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   ASSUMIR RESPONSABILIDADES 

(Minha Caneta e Eu - 02/05/2012 - Adaptada) 

 

 
 

-Então ficamos assim: a Marta traz a farinha, você traz os ovos, a Matilde, o açúcar, a Ana, 

o fermento... Até domingo! 

E, no domingo, lá estavam, reunidas. Cada qual com sua incumbência... menos a Ana. Essa 

nem apareceu. E o pão combinado – lógico! – não saiu, porque o fermento é imprescindível e no 

Domingo está tudo fechado.... No outro dia, quando lhe perguntaram o que houve, por que nem 

aparecera, ela respondeu que não fora porque o mercado não tinha  fermento, então... 

 

 
 

-Então ficamos assim: a gente se reúne em frente à Biblioteca, de “mala e cuia”, e vai pra 

excursão logo cedo. O Clóvis já disse que arruma o carro do tio, “né”, Clóvis? 

No dia marcado, todo mundo lá. Menos o Clóvis. Lá se foram quinze minutos, meia hora... 

todo mundo cedinho, de bagagem prontinha, as famílias avisadas... Mas nada do Clóvis. Quando lhe 

perguntaram o que acontecera, ele simplesmente respondeu que “nada, é que o tio não emprestou o 

carro”... 

 

 
 

* 

Duvido que vocês não tenham vivido uma dessas cenas, ou alguma parecida com essa. 

Vira e mexe, a gente sempre acaba encontrando um irresponsável pela frente. Pior: inconsequente! O 

mais engraçado é que esse tipo de pessoa nunca enxerga o óbvio: bem que a Ana poderia ter se dado 

ao trabalho de procurar em outros lugares ou telefonado pra alguma das amigas avisando que não 

encontrara o fermento, quem sabe alguma daria um jeito... Ou o Clóvis poderia, pelo menos, ter tido 

a gentileza de avisar aos colegas que não conseguira o carro, evitando que ficassem lá, de bobeira, 

um tempão... 
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Não consigo entender o que passa pela cabeça de pessoas assim. Será, apenas e tão 

somente, pura burrice? Ou o desprezo pelo ser humano é tão grande, que acham que não merece 

sequer satisfação? Ou nunca terão ouvido falar em amor, em solidariedade, respeito ao próximo – 

coisas assim? 

 

 
 

São certos valores que as pessoas tem de ter – esses que devem vir do berço: as noções 

mais simples de convivência humana.  

 

 
 

Quando isso acontece com os jovens, a gente ainda dá um desconto – embora seja 

imperdoável, dá para entender que eles ainda estão em formação – e sempre existe a esperança de 

que aquilo é uma fase que vai passar. Mas quando adultos agem assim!... Mostram um mau caráter, 

uma incompetência tão grande, que chega mesmo a dar pena! Essas pessoas deveriam ser riscadas do 

mapa. Não estou falando de morte, não, mas apenas de desprezo... (ou “cancelamento”, que é a 

palavra da moda!...). 

 

 
 

 Não merece consideração quem não sabe sequer o que é isso. Quem não tem gabarito para 

resolver os probleminhas mais corriqueiros que às vezes envolvem o destino de multidões. Quem 



nunca assume responsabilidades... Triste deverá ser o fim desse tipo de gente... Ou, talvez, não! A 

Bíblia já não diz que “bem aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus”?...  

 

 
 

Pois se eu tiver merecimento de ir para o céu, que Deus me ponha bem longe desses 

tipinhos assim tão desprezíveis e “pobres de espírito”! (É claro que já ouvi falar de uma outra 

interpretação para essa “pobreza de espírito” a que se refere a Bíblia, mas aqui prefiro levar ao pé da 

letra mesmo, ou seja , dando a interpretação de pobreza porque mesquinho, “pequenininho”, sem 

consideração por ninguém. E aposto que você conhece gente assim, não é mesmo?...)  

