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Editorial
FRACASSO ESTADUAL
A falta de investimento na educação pública faz este povo sofrer nas mãos erradas
(Da Redação)

A

discussão sobre a falência do
ensino, no Brasil, faz com que
a resolução do problema apresentado não seja resolvida com maior
seriedade e rapidez. A falta de investimento nas escolas públicas e nos professores coloca o país no penúltimo
lugar em Educação de 40 países analisados. O que seria uma vergonha perante o resto do mundo se torna algo
irrelevante para a maioria dos políticos,
deixando alunos que concluem o ensino
médio sem saber ler ou escrever.
Não é irrelevante, porém, para os
governantes do nosso país aumentarem os salários de seus vereadores da
noite para o dia, porque “precisam de
mais recursos e profissionais em seus
gabinetes” - como diriam seus representantes. Estranho, no entanto, é dizer que exista tanto trabalho assim que
eles mereçam aumento de repente.
Aliás, não diria estranho, mas no mínimo, injusto. Enquanto os professores
aguentam dezenas e dezenas de crianças em suas salas de aula sem o mínimo de atenção do poder público em
suas creches, outros nadam no dinheiro público como se fizessem um esforço
descomunal para trabalharem.
O povo tem que acordar e deixar de
ser vítima de suas próprias escolhas.
Deixar de acreditar que o professor é
quem tem que dar educação para os filhos, quando são os pais que deveriam

educá-los antes de levá-los a creches ou
escolas. Os pais devem aprender que o
professor está lá para ensinar matérias,
ortografia e tudo que se relacionar a
isso - e não mais do que isso. Há pouco
tempo atrás, não mais do que uns 12
anos, os professores ainda tinha o respeito dos alunos - ainda que este fosse
o mínimo. Hoje em dia os alunos entram nas salas de aula portando armas
e drogas e nada é feito para barrar a
violência em nossas escolas, principalmente nas públicas. E não precisamos
ir muito longe. Basta ver o massacre de
Realengo no Rio De Janeiro. Os alunos
foram para a aula e muitos nem voltaram. A falta de segurança imperou nesa
escola, assassinando diversas crianças
que nada deviam para ninguém.
A única solução que temos é a revolução. E não digo uma revolução com
balas e canhões - como se tem feito
em outros países. A revolução deve ser
mental, onde as pessoas devem saber
votar e saber escolher seus políticos.
Não devem aceitar aumentos exorbitantes e mal explicados como este. Não
devem aceitar uma tarifa de ônibus absurda para os veículos mal cuidados que
temos que utilizar todos os dias. E muito
mais do que isso - e não menos importante - não devemos aceitar suborno e
propinas em troca de votos. Uma pessoa pode até ficar bem com um “trocado
a mais”, mas deve-se começar a pensar
no próximo que não ganhou nada e só
perde a cada nova eleição. Afinal, um
dia esse alguém pode ser você mesmo.
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SUCESSO NO AMOR
Aprenda em pequenos passos a ter uma
vida longa amando e sendo amado
(Por Daniel Anderson)

Quem não gostaria de ter um relacionamento duradouro e saudável? É
um sonho para muitos, mas não é fácil conseguí-lo. Conquistar o coração de
uma mulher ou um homem tem suas
dificuldades. O amor não é algo que se
conquista da noite para o dia, mas sim
algo que merece dedicação, atenção,
sinceridade e muito jogo de cintura.
No decorrer deste texto, apresentarei
algumas formas interessantes de conquistar aquela pessoa que mexe com
seus pensamentos e deixa seu coração disparado só em estar perto. Você,
meu caro leitor, entenderá que o amor
é muito mais do que uma simples palavra e muito menos do que um proble-
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ma grave a ser resolvido com rapidez e
solidez.
Amar não é somente uma palavra
bonita de ser dita. Você pode buscar no
dicionário a sua explicação, muito sucinta (algo como querer bem, desejar,
gostar muito), mas é muito além do
que as palavras podem dizer e muito
mais profundo do que as pessoas podem explicar. O amor está além dos sonhos, embora muitos pensam que estão aquém de obtê-lo. Não é só chegar
perto de um garoto ou uma garota e dizer que ama aquele alguém e estalando
os dedos ela ou ele irá atendê-lo como
se fossem seus objetos ou um brinquedo que faz aquilo que você mandar.
O primeiro de tudo é perceber se
aquilo que se sente é amor de verdade ou se é apenas “fogo de palha”
como diriam meus avós. A paixão e o
amor têm sensações parecidas, mas a
profundidade como se sente cada um

destes sentimentos é bem diferente do que se imagina. Pode-se pensar
que se ama uma pessoa, e, de repente, aquilo se apaga sorrateiramente,
como um ninja que ataca sua vítima
e foge de mansinho. Isso, meu caro
amigo leitor, não é amor: é paixão.
A paixão não resiste ao sofrimento e
nem ao desapego. Ela vem como se
fosse queimar nossos corpos e transcende nosso espírito, mas ela não se
aprofunda no coração. É algo que se
desperta por um olhar ou talvez por
um papo interessante. Muitas vezes ela
surge pela beleza e o quanto esta pode
representar a perfeição natural de um
ser humano. Não se engane: beleza é
bom, mas não é essencial. Ela pode te
trazer muitos benefícios, muitas novas
oportunidades com
mais facilidade, mas
se o “pacote” estiver vazio, de nada
ele serve. Beleza
não é nada sem conteúdo. Se ao olhar
uma pessoa você se sente perdidamente louco por ela, isso é paixão.
Já o amor...ah, o amor! Este suporta
muita coisa. O amor traz alegrias, embeleza a pela, mantém o sorriso cativante e nos dá forças para tudo. Um
momento de tristeza, uma doença, algo
que parece devastador em um relacionamento - ele suporta. Parece conto de
fadas, mas não é. O amor, quando é
verdadeiro, ele suporta de tudo. A sua
esposa ou seu marido podem ser chatos
e inconvenientes às vezes, mas, quando se ama, é possível que isso passe
despercebido.
E como conquistar esse amor? Lembra da história onde a maior e melhor
maçã é a que está no topo da árvore?
Pois bem, considere que o amor é esta
maçã. Não será fácil chegar até ela,

