Responsabilidade nossa!
Por: Antonio Carapeto

Encontrar um tema para o primeiro artigo
que será publicado na página de sua
empresa é indubitavelmente algo de
grande responsabilidade, o ideal é que seja
interessante e que de preferência passe
uma mensagem positiva, então, após
muito ponderar resolvi acreditar que nada
melhor para falar do que exatamente isto,
Responsabilidade, esta palavra tão familiar desde a nossa infância, porém
em muitas vezes tão pouco compreendida por todos.
Ultimamente temos ouvido falar muito sobre a falta dela... Seja a falta de
responsabilidade fiscal por parte do governo, falta de responsabilidade
ambiental por parte de grandes corporações ou a total falta de
responsabilidade com a vida por parte dos nefastos grupos terroristas, todas
elas acarretando sequelas catastróficas para a nossa população, mas
através deste meu texto imperfeito, quero convidar a quem me der o
privilégio de lê-lo a refletir sobre as “pequenas grandes” responsabilidades,
aquelas que diariamente negligenciamos sem que nem ao menos
percebamos as consequências que elas podem trazer. Devemos começar
por algo essencial para nossa sobrevivência, a Água, nós temos a obrigação
de preservá-la, senão em breve poderemos realmente ficar sem este tão
precioso bem, por isto leve muito a sério o fato de evitar qualquer tipo de
desperdício, como desligar a torneira do chuveiro quando estiver se
ensaboando, a da pia quando estiver escovando os dentes, não lavar as
calçadas e cuidar de nossos rios, lagos e praias. Também é muito
importante nos lembrarmos de desligar todas as luzes e os aparelhos
eletroeletrônicos ao deixarmos os ambientes. Outra questão fundamental é
diminuirmos a emissão de gases poluentes na atmosfera, o que contribui
consideravelmente para o desequilíbrio climático no planeta, por isto,
sempre que não for estritamente necessário, deixe seu carro na garagem,
optando por caminhar, ir de bicicleta ou então transporte coletivo, mesmo
este sendo tão precário em nosso país.
Ainda nos cabe refletir sobre muitas das nossas responsabilidades, como
por exemplo: Não sujar nossas ruas, reduzir o consumo, reutilizar, reciclar,
não desperdiçar alimentos, entre várias outras, mas para não tornar este
ainda mais longo e enfadonho, e aproveitando a chegada de um novo ano,
fato que sempre nos renova a esperança por dias melhores, eu quero

terminar falando sobre o nosso dever de tornar a vida mais justa e
agradável para todos, respeitando ao próximo como gostaríamos que nos
respeitassem, sendo mais cordiais no relacionamento com os outros e
relevando pequenos contragostos para evitar querelas desnecessárias,
primordialmente no trânsito, onde infelizmente costumamos revelar o nosso
pior, chegando lamentavelmente em alguns casos a desfechos trágicos.
Lembrem-se do que dizia o famoso “profeta” das ruas: Gentileza gera
gentileza, então para encerrar esta nossa conversa sobre Responsabilidade,
faça a sua parte e seja a luz que o mundo está precisando. É sempre
responsabilidade de todos nós. Feliz 2016! Que este seja o melhor ano de
nossas vidas até agora...

