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O Disco de
Newton
Heródoto Barbeiro (*)

O avião tentava pousar
no meio das montanhas.
Ora parecia que uma
das asas ia tocar o solo e
tudo virar uma porção
de destroços
inalmente, para alívio
geral, as rodas encontraram o solo de Paro,
a capital do pequeno reino
do Butão, no meio da Ásia.
País de tradição budista, com
belíssimos mosteiros antigos,
com mais da metade do território preservado, e um povo
pacífico cujo esporte nacional
é o torneio de arco e flecha. O
pequeno Butão é o patrocinador de uma proposta na ONU
para que a medição conhecida
como PIB – Produto Interno
Bruto, seja trocada por outra.
Ele propõe o FIB – Felicidade
Interna Bruta, ou seja que o
bem estar, a tranquilidade, o
entendimento, a aproximação
entre pessoas de religiões e
culturas diferentes, também
sejam avaliados. À princípio
me pareceu uma maluquice,
mas depois, conversando
com membros do governo
local, soube que a proposta
conta com o apoio de mais
de uma centena de países,
e um estudo teórico sobre a
metodologia para averiguação
de desempenho desenvolvida
na Universidade de Columbia.
O convite do governo do
Butão era para uma reunião
na ONU e o tema a viabilidade
do FIB. A plateia comportava
uma verdadeira multidão em
um dos salões inferiores do
prédio em Nova York. Presentes o primeiro ministro do
Butão, envergando o tradicional quimono, e uma plêiade de
gente comprometida com a
maior distribuição da riqueza
no mundo e a defesa do meio
ambiente. Eu imaginava uma
plateia de doutos scholars
com suas gravatas, lap tops e
cabelos bem penteados.
Ledo engano. No mar de
assistentes uma profusão de
pessoas vestidas com os seus
trajes nacionais. E para minha
surpresa, muitos religiosos.
Sentei-me ao lado de um rabino
de meia idade, de Nova York,
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que me fez uma série de perguntas sobre o Brasil. Tentei
contar quantos outros religiosos lá estavam: islâmicos,
católicos, evangélicos, hinduístas, budistas, zoroastristas,
africanos de várias origens...
Perdi a conta. Pelo menos um
terço da audiência era formada
por líderes religiosos, muitos
não consegui identificar a que
religião pertenciam.
Os discursos dos líderes
políticos começaram e cada
um dava a sua versão do que
entendiam ser a felicidade e
como deveria ser medida e
avaliada em todos os países.
Depois de pelo menos duas
horas, o mediador anunciou
que cada religião representada
no plenário, teria três minutos
para falar. Houve uma inversão
de discurso. Todos falaram a
mesma língua, ressaltaram o
respeito pela diversidade, o
princípio da não violência, da
tolerância, da ajuda mútua, da
compaixão e do amor.
Só depois de ouvir a todos é
que compreendi a importância
da presença dos líderes religiosos no evento. Os discursos
inter religiosos deixavam claro
que ao invés de afastar pessoas,
comunidades, povos e nações
eles aproximavam. Lembrou-me a Roda de Newton, que é
formada por várias cores, mas
quando girada é possível ver
uma única cor.
Esta experiência vivida
por mim mostrou-me quanta
importância tem o diálogo
inter religioso e as imensas
contribuições que podem dar
a humanidade, mesmo em um
campo aparentemente áspero
e materialista como a economia. A reprodução desses
encontros em níveis mundial
ou local precisam ser incentivados e cabe ás lideranças
religiosas provocarem. Certamente caminharemos com
mais tranquilidade em busca
da paz.
O livro Diálogo Religioso, da
Paulus, é mais um passo inspirador graças a coordenação do
Cônego José Bizon e do Rabino
Michel Schlesinger e idealizado
por Afonso Moreira Júnior .
(*) - Jornalista, educado na tradição
budista da escola Soto Zen.
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Voom lança aplicativo para iPhone

A Voom, líder em mobilidade urbana, anuncia o lançamento de
seu aplicativo para iOS - disponível gratuitamente na Apple Store.
O novo app da Voom será uma economia de tempo para viajantes em
São Paulo e na Cidade do México. Já se sabe que os clientes da Voom
estão sempre em movimento. Com o app, esses passageiros ocupados
podem reservar viagens em apenas alguns segundos e ainda conferir as
atualizações e status dos próximos voos. Assim como no site, o cliente da
Voom pode reservar um voo de helicóptero apenas uma hora antes do
embarque ou com até sete dias de antecedência. A Voom criou um dos
primeiros serviços de helicóptero sob demanda do mundo, oferecendo o
máximo em confiabilidade e conveniência a um custo acessível - até 80%
menos em comparação com as operadoras de táxi aéreo tradicionais.
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GoDaddy lança campanha Black November

