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OpiniãO
2021: o ano  
da depressão

Nenhum poder sobe 
tanto à cabeça como 
o financeiro, criando 
a mania de grandeza 
mais do que qualquer 
outro

2019 foi um ano de di-
ficuldades. As festas 
de Natal e de fim de 

ano davam a esperança de 
que 2020 seria mais ameno 
e, em várias cidades, dis-
traidamente, em fevereiro, 
as pessoas festejaram o 
carnaval nas passarelas e 
nas ruas. Ninguém podia 
imaginar que poucos dias 
depois haveria um grito de 
pavor, um toque de recolher 
gerando incertezas e inquie-
tações. Máscaras, álcool gel, 
isolamento, desemprego, 
conflitos políticos, um ce-
nário dantesco. Não se sabia 
que remédio tomar. 

De onde tinha vindo o 
vírus misterioso? Não havia 
vacina. A pandemia fazia ví-
timas. Assim, sem festas em 
todos os países, terminou o 
ano de 2020. Rapidamente 
a roda do tempo desembar-
cou em 2021, ano da depres-
são coletiva e da estagnação 
econômica mundial. A de-
pressão também se tornou 
um problema mundial, pois 
a pandemia trouxe a sen-
sação de que tudo perde o 
significado diante da grave 
ameaça apregoada por to-
dos os lados, gerando medo 
e desorientação geral. 

Uma conjunção de fatores 
desfavoráveis, em efeito 
cascata, está contribuindo 
para novo aperto geral nas 
condições de vida. É preciso 
força de vontade para não 
cair no desânimo ao ver 
tantas coisas se desman-
chando; é preciso indagar 
por que tantas coisas estão 
ruindo; é preciso motiva-
ções nobres e poderosas 
para gerar força de vontade 
para seguir em frente com 
coragem.

Nos países em desenvolvi-
mento, a situação se agrava 
pela displicência da classe 
dominante e da classe políti-
ca, que historicamente têm 
se pautado pelos interesses 
próprios, não dando ao país 
o necessário empenho e, ao 
mesmo tempo, descuidando 
do bom preparo das novas 
gerações. Geralmente, tudo 
isso tem sido parte de um 
arranjo em conluio com 
interesses externos que 
visa domínio, controle e 
ganhos. Portanto, não se 
trata de uma questão apenas 
de dinheiro, que em geral é 
sugado pela corrupção, mas 
da falta de boa gestão.

Atualmente, há uma con-
frontação financeira entre 
investidores do ocidente e 
do oriente que envolve câm-
bio, ativos, empresas e re-
gulamentações, agravando 

as crises econômicas. Onde 
são tomadas as decisões que 
interferem nos países e suas 
populações? As elites e uma 
parcela da população estão 
enxergando que a Terra está 
nos limites críticos, temero-
sas do ultrapassar dos oito 
bilhões de habitantes. 

Muitos, preocupados com 
o futuro, procuram tirar 
proveito máximo de tudo 
ao seu alcance, sejam os 
financistas, os capitalistas 
corporativos ou de Estado, 
esquerdistas e direitistas, 
todos imediatistas buscan-
do o seu quinhão de riqueza 
e poder no presente, pois 
percebem que está em 
andamento a chegada de 
um sombrio futuro da hu-
manidade. São enormes os 
desequilíbrios gerados, mas 
a humanidade permanece 
alheia ao funcionamento 
das leis naturais da Criação.

A falta de respeito é ge-
ral. Na economia, o dese-
quilíbrio é geral, agravado 
pelas disputas políticas. 
Bom preparo, experiência, 
honestidade, intuição espi-
ritual, atenção e vigilância, 
são fatores indispensáveis 
para deter o declínio, mas 
estão em falta porque o ser 
humano está se deixando 
robotizar e, sem intuição, 
as coisas começam a travar. 
Não é hora de sair de casa. 
Parece que a situação está 
mudando, mas há muitas fe-
ridas que não cicatrizaram. 

