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Quando os pais vão dar algum presente aos seus filhos, priorizam os aparelhos eletrônicos com modernos recursos
tecnológicos, ao invés de livros de estórias ou gibis para incutir o hábito de leitura neles. Talvez por isso, segundo
pesquisa do Instituto Pró-Livro, apenas 28% da população nordestina gosta de ler. E conforme estudo sobre hábitos de
consumo cultural, publicado ontem, dia 29/07, no Jornal do Commercio, Recife é a capital que menos lê. Acredito
queNINGUÉM dará jeito nessa situação. Conforme esta outra charge abaixo,"NINGUÉM" é o nome do ÚNICO político
perfeito para o Brasil, que se for eleito, a população ficará satisfeita com o seu governo e até com aqueles setores do
judiciário que hoje deixam dúvidas sobre a sua imparcialidade da sua justiça.
A preguiça de ler de certas pessoas é tão grande que às vezes quando eu edito algum panfleto e o estou distribuindo,
informando sobre algum evento, alguém sempre guarda sem ler, e me pergunta: "Isso fala do quê?". Nesse caso, eu
respondo: "Eu ainda não tive tempo de ler, senhor (a). Só me encarregaram de distribuí-lo. Mas se o (a) senhor (a) o ler
com certeza vai saber do que se trata". A falta de leitura também torna deficitária a expressão de alguém para se fazer
entender e a interpretação daquilo que o outro fala ou escreve (analfabeto funcional), como sugere esta terceira charge.
No facebook aconteceu um fato engraçado, por causa dessa preguiça para a leitura. Uma amiga minha, muito
religiosa, mas que não gosta de ler nem a sua bíblia, a qual vive fechada debaixo do braço, cheirando o seu
desodorante, viu um artigo meu e deve ter se detido somente numa foto que postei da Nossa Senhora da Conceição,
junto a um texto reclamando dos fies que soltam fogos. Pensando ela que eu estava reverenciando a santa, deixou a
seguinte exclamação em letras maiúsculas:"AMÉM!".
Ainda no quesito preguiça para a leitura, a Ouvidora do Governo de Pernambuco (que continua perguntando, se sou
eu mesmo que envio esses meus artigos, apesar de eu fazer isso desde o Governo de Eduardo Campos), talvez por
não ter lido um deles que enviei de autoria do meu amigo virtual Roberto Cortez, me respondeu que já tinha
encaminhado o MEU texto para o setor competente, mesmo depois dele confirmar a autoria da sua mensagem.
Quando eu lembrei que o artigo não era meu, ela respondeu que tinha sustado imediatamente a tramitação do mesmo.
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