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Cartas

Editorial

s conclusões do 5º Painel Intergovernamental sobre Mudança no Clima, divulgadas em 
setembro, mostram a incidência de aumento da temperatura da Terra e dos oceanos desde 
o final do século passado e comprovam que a ação do homem é a principal causa das alte-
rações no clima, como mostra a reportagem de capa. Destaque ainda para a reinserção do 

Marco Civil da Internet na pauta do Legislativo. Elaborado por vários setores da sociedade e consi-
derado modelo no mundo, o projeto esteve parado na Câmara dos Deputados por dois anos graças 
ao lobby de operadoras de telecomunicações. Só saiu do limbo após as denúncias de espionagem dos 
EUA sobre o governo brasileiro, quando a presidente Dilma Rousseff, em seu discurso na ONU, em 
24 de setembro, apresentou a proposta como modelo, se aprovado no Congresso, a ser seguido pelo 
mundo. A fragilização do ambiente e das relações de trabalho dos bancários e o tráfico de pessoas no 
país estão entre as principais matérias desta edição.

Clima e um norte para a web

A

Gostaria de parabenizar o jornal Extra Clas-
se pela competência acerca das reflexões em torno 
do trabalho do professor e das doenças oriundas da 
atividade, muitas vezes exaustivas, de ensinar – Es-
pecial Qualidade de Vida, na edição de outubro de 
2013. Refiro ainda a dedicação plena ao trabalho 
e muitas vezes o esquecimento de si e dos outros 
em detrimento das demandas cada vez maiores de 
nossa profissão. Tenho muito carinho pelos profis-
sionais que levam a sério a difícil arte de ensinar/
fazer pensar/desenvolver... Fui tocado pelo Tempo 
pra Pensar, justamente porque pude refletir sobre 
os meus próprios limites, sobre a minha vida e mi-
nhas prioridades. Nós, professores, devemos nos dar 
conta de que o ócio faz vibrar a vida, que a relação 
que perdemos com o outro não nos faz crescer como 
seres humanos. Pablo Picasso diz: “Há pessoas que 
transformam o sol em uma simples mancha amare-
la, mas há aqueles que fazem de uma simples man-
cha o próprio sol”. Podemos customizar a educação 
sem perder a nossa identidade. Podemos ser trans-
formadores, ressignificando nossas vidas. Podemos 
reconhecer a importância que tem a educação sem 
esquecer que não somos super-heróis ou inatingí-
veis. Agradeço em nome de todos os professores 
pelo momento de reflexão sobre o direito ao des-
canso, à preguiça, ao ócio, ao lazer, ao não trabalho, 
ao tempo livre, enfim... ao viver sem culpas.

Djalma Oliveira – Professor – Porto Alegre – RS

Mensalmente passo na sede do Sinpro/RS 
para apanhar alguns exemplares do Extra Classe 
que distribuo para algumas pessoas comprometi-
das, assim como eu, numa outra caminhada, numa 
outra jornada, que é viável e é possível. Parabéns 
a todos vocês que constroem as edições do Extra 
Classe, com as mais variadas pautas, resultando em 
matérias com extrema qualidade editorial. Pés fir-
mes para todos nós!

Paulo Nührich –  Porto Alegre – RS

CORREÇÃO – No box da matéria De Lafargue às 40 horas semanais, à página 2 do Especial 
Qualidade de Vida, publicado na edição de outubro de 2013 do jornal Extra Classe, as datas corretas 
a que se refere a reflexão de Paul Lafargue acerca dos “operários de chão de fábrica” diz respeito às 
décadas de 1870 e 1880 do século 19.

Direito ao ócio

Multiplicadores