A hora é de pensar no 
significado da vida. O ano de 
2021 segue acelerado; para 
onde, é o que muitas pesso-
as querem saber. O que a 
humanidade aprendeu? O 
despreparo aumenta, falta 
uma visão de futuro comum 
voltada para a construção 
sadia visando o bem geral. É 
preciso transformar a Terra 
num lar de seres humanos 
para que a evolução ocorra 
naturalmente em paz e 
alegria.

Vivemos um momento de 
inquietação global. A falta 
de propósitos começa mais 
em cima, na humanidade, no 
país, na cidade, na família, 
no emprego. Tudo se torna 
áspero com a ausência do 
amor desinteressado, pro-
veniente do sentimento 
intuitivo espiritual. A indo-
lência espiritual finca suas 
garras onde não encontra 
resistência. As pessoas 
veem, mas não enxergam; 
ouvem, mas não escutam. 

Aceleradamente as coisas 
vão acontecendo; acomoda-
dos, os seres humanos não 
se mexem, pois diante das 
dificuldades, deveriam estar 
agindo como seres vivos e 
despertos, com pleno uso 
de suas capacitações.

(*) - Graduado pela FEA/USP,  
coordena os sites  

(www.vidaeaprendizado.com.br)  
e (www.library.com.br).  

E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

News@TI
Inscreva seu squad no Torneio CIEE de 
eSports até 4/11

@Já começaram as inscrições para o Torneio CIEE de eSports, 
evento totalmente online aberto a jovens e adolescentes com 

idade a partir de 14 anos. De acordo com o regulamento, as equipes 
podem ter até seis integrantes, sendo quatro titulares e dois reser-
vas. A competição, na modalidade Free Fire, é aberta a squads de 
todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas no site http://www.
torneiociee.ciee.org.br/ até 4/11. Está previsto um sorteio para 6/11, 
que vai definir os 480 squads que vão participar do torneio. Depois 
disso, a competição se organizará a partir de grupos de WhatsApp 
que serão criados pela comissão organizadora do torneio, com a 
divulgação de resultados e chaveamento fase a fase. A grande final 
está prevista para o dia 5/12, e terá transmissão ao vivo pelo canal 
do CIEE no YouTube.

30ª edição da Automation Fair®

@Mesmo com a crise originada pela pandemia, a pesquisa 
referente ao Índice de Automação do Mercado Brasileiro 

em 2020, que mensura o nível de automação de empresas 
dos setores de indústria, comércio e serviços, apontou um 
crescimento de 3% em relação à 2019. Para fomentar ainda 
mais esse mercado da inovação, a Rockwell Automation, 
maior empresa do mundo dedicada à automação industrial 
e transformação digital, acaba de anunciar a abertura das 
inscrições para o 30° evento anual Automation Fair, que 
será realizado de maneira virtual e presencial no George R. 
Brown Convention Center, de 9 a 11 de novembro de 2021 
(https://events.rockwellautomation.com/profile/form/index.
cfm?PKformID=0x120157abcd&utm_source=epr+&utm_
medium=PR&utm_campaign=automation_fair&utm_
content=canais+#Entry).
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referente ao Índice de Automação do Mercado Brasileiro 

em 2020, que mensura o nível de automação de empresas dos 
setores de indústria, comércio e serviços, apontou um cresci-
mento de 3% em relação à 2019. Para fomentar ainda mais esse 
mercado da inovação, a Rockwell Automation, maior empresa 
do mundo dedicada à automação industrial e transformação 
digital, acaba de anunciar a abertura das inscrições para o 30o 
evento anual Automation Fair, que será realizado de maneira 
virtual e presencial no George R. Brown Convention Center, de 
9 a 11 de novembro de 2021 (https://events.rockwellautomation.
com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x120157abcd&utm_
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TecMundo lança o TecMe, clube de benefícios 
voltado para apaixonados por tecnologia

