
DÁ DE TI QUANTO PUDERES 
 
Uma das mais conhecidas campanhas brasileiras de fim de ano mudou de foco. O Natal Sem 
Fome, criado há 13 anos pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho passou a se chamar Natal 
Sem Fome dos Sonhos. Além de comer, criança também tem direito a brincar, ler e sonhar. 

 

Com o artigo quero transmitir a todos barretenses votos de um Feliz Natal e um Ano Novo com 
muitas realizações.  
Esforcei-me para encontrar mensagens que pudessem induzir os leitores a reflexões: 

 

a) através da poesia do mineiro de Paraíba do Sul, Giuseppe Ghiaroni (a poesia eu musiquei, o 

Toninho Messias declamou e o Jayminho Lima, elaborou o arranho e voz). 

 

“Dá de ti, dá de ti quanto puderes,  

O talento, a energia, o coração.  

Não somente o sapato que não queres,  

Nem a capa que não usas no verão.  

Darás sem perceber, sem ser notado,  

De modo que ninguém diga obrigado, 

Nem te deva dinheiro ou gratidão,  

E com espanto notarás um dia,  

Que vivestes fazendo economia  

De talento, energia e coração!” 

 

b) tal qual o retorno um feixe de ondas que se propagam em um determinado meio depois de incidir 

em um obstáculo, recomendo fazer uma reflexão também após a leitura da Carta de Maceió. 

 

“Conscientes do momento histórico pelo qual atravessa a nação brasileira e das propostas contidas 

no projeto “Pensar o Brasil, Construir o Futuro da Nação” profissionais da área tecnológica 

reunidos em Maceió, Alagoas, durante a 63ª Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da 

Agronomia, realizada em 24/08/2006 redigiram o seguinte documento: 

 

“Considerando o atual modelo de desenvolvimento nacional, concentrador de renda, social e 

economicamente excludente, a urgência da implementação de um projeto nacional sustentado e 

sustentável que possibilite a todos o pleno exercício da cidadania; que a nossa participação nesse 

projeto constitui-se um dever ético-profissional, e, mais que isso, um posicionamento cidadão.  

 

Que a crise ética que afeta os Poderes da República não pode ser ignorada, pois, além de 
agredir os valores nacionais, dilui os recursos  penosamente arrecadados e conclamam a 
sociedade brasileira a: 
 

• Considerar a democratização do conhecimento e a realização de um esforço conjugado de 

pessoas e de organizações, para a construção da sustentabilidade em suas várias dimensões e 

a reafirmação dos direitos históricos dos cidadãos e da cidadania; 

 



• Reconhecer a extrema urgência da elaboração e da implementação de um projeto de 

desenvolvimento sustentável e de planos plurianuais que priorizem os investimentos em 

infra-estrutura social, desenvolvimento industrial, agropecuário, das cidades e ambiental; 

 

 

• Defender a recuperação e a dinamização das instituições brasileiras de pesquisas e de 

ensino, desenvolvimento e inovação, indispensáveis à participação competitiva do país no 

comércio internacional com produtos de crescente valor agregado e à progressiva redução da 

dependência nacional às tecnologias importadas; 

 

• Denunciar a exorbitância da carga tributária e das altas taxas de juros que privilegiam o 

sistema bancário em detrimento dos investimentos produtivos, geradores de trabalho, 

emprego e renda; 

 

 

• Mobilizar a sociedade na defesa dos valores nacionais inscritos na Constituição Federal, 

especialmente em relação à educação, à ciência e tecnologia e ao meio ambiente. 

 Convocando os profissionais a: 
 

• Reagir de forma enérgica à crise ética que abala os fundamentos de nossas instituições 
públicas e utilizar toda a proatividade de que dispõem para  combater sem tréguas esse mal;  

 

• Cobrar, efetivamente, dos ocupantes cargos públicos de todos os níveis, compromissos 

assumidos com suas propostas de governo para a construção conjunta e urgente de uma 

nação livre, soberana, desenvolvida e socialmente justa, desejada por todos os brasileiros”. 
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