 

 
 

 



 
 

Há algumas semanas fiz um apelo no face, conclamando os alunos, ex-alunos, amigos e parentes a me 

ajudarem em homenagens para o “velho mestre”, contando uma ou mais  daquelas passagens com ele em sala de 

aula, ou na vida, que tantos me contaram nos últimos dias. Fiquei surpresa com o retorno! Em apenas dois dias 

chegaram-me 21 depoimentos! E continuam chegando! Puxa! Gratidão é a palavra! Então, a partir de 12/03, e 

até enquanto durar o recebimento dessas passagens, começa a sessão para “o MESTRE, com 

carinho”... 

 

“Comparece” aqui hoje uma “ex-aluninha” nossa lindíssima lá do Século XXI (bons tempos em 

que esse colégio existia!!), da qual ambos gostávamos muito! Ela, ao fazer uma homenagem ao 

Mestre, acabou fazendo para mim também. Agradeço de coração, minha querida! 

 

 
Luiza Karla Gargantini 

 

Quando fiquei sabendo que o professor Wanderley seria meu professor, fiquei apreensiva, já 

tinha ouvido que ele era bravo e etc... meu Deus, que contradição... professor mais amável que já tive, 

ele sabia quando eu não estava entendendo só pelo olhar, daí ele parava e falava: você não está 

entendendo né, Karlinha!!! Tinha tanto carinho nesse Karlinha!!! Nos acolhia em sua casa para reforço 

de matérias... nomeava monitores para ajudar os alunos com dificuldades... Como a matemática ficava 

fácil!!! Tenho certeza de que ele teve orgulho de mim porque ele e a senhora, professora Vera, 

ajudaram a formar a profissional que me tornei!!! Grande abraço, meus sinceros sentimentos pela 

perda! 

A senhora também foi a melhor professora de português que já tive. 
 

 



 

 
 

“Tenderam”? rsrsrs! Mandem suas dúvidas! 

 

 



 
 

 
 

PROMOÇÃO DE BOTAS!!!  Olhem só: 01 bota = R$ 129,90. A partir de 02 botas, 

cada uma sai a R$99,90! E a prazo, ainda por cima: 3 XS direto ou 01 entrada + 4 X. As demais 

mercadorias, podem ser assim, no crediário: 10x (1 entr + 9 x), 7x DIRETO ou 5x (começa o 

vencimento no 2º mês após à compra), ou 3x (começa o vencimento no 3º mês ..), ou ainda 2x 

(começa o vencimento no 4º mês..). Cheque Pré-datado: direto para 10/12/22 ou parcelado *igual 

no crediário. Cartão de crédito: 10x direto. *Todos os parcelamentos não tem acréscimo de juros! 

Aceitam PIX! “Pode, isso, Arnaldo??” E aí... estão esperando o quê?? 

 

 
A melhor atividade após um dia extenuante é o relaxamento e alongamento no final da 

tarde. Fale com o seu personal trainner.  



Um pouco de mim... 

 

 
 

https://youtu.be/KsMsLRame3w 

 

 
 

ÓTICA E RELOJOARIA ORIENT, à Av. Daniel Portela, 694. Fone 3522 1881 ou 9829-6116 

 

 

about:blank


 
 

Já lhe contei várias vezes... 

 

 
 

... que a FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES decora qualquer ambiente, né? Igrejas, 

stands de exposições, formaturas, concursos de miss, bailes, aniversários... Hoje trago algumas 

decorações e arranjos. Olhem só que beleza! Quando você precisar disso, ou de flores variadas, 

buquês lindos, vá ao seguinte endereço: Rua Florianópolis, Nº 138, Jardim Lindóia. (Depois da 

Auto Tech, antes do Pedrinho Veículos). Lá aceitam cartões débito, crédito e Pix.  

 

FLORICULTURA QUATRO ESTAÇÕES - 44 3522 5265.Whats 999603098 

 

 

 



 Assinale a alternativa cuja concordância NÃO está de acordo com os padrões cultos: 

 

A. Ela está meio cansada. 

B. Eles estão meio cansados. 

C. Eles estão meios cansados. 

D. Ele está meio cansado. 

https://sitenotadez.net/portugues-gramatica/  

Clique aqui e veja a resposta da questão 
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