mas quando você conquistá-la, poderá sentir o doce sabor da vitória e o
grande prazer que é ser melhor que os
outros que nem tentaram. Muitos desistem - achando que aquela pessoa é
inconquistável - e acabam se deixando levar por paixões corriqueiras sem
fruto, mas os que persistem se sobressaem na maioria das vezes, apresentando o que há de melhor neles.
Para conquistar o amor não há uma fórmula exata - depende muito da pessoa
que você está procurando - mas uma
coisa é certa: você tem que ser melhor que os outros que surgiram na vida
dessa pessoa. Procure descobrir os defeitos que essa pessoa anterior tinha, o
que ele fazia de errado, o que ele não
fazia, o que ele fazia
de bom, etc. Prove
que você é a pessoa
perfeita para esse
alguém - e busque
ser. Não adianta dizer que é, se deixar de ser depois da
conquista.
Mostre
que você é um cavalheiro ou uma dama
e prove que você se dá valor e não escolhe qualquer um. Se a pessoa, seu
objetivo, começar a se achar a última
bolacha do pacote é melhor parar por
aí, porque ela não te merece. A pessoa que nos merece não “se acha“, ela
mostra que é.
Seja romântico (a), seja simpático, tenha um bom papo e não fique só
falando de moda e de futebol. Fale de
tudo um pouco e mostre que você é um
expert no conhecimento básico de tudo.
Se cuide, se arrume e vista-se com o
que tem de melhor, pois é o primeiro
impacto que fica (até provar-se o contrário, ao menos). Leve sua “presa” aos
locais que ela (ou ele) goste - e que
você goste também - e a locais diferentes e especiais. Não adianta fazer
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algo que detesta, fingindo o que não -os sendo autêntico, simpático, carisé, para conquistar uma pessoa. Você mático e com todo seu charme. Acredideve ser sincero em todas as etapas da te, o mais difícil - que é conquistar seu
conquista e também no pós-conquista. alguém - você já fez. Isso fará com que
Sinceridade e respeito é a alma do ne- essa pessoa veja que você é definitivagócio. Outra coisa que não pode faltar mente especial, principalmente se for
é o carinho. Se ela ou ele te der ca- apegada aos pais. Pessoas deste tipo
rinho, dê em dobro - o amor se mul- querem que os pais sejam valorizados
tiplica e tudo que vai volta em dobro. e não excluídos de sua vida. Essa pode
Após isso, você estará mais próximo ser a chave final para transformar sua
do seu objetivo. Ela deverá te enxergar paixão em AMOR! Não estrague isso.
com outros olhos e aí então surgirá ....a
Depois de toda essa batalha, você
PAIXÂO - sim, ela que conversamos ao enfim está amando e sendo amacomeço desta matéria. A paixão é o iní- do. Para que a chama não se apague,
cio daquilo que pode se tornar o amor não deixe de surpreendê-lo de vez em
ou deixar de existir. Vocês devem estar quando. Não espere datas especiais
se perguntando: mas ainda tem isso? para presenteá-lo. Veja o que lhe chaSim, eu avisei que conquistar um amor ma atenção e compre. Por mais que
não é fácil. É uma estrada tortuosa, mas não pareça, são nas pequenas atitudes
se a pessoa vale a pena, deve-se correr que o verdadeiro amor cresce, e se o
o risco. E isso significa continuar con- amor cresce ele se multiplica. Tudo que
quistando todos os dias o dono ou dona é bom dura o tempo suficiente para se
do nosso coração.
tornar inesquecível,
Isso porque a pai- O amor é uma estrada tortuosa, não é mesmo? Enxão não sobrevive
tão, ame como se
mas se a pessoa vale a pena,
ao rotineiro. Devenunca tivesse amadeve-se
correr
o
risco.
-se surpreender a
do e mostre que seu
pessoa com pequeamor é muito mais
nas atitudes, mostrar-se preocupado que especial: é algo que Deus preparou
com os problemas desse alguém e, caso para vocês dois.
ela deixe, tentar ajudá-la a resolvê-los.
Isso provará que você não está aqui por
brincadeira, mas que está presente porque quer algo sério, além de querer ajudá-la. Mostrar-se interessado é sempre
positivo em qualquer relacionamento.
Depois de toda essa “técnica”, você ainda precisará de alguns procedimentos
básicos. O primeiro de tudo é provar
para os pais que você é uma pessoa séria e que não fica namorando os outros
para dizer que você tem alguém apenas, mas sim que você está em busca
de algo duradouro e que lutará por isso.
Não existe nada pior na face da Terra do
que sogros que ficam dando cutucões
nos filhos porque querem separá-los de
uma pessoa não desejada. Conquiste-
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