@O TecMundo, um dos principais sites de tecnologia do 
país, inova ao lançar um clube de benefícios direcionado 

ao público de tecnologia, o TecMe. A novidade foi anunciada 
através de uma live no canal no Youtube do TecMundo que 
será comandada pelas principais personalidades da vertical 
para contar sobre toda a dinâmica, novidades e benefícios. O 
programa tem como objetivo se conectar ainda mais com o 
leitor, além de ser uma ferramenta que faça parte da rotina 
dos aficionados por tecnologia e inovação. Com um valor de 
assinatura atrativo, R$ 5,90, o TecMe oferecerá uma infinidade 
de novas experiências e serviços para os inscritos. Além dos 
conteúdos diários produzidos por especialistas e com convida-
dos especiais, os assinantes terão acesso ao NZN Academy que 
oferece cursos online completos, e poderão ainda aproveitar 
em primeira mão conteúdos semanais do TecMundo e sites 
parceiros (https://tecme.tecmundo.com.br/).

Prazo de inscrição para o Programa de 
Estágio da VLI segue até dia 8 

@Os interessados em concorrer a uma das 50 vagas ofe-
recidas pela VLI – companhia de soluções logísticas que 

opera terminais, ferrovias e portos – em seu Programa de 
Estágio 2022 devem se apressar. As inscrições para a seleção, 
que será totalmente digital, poderão ser feitas somente até o 
dia 8 de novembro, na página de carreira da companhia (www.
vli-logistica.com.br/carreiras). As oportunidades são para todas 
as localidades onde a companhia atua: Minas Gerais, São Paulo, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Tocantins, Mara-
nhão, Sergipe e Ceará. Para se candidatar ao processo seletivo 
é preciso estar ao menos no 3º período de qualquer curso de 
bacharelado ou licenciatura, cursar o 1º período de tecnólogo, 
além de ter disponibilidade para estagiar por seis horas diárias. 
O contrato de estágio tem duração de um ano, podendo ser 
renovado por igual período. 

Henkel abre inscrições para Programa de 
Estágio 2022

@A Henkel, líder mundial em adesivos e responsável pelas 
marcas Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional, 

abriu inscrições para o seu Programa de Estágio 2022, que faz 
parte da iniciativa regional Students Talent Empowerment 
Program (STEP), para suas três unidades no Brasil, localizadas 
em São Paulo, Jundiaí e Itapevi. As inscrições podem ser feitas 
gratuitamente até 14 de novembro através do link (https://
www.ciadeestagios.com.br/vagas/henkel/). O Students Talent 
Empowerment Program é realizado simultaneamente também 
na Colômbia, Chile, México e Peru, e promove a capacitação de 
jovens universitários de diversos cursos superiores com jornadas 
de treinamentos e desenvolvimento de projetos guiados por 
gestores para a progressão na carreira.

Ferramenta financeira permite adiantamento 
salarial de até 100% do valor

@Auxiliar em eventuais emergências e evitar novas dívidas. 
Estes são os principais objetivos da nova ferramenta finan-

ceira desenvolvida pela fintech Leve. Com a novidade – intitulada 
de “Salário sob demanda” –, os colaboradores das empresas que 
contratam o serviço da Leve passam a ter essa funcionalidade 
no aplicativo, podendo receber os dias já trabalhados antes da 
data oficial do recebimento. O pagamento será feito de forma 
imediata, via Pix e sem juros. Neste benefício, o colaborador 
vai receber orientações individuais do consultor financeiro da 
fintech. Após realizar a solicitação do salário, receberá o contato 
do profissional para entender a real situação e tentar ajudar a 
resolver o problema. Com isso, a Leve garante que conseguirá 
conceder acesso ao dinheiro e, ao mesmo tempo, ajudar a re-
solver a causa do problema.

