Como a greve dos
caminhoneiros e a greve dos
petroleiros criou um novo
futuro!.
Entrevistador :Hoje vamos falar com uma das pessoas que participou
da transição.
Marcia, nos conte um pouco como foi este processo a partir da ótica
da greve dos caminhoneiros e dos petroleiros.
Marcia:Foi um pouco complicado no começo. Ficamos todos perdidos,
uns apoiando a greve e outros contra, midias sociais bastante
controversas...mas conseguimos nos ajeitar ...E hoje vivemos melhor
não é mesmo ?!
Entrevistardor : Sim, vivemos melhor mesmo! Mas comofoi ?
Marcia :Bem, no começo nos perdemos. Ficamos muito aflitos e
preocupados. As ruas vazias, mercados vazios, carros parados,
etc....Todos esperando o fim da greve e que nossa vida voltasse ao que
era. Dai que não teve jeito né ?! NInguem resolvia a greve e gente
teve que usar a criatividade para achar soluções, tipo sobreviver.....
Foi então que tudo começou a mudar ..... As crianças não tinham como
ir a escola, então organizarmos grupos de estudos para manter o
aprendizado. Selecionamos que era importante e não era, mudamos a
abordagem e começamos a dar as aulas. Uma coisa bem interessante
foi com os contadores de história. Eles nos ajudaram recriando as
histórias do Brasil e do mundo e ficou tudo mais divertido de se
ensinar. Aproveitamos e incluimos algumas disciplinas como
Inteligencia Emocional, Meditação, Yoga, Novas Economias, etc....
Entrevistador : Nossa, as pessoas não aprendiam isto antes ? As
escolas não eram assim, espaços colaborativos, aprendizados
empáticos?! As pessoas não aprendiam sobre cultura, sociedade,
filosofia, musica, poesia, etc....Nada disso ?
Marcia :Não, era tudo muito diferente. As pessoas iam para a escola,
recebiam o conhecimento, faziam provas, recebiam diplomas e saiam
despreparadas...triste né ?! Mas isso foi no passado...e o passado já
foi....

Entrevistador :E a alimentação ? Como se resolveu nessa fase?!
Marcia :Como eu disse, os mercados ficaram vazios...no passado,os
mercados vendiam muita comida ultraprocessada e todo mundo
achava normal. Então, como não tinha como reabastecer, o que
fizemos ? Aproveitamos os espaços disponiveis nos condominios por
exemplo. Movimentamos as arvores e plantas ornamentais para outras
localidades no espaço. OS excessos foram vendidos para outros
condominios, shoppings, etc....Nos espaços livres, plantamos
verduras, legumes, etc... para uso e consumo do condomio. Os
engenheiros , agronomos, biologos nos ajudaram e conseguimos um
boa produção . Tudo organico...Os excedentes foram vendidos para os
mercados, e assim, todos puderam aproveitar. Como usamos as
produções locais, os custos diminuiram muito, pois os transportes
ficaram mais rápidos , pois o produtor e o consumidor estavam
proximos....não havia intermidiários... Mudamos então a
alimentação....

Entrevistador :Não acredito que antes se comia ultraprocessados ?
Que loucura ....

Marcia :Pois é.....bem, continuando, além da educação e da
alimentação, passamos tambem a fazer os trajetos a pé, bicicletas,
skate, etc....isto quer dizer que passamos a fazer mais exercicios,
então melhoramos a saude, individual e coletiva...Ensinamos isso
também nas aulas...Quem nos ajudou muito foram os velhos (uso este
termo porque a Dona Gini – mãe da Lala – disse que não gosta do
termo idoso). Eles nos ensinaram como cozinhar com mais
simplicidade e muito mais sabor. Aprendemos também diversos
truques....Através dos contadores de histórias, aprenderam a
compartilhar suas experiencias de maneira muito divertida.
Entrevistador :Olha, foi dai que nasceu esta integração entre as
geraçoes ? Porque hoje uma das coisas mais legais que existe é os
shows de histórias do passado com os velhos...Muito divertido....
Marcia:Não é mesmo?! ...Envelhecer é sinonimo de Luar....Lindo,
profundo....!!!!!
Entrevistador :E o lixo ? Como foi resolvido ?

Marcia :Bem, não tinha caminhão de recolhesse lixo, então no
começo ficou acumulado, e então fomos obrigados a tratar o lixo. E
aprendemos isso tambem...Agora os lixos são tratados localmente, o
que é possivel é reaproveitado nas plantações , o restante seguem
para estações de tratamento mais complexas...Nada é jogado na
água...Tratar o lixo também é ensinado nas escolas... Todos os anos
novas ideias de tratamento do lixo surgem....Não é fantastico....No
aspecto da limpeza, não é fantastico que bicarbonato de sódio,
vinagre, e limão fazem milagres ????
Entrevistador : Puxa, quantas oportunidades surgiram só por conta
da greve dos caminhoneiros não é mesmo ?
Marcia :Sim, mas na verdade, as oportunidades sempre esitveram
disponíveis, mas acho que não sabiamos fazer as escolhas....Agora que
sabemos, escolhemos o melhor ...sempre...!!!!

