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Vamos Falar sobre Papel e Impressão?

Zapeando diante da TV na semana passada, me deparei com uma roda de mulheres
debatendo o quanto eram favoráveis ou contrárias ao envio de cartas. Era o Programa Saia
Justa, transmitido pela emissora GNT. Trata-se de um bate-papo descontraído sobre um
tema diferente a cada edição. Lá estavam as apresentadoras Astrid Fontenelle, Mônica
Martelli, Pitty, Gaby Amarantos e, desta vez, participava também Daniela Mercury, como
convidada.
Um show de saudosismo e um relato incrível de experiências positivas do passado e
presente. Muitas histórias valorizando a comunicação interpessoal manuscrita em papel.
Falaram de emoções, de caligrafia, de registros que tendem a não se perder... fatalmente
entraram no debate o impacto das mídias digitais nos escritos/impressos e nas fotos que se
perdem em câmeras diversas... aliás esta semana também ocupou espaço na mídia o
desafio de postar uma foto de 10 anos atrás e outra atual; daqui alguns anos como será uma
ação como esta?
Por que deste assunto, se o SINAPEL não é um espaço para críticas televisivas?
Porque nós acreditamos no PAPEL. Apoiamos a TWO SIDES, organização global, que tem
um braço no Brasil e se propõe a promover o uso responsável da impressão e do papel. Não
entendemos como saudosismo o processo de transformação do impresso, mas como
evolução da qual fazemos parte; um fenômeno social. O papel está sendo “reinventado”.
Percebemos, durante o programa, que quem recebe uma carta manuscrita nos dias de hoje
se sente privilegiado, assim como quem recebe um cartão de natal ou aniversário pelo
correio e vai por aí afora...
Pense nisso! Talvez adote novos comportamentos que farão você e outras pessoas mais
felizes; talvez identifique novos nichos de negócios; quem sabe se disponha a trazer à tona
junto com os amigos do setor um debate sobre o tema, para atrair formadores de opinião.
E só pra registrar, as apresentadoras do Saia Justa são ferrenhas defensoras da leitura de
livros impressos e já defenderam em diversas oportunidades o saudável hábito de ler.
Por: Gracia Martin
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