Imagem Geosistemas e Maxtrack anunciam 
parceria

@A Imagem Geosistemas, representante exclusiva da Esri 
no Brasil, e, a Maxtrack – maior empresa de rastreadores 

da América Latina, anunciam parceria no desenvolvimento de 
novas tecnologias. A união visa levar soluções de geolocalização 
para empresas e negócios que necessitam de segurança e moni-
toramento. A Maxtrack é responsável por oferecer o hardware 
que consiste no Crachá Inteligente, ferramenta que controla 
e monitora a movimentação dos colaboradores em tempo real 
pelo ambiente de trabalho. Agora, conectado ao software ArcGIS 
Indoors da Imagem, o produto garante mais segurança no mo-
nitoramento de funcionários. A tecnologia é capaz de informar 
com precisão a geolocalização, em tempo real, no ambiente de 
trabalho, inclusive se estes estiverem em operações subterrânea, 
a céu aberto ou dentro de fábricas e indústrias (www.img.com.
br) e (www.maxtrack.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Adobe: sem vacina, sem salário
Mais uma big tech estabelece regras para retorno ao trabalho presencial, desta vez muito rígidas: os funcionários da 
Adobe nos Estados Unidos, que não forem vacinados contra a Covid-19 até 8 de dezembro, deverão permanecer em 
casa, porém, sem remuneração.
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VAVivaldo José Breternitz (*)

O assunto foi objeto de um e-mail 
enviado aos funcionários por 
Gloria Chen, a principal execu-

tiva da área de pessoal da Adobe. De 
acordo com a mensagem, cerca de 93% 
dos funcionários da empresa baseados 
nos Estados Unidos já receberam pelo 
menos a primeira dose da vacina, sig-
nificando que a regra adotada pela em-
presa impactará apenas uma pequena 
porcentagem de sua força de trabalho. 

O e-mail informa ainda que a Adobe 
está está tomando essa atitude em 
função da ordem executiva baixada 
pelo governo Biden, determinando que 
todo parceiro e contratado do governo 
deve garantir que seus funcionários 
tenham pelo menos iniciado o ciclo de 
vacinação. De qualquer forma, a em-
presa considerará isenções de ordem 
médica e religiosa.

A Adobe é apenas a última, em ordem 
cronológica, das grandes empresas do 
setor de tecnologia, a se posicionar 
claramente a favor da vacina contra a 
Covid-19. Outra gigante, a IBM tornou 
a vacinação obrigatória para os traba-

para retorno às atividades presenciais.

Apesar das queixas de alguns, a 
exigência da vacinação parece ser 
uma medida eficaz para o controle da 
pandemia. No Brasil, já se nota que di-
versas empresas vêm tomando medidas 
similares, com recusa à vacinação pro-
vavelmente vindo a gerar demissões. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

lhadores no início deste mês, com o 
mesmo prazo de 8 de dezembro. 

Algumas empresas, incluindo a Ap-
ple, não impõem a vacinação, optando 
por exigir testes frequentes; seus 
empregados não vacinados terão que 
passar por testes diários antes de entrar 
nos escritórios. A Apple é, no momen-
to, entre as big techs, uma exceção 
no cenário, com Google, Microsoft e 
Facebook, por exemplo, exigindo que 
todos os funcionários sejam vacinados 

ExpoPostos dá início a credenciamento
Está aberto o credenciamento 

online e gratuito para a 15ª edição da 
ExpoPostos & Conveniência, único 
evento da América Latina que reúne 
todo o mercado de distribuição e 
revenda de combustíveis, serviços, 
equipamentos, tecnologias, lojas de 
conveniência e food service.

A feira de negócios será realizada 
de 8 a 10 de março de 2022, no São 
Paulo Expo. O credenciamento online 
pode ser feito neste link. <https://co-

municacaopro.com/link.php?code=-
bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3d-
y5leHBvcG9zdG9zLmNvbS5iciUyR-
mNyZWRlbmNpYW1lbnRvOjEyOD
g2NzEwODE6am9hby5ydXZvbG9
AMnByby5jb20uYnI6NjVhM2Y4>. 
O evento ocorre tradicionalmente 
a cada dois anos, no mês de agosto, 
mas os realizadores decidiram em 
comum acordo remarcar a data para 
preservar a segurança sanitária de 
expositores e visitantes.