GoDaddy, a maior plataforma de nuvem mundial para pequenas
empresas independentes, anuncia uma oferta especial para
seus clientes durante todo o mês de novembro. A campanha Black
November é dedicada a pessoas que querem colocar sua empresa
na internet e criar um site para ajuda-las a aumentar seu volume de
negócios online. Por apenas R$ 6,99 por mês, a GoDaddy oferece
um desconto de 70% para que você inicie seus trabalhos online. É
um pacote completo que inclui o Criador de Sites para montar sua
página, um domínio – com nome que combine com o seu tipo de
negócio, um certificado SSL, e uma conta de e-mail Microsoft Office
365 personalizada (https://br.godaddy.com/offers/black-friday).
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Cigam lança Auditor para reduzir risco e
custo fiscal dos clientes

@

AA Rede Cigam - fornecedora de software de gestão empresarial (ERP,
CRM, RH, PDV, BPM, Mobile e BI), lança o Auditor: funcionalidade
dentro de sua plataforma para antecipar a análise do Fisco e oferecer qualidade e conformidade nas informações fiscais, compliance e governança.
Estudo publicado em outubro pelo Instituto Brasileiro de Planejamento
e Tributação (IBPT) aponta que empresas gastam R$ 65 bilhões por ano
para acompanhar as mudanças da legislação tributária brasileira. A Cigam
fez uma ampla análise dos dados informados pelos usuários no sistema
ou oriundos de fontes externas e integrações e desenvolveu uma solução
para minimizar o impacto delas para os seus clientes.

Migrantes centro-americanos
chegam à fronteira
México-Estados Unidos

Dezenas de migrantes centro-americanos chegaram à fronteira México-Estados Unidos e escalaram a
cerca que divide ambos países, em uma espécie de primeira etapa de seu objetivo final de entrar em
território americano
s migrantes chegaram a
pé até a região de Playas
de Tijuana onde o sítio
fronteiriço adentra nas águas
do Pacífico, sob os olhares dos
agentes da Patrulha Fronteiriça
dos EUA. Apesar da presença
dos agentes, cerca de 20 integrantes da caravana migrante
escalaram os postes de metal
que fazem a função de muro
divisório.
Os migrantes chegaram à
cidade de Tijuana e imediatamente se transferiram à
fronteira para comprovar que
estão a um passo dos Estados
Unidos. Diante das dificuldades
para ingressar nos Estados
Unidos, os migrantes se postaram ao longo da linha e do
farol e outros se banharam no
mar. Esta caravana partiu no
último dia 13 de outubro de
San Pedro Sula, em Honduras,
e uma avançada, formada por
uma centena de membros da
comunidade de lésbicas, gays,
bissexuais e transexuais, já está
em Tijuana e planeja solicitar
asilo às autoridades americanas
nos próximos dias. Outros mais
chegaram ao estado de Sonora.
Por outra parte, integrantes
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Leilão de
diamante rosa
bate recorde com
US$ 50 milhões
Um diamante rosa
de 19 quilates foi
vendido
na última
terça-feira
(13) por
US$ 50
milhões,
valor recorde por quilate
para uma pedra desse tipo e
coloração (US$ 2,63 milhões
por quilate). O leilão aconteceu na Casa Christie’s, em
Genebra.
A pedra foi descoberta há
cerca de um século, na África
do Sul, e era chamada de
“Legado Rosa”, pertencente
à família Oppenheimer, que
dirigia a empresa mineradora De Beers. No entanto a
casa de leilão omitiu o nome
do atual vendedor.
O diamante foi comprado pela joalheria norte-americana Harry Winston,
do grupo suíço Swatch. A
pedra foi destinada à coleção
privada de Nayla Hayek,
CEO da Harry Winston, que
começou suas aquisições
em 2013, com a compra de
um diamante puro D de 101
quilates (ANSA)

Os migrantes chegaram a pé até a região de Playas de Tijuana, sob os olhares dos agentes da
Patrulha Fronteiriça dos EUA.

da segunda caravana de hondurenhos continuam entrando
na Cidade do México, onde,
segundo o último reporte das
autoridades, chegaram cerca de
1.200 pessoas, que descansam

quarta caravana, também de
salvadorenhos, está dividida
entre os estados de Oaxaca e
Veracruz. A estimativa é que
esteja integrada por cerca de
1.800 pessoas (Agência EFE).

