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Qual é o Jeitinho Brasileiro?
Todo mundo conhece a expressão: é
uma forma não convencional de resolver as

empatia para superar as adversidades e fazer
a coisa acontecer!

tribulações que o brasileiro enfrenta na vida.

Apesar dessas dificuldades, temos um

O problema é que, na maioria das vezes, o

Sistema Único de Saúde que é motivo de

jeitinho é encarado de forma pejorativa,

orgulho; uma rede de ensino público que

ligado à desonestidade, malandragem e até
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criminalidade.
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É inegável que os desafios de ordem

à

pobreza

do

mundo!

empresas e agências públicas que atuam no

política, econômica e social diante do país

que

são enormes. Há muitas boas ideias e muitos

respectivas áreas (de atuação).

bons exemplos que vêm de países mais
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Tudo isso se torna possível devido à

desenvolvidos. Infelizmente, não há recursos

dedicação

para resolvê-los da mesma forma que países

empregados, funcionários e agentes públicos,

que são muito mais ricos que o Brasil. Como

que optaram por dedicar sua vida profissional

agentes públicos, lidamos diariamente com

ao serviço da nação, com preocupação

restrições orçamentárias, equipes reduzidas,

com o próximo, garra, coragem e muita

transições políticas difíceis e inconstância nas

vontade de criar um futuro melhor para todos.

estruturas hierárquicas.

Isso, sim, define o jeitinho brasileiro.

Mas é aí que entra o jeitinho brasileiro. É
preciso muita sagacidade, criatividade e

de

todos

os

servidores,

Parabéns pelo Dia do Servidor Público!
28 de outubro, Dia do Servidor Público - art. 236 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
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