DESCOBRI!

TUDO

DEPENDE

DE

MIM?!
do alto de um púlpito em uma escola num
Um belo dia estava sentado com um velho

encontro de pais e professores que a grande

conhecido e ele me contava como era bom e

maioria da sala era mono e tinha saudades

confortável pertencer a uma empresa; ele

disso e procuravam fazer de seus filhos multi.

dizia: ela cuida da gente, tem programas de

Todos se questionando sobre os caminhos.

benefícios muito bons, tem festas de final de
ano até com presentes para os filhos, tem
cooperativa

de

crédito,

cooperativa

de

consumo, assistente social e clube com
campeonatos internos e atividades sociais.
Enfim, ele se sentia seguro em pertencer a

Esta transformação silenciosa pegou todo
mundo sem exceção, desde a tradicional
carreira é problema teu, até carreira é
problema meu mesmo e ninguém deve se
meter com isso. Aliás, ninguém quer mesmo
saber disso: as empresas já vêm dizendo faz

algo que nunca o trairia.

tempo que você é quem cuida de suas
Bons tempos!!!

oportunidades;

esteja

preparado,

oportunidades existem e não são poucas; o
Foi traído!!! A empresa foi vendida, depois
foi fusionada com outras duas, terceirizaram
até o clube, acredita! O que sobrou? Sobrou

governo, ah o governo, este não diz nada, mas
também não cuida de ninguém de forma
decente, só sobrou você mesmo.

ele, com seus sonhos e sua biografia de mono.
Portanto cuide de seu patrimônio pessoal, sua

Biografia de mono? O que vem a ser?

rede de relacionamentos e seu conhecimento
mono

diferenciado aplicado (verdadeiro capital

profissão, mono linguagem, mono tudo. E o

intelectual) de forma obstinada e passe por

pior: o mundo dos monos deixou de funcionar

cima de tudo que tentar te manter um mono

e começou a ser deixado em segundo

por algum tempo.

Mono

empresa,

mono

cultura,

(terceiro) plano.
Do dia para a noite viramos para o mundo dos
multi onde monos não têm espaço. Mas como

Todo tempo perdido mono vai ser pago com
oportunidades ocupadas pelos multis!
Boa sorte!!!

virar multi? Foi um ato de coragem e digo que
foi porque já passou, já foi, já era. Eu virei
multi, você virou multi por falta de opção, a
empresa não te aceitou mais e vamos e
venhamos nem os amigos porque todos
viraram multi. Dias atrás estava eu discutindo
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