Recordo-me também: no 
mínimo um dia,  por se-
mana, nós tínhamos o 
hasteamento da bandeira 
nacional e todos os estu-
dantes cantavam o hino 
nacional. Hoje - é triste fa-
lar - a grande maioria dos 
alunos nas nossas escolas 
não sabe cantar o hino na-
cional. Talvez, até mesmo 
muitos   professores não 
saibam cantá-lo.... 
Os valores morais, éticos e 
cívicos, portanto,  devem 

ser ensinados nas escolas 
mas,  também,   nos lares 
onde deve imperar, sem-
pre, a pedagogia do exem-
plo: o faça o que eu faço e 
não, apenas, o que eu falo, 
ainda mais se minha fala 
não for acompanhada pela 
minha prática. Os pais são 
sempre os modelos mais 
seguidos pelos fi lhos; de-
vem, portanto, terem con-
dutas humanas e pessoais 
impecáveis; fi lhos melho-
res, afi nal,  dependem de 
pais melhores, verdadei-
ramente empenhados em 
mostrar-lhes o caminho da 
honestidade, da honra, da 
decência  e do respeito ao 
próximo.

Uma cooperativa na sua vida
Neste mês de julho, em que 
se comemora a força do 
cooperativismo mundial, 
deveríamos avaliar melhor 
as lições dessa forma de 
organização social e eco-
nômica no passado e no 
presente e suas perspecti-
vas no futuro.
Inicialmente, vamos recu-
ar 160 anos no calendário. 
A meritocracia começou a 
ser construída em Rochda-
le, perto de Manchester, na 
Inglaterra, em 1844. Sim, 
porque a primeira coope-
rativa da história, que reu-
nia tecelões, já surgiu com 
o propósito de partilhar de 
trabalho e renda.
E até hoje é assim. Coopera-
tivas não têm detentores do 
capital. São de propriedade 
dos cooperados, que traba-

lham e recebem de acordo 
com sua produção. O lucro é 
dividido exatamente na pro-
porção do que foi produzido.
No Brasil, o cooperativismo 
prosperou, inicialmente, em 
três ramos: consumo, crédito 
e rural, entre o fi nal do sécu-
lo XIX e o início do XX.
Os números do cooperati-
vismo, hoje, demonstram o 
sucesso dessa proposta de 
vida. Mais de um bilhão de 
pessoas no mundo são coo-
peradas. No Brasil, 11,5 mi-
lhões são ligados diretamen-
te a 6,8 mil cooperativas de 
13 ramos. Em 2014, as co-
operativas brasileiras expor-
taram US$ 5,3 bilhões. Cerca 
de 340 mil profi ssionais tra-
balham nessa área.
O maior sistema de coope-
rativismo médico do mun-

do é brasileiro. A Unimed 
tem 110 mil médicos coo-
perados e atende a 20 mi-
lhões de benefi ciários.
E quanto ao futuro?
Certamente, toda família no 
país terá algum vínculo co-
operativista nas próximas 
décadas. Caso contrário, 
seria cada vez mais difícil 
colocar quase um milhão 
de jovens, todos os anos, no 
mercado de trabalho. 
Por outro lado, não há li-
mite para a criação de co-
operativas de especialistas 
em turismo, moda, design, 
saúde, educação, esportes, 
meio ambiente. Bastam co-
nhecimento, capacidade de 
trabalhar em equipe e enten-
der, na prática, o sentido do 
verbo cooperar (atuar junto, 
colaborar).

Se as autoridades ajuda-
rem, esse processo será mais 
bem-sucedido mais rapida-
mente. Afi nal, até hoje não 
foi regulamentado o artigo 
da Constituição de 1988 que 
estabelecem adequado trata-
mento tributário ao ato coo-
perativo.
Mesmo que isso não ocorra 
logo, contudo, o cooperati-
vismo vai crescer muito no 
Brasil. O sucesso do agro-
negócio, vinculado a essa 
forma de organização, é 
somente um exemplo das 
potencialidades dessas insti-
tuições democráticas, trans-
parentes e geradoras de ri-
queza.
Não tenha dúvida: há uma 
cooperativa no futuro de 
seus fi lhos e netos. Talvez 
até no seu presente.
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