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Comportamento

Filas sem fim
Nem a sofisticação tecnológica consegue eliminar as filas, sinônimo de perda de tempo e de paciência
Maria Teresa Bronzo pôde contar nem com a solidariedade das disso, traba-

pessoas.	 lhando no 6°
Outro macete, a cada dia mais repudiado, andar do Edi-

é ode dar um jeitinho de furar a fila ou passar ficio, Áurea
o serviço para alguém que está próximo de ser
atendido. "Uma das maiores transgressões
das regras de convivência social", diz Luiz
Fernandes, da Escola do Legislativo. E justi-
fica: "A pessoa que fura fila se acha superior
ou detentora de um privilégio que tornava os
homens desiguais, como na aristocracia. Es-
tão, na verdade, um pouco mais atrás na
História: na barbárie. Constituem, por isso
mesmo, péssimo exemplo pedagógico. Equi-
param-se àqueles que, por subserviência
cretina, aceitam que se fure a fila.",

Marce
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Quem espera sempre alcança. Nem mes-

mo a discutível sabedoria desse dito popular
consegue amenizar a impaciência e o mau
humor causados por uma fila. Nessas ocasi-
ões, os nervos estão à flor da pele, os minutos
transformam-se em horas e quase sempre
aparece um conhecido de alguém que está a
sua frente e ameaça furar a fila.

A perda de tempo é a queixa mais freqüen-
te dos que têm de enfrentar uma fila. São
períodos valiosos que se somam a outros
também já perdidos, por exemplo, no trânsito.
Enfim, a fila do banco, do elevador, da lancho-
nete, sejaela qual for, pequena ou quilométrica,
é unia ocorrência que resiste, apesar de todos
os recursos da informática dispo-
níveis em nosso tempo.

Essa é a indagação do redator
da Gerência-Geral de Consultoria
e Pesquisa, José Jurani Garcia de
Araújo. "Os bancos ampliam e
modernizam suas agências, mas
por que não eliminam o problema
da fila?", diz. Uma alternativa,
segundo Juram, seria aumentar o
número de caixas ou estender o
horário de funcionamento dos
bancos, o que inclusive já está
sendo proposto em lei municipal,
mas ainda não está em vigor na
capital.

"Eu acho fila uma chatice e
só a enfrento em casos de extrema necessida-
de", diz Liana Borges do Amaral, funcionária
do gabinete do deputado Anderson Adauto
(PMDB), que é capaz de procurar outras
agências bancárias para fugir de uma que
esteja cheia. Aliás, o que não faltam são
macetes para tornar essa "obrigação" menos
traumática.

Uma funcionária da Gerência-Geral de
Comissões, que prefere o anonimato, conta
que foi capaz de simular um desmaio para não
enfrentar uma fila na antiga agência dos Cor-
reios, na Assembléia. Numa época em que não
existia ainda a legislação para as gestantes,
essa funcionária, grávida de sete meses, não

arremata Luiz Fernandes.
Mas há quem procure lidar criativamente

com a fila. A assessora da Gerência-Geral de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional,
Áurea Lopes Camelo Miranda, aproveita o
tempo de espera do elevador do Edifício
Tiradentes, principalmente no horário de pi-
que, para resolver algumas pendências com os
colegas que também estejam na fila. Além
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escada pode
significar al-
guns minutos de exercício.

Fila nem sempre é sinônimo de desorgani-
zação. Os funcionários do Posto de Identifica-
ção têm, diariamente pela frente, uma fila de
lo Metzker 100 pessoas, que procuram seus

serviços exatamente pelo atendi-
mento rápido e ágil. "Esse posto é o
único do Estado que emite uma car-
teira de identidade em 24 horas",
orgulha-se o responsável pelo setor,
Renan Ferreira Campos, acostuma-
do com a média de 2 mil atendimen-
tos por mês. Para ele, oposto adqui-
riu uma fama to positiva na praça
que as pessoas nem reclamam muito
da fila. "O Brasil é o país das filas",
lamenta.

Irritante, desagradável e vitima
de outros adjetivos desabonadores,
a fila resiste à modernização. Como
se denunciasse a ineficiência de toda
e qualquer parafernália que se im-

planta como argumento de se eliminar as filas.
A fila está sempre lá, parece que pagando para
ver.

Em se tratando de fila, indiscutível mesmo
é o ditado que ensina que a fila do lado anda
sempre mais rápido. E não adianta você pas-
sar para a que anda mais rápido. É sempre a do
lado que anda mais rápido, nunca aquela em
que você está.

Juranl Garcia
modernlzaçâi
dos bancos
não chegou
à fila

>

As filas tomam o tempo e testam a paciência das pessoas

nal à saú

Para Luiz, o
ato de furar

fila une a
barbárie à

subserviência

1 •'-'' ......- --