Herdeiro da coroa, príncipe
Charles celebra 70 anos

O príncipe Charles do Reino
Unido completa 70 anos na
quarta-feira (14). Filho mais
velho da rainha Elizabeth II,
ele ocupa o primeiro lugar na
linha de sucessão do trono
há mais de 60 anos, o maior
período de espera na história
da monarquia britânica. O
príncipe de Gales, duque da
Cornualha, conde de Chester,
entre tantos outros títulos,
defendeu sua atual liberdade
em documentário produzido
pela “BBC” por ocasião do seu
aniversário.
Charles é ativista de causas como proteção do meio
ambiente e preservação da
arquitetura, mas como rei não
poderá mais assumir essas
bandeiras. À “BBC”, o príncipe declarou estar ciente de
que, caso substitua a rainha,
não poderá agir da mesma
forma nem poderá interferir
na política do Reino Unido. A
produção o acompanhou durante um ano, mostrando sua
rotina na realeza e entrevistas
exclusivas. “Sei que ser rei é
um exercício separado, então
entendo completamente como
isso deve funcionar”, disse.
Segundo ele, ser soberano ou
príncipe de Gales são funções

Ativista ambiental, ele terá de deixar política se virar rei.

distintas. Intitulado “Príncipe,
Filho e Herdeiro: Charles aos 70”,
o documentário ainda afirma ser
um “retrato íntimo e revelador
do herdeiro do trono”. Charles se
tornou herdeiro quando sua mãe
foi coroada rainha, em 1953. Ele
foi nomeado príncipe de Gales aos
nove anos, em 1958, e em 1970
se tornou o primeiro membro da
família real a obter um diploma,
ao se formar na Universidade
de Cambridge em arqueologia e
antropologia. O príncipe também
serviu à Marinha, tendo fundado a
organização de caridade chamada
“The Prince’s Trust”.
Charles se casou com Diana

Spencer em 1981, no que foi
chamado de “o matrimônio
do século”. O casal era muito
querido pelo público e esteve
sempre sob os holofotes, mas
teve um fim conturbado, em
1992. Lady Di morreu em um
acidente de carro em Paris,
em 1997, o que tornou ainda
mais difícil a aceitação pública do segundo casamento
de Charles, com Camilla, em
2005. Hoje o príncipe de Gales
espera a vinda de seu quarto
neto, o primeiro filho de Harry
e Meghan Markle, previsto
para nascer na próxima primavera europeia (ANSA).

Selos de Natal do Vaticano são criados
por presidiário

Os desenhos dos selos emitidos pelo Vaticano para o Natal
de 2018, que já estão à venda
na Itália, foram produzidos por
um prisioneiro detido na penitenciária de Opera, na região
da Lombardia. O criador da
série é Marcello D’Agata, um
ex-mafioso que está preso há
cerca de 25 anos.
A iniciativa é parte do projeto “Filatelia”, realizado em
prisões do país há alguns anos.
Segundo nota da Santa Sé, “o
último dos últimos sempre
esteve no coração do Papa
Francisco”. “Aqueles que estão
na prisão estão cumprindo uma

sentença, um penalidade por
um erro cometido. Mas não

nos esqueçamos de que, para
que a sentença seja frutífera,

ela deve ter um horizonte de
esperança, senão permanece
fechada em si mesma e é apenas
um instrumento de tortura, não
é frutífera”, diz o texto.
Os selos têm custo de 1,10
e 1,15 euros. Ao todo, foram
impressas 60 mil peças. Esta
não é a primeira vez que a
prisão de Opera, considerada
a maior da Itália, com cerca de
1300 detidos, colabora com as
iniciativas do Vaticano. Durante
o Jubileu da Misericórdia, os
prisioneiros produziram as
hóstias que foram consagradas
e distribuídas aos fiéis na Praça
São Pedro (ANSA).
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em um complexo esportivo da
capital. Outros 2.000 migrantes,
procedentes na sua maioria
de El Salvador, partiram na
véspera de Sayula, no estado
de Veracruz, para Puebla. Uma
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