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Viver é muito perigoso.

Riobaldo Tatarana em
“Grande Sertão: Veredas”
(Guimarães Rosa)
Um dos maiores escritores em
língua portuguesa de todos os
tempos, também médico e
diplomata, João Guimarães Rosa
destacou-se por mesclar em sua
obra uma enorme erudição com o
falar regional do sertão mineiro.
“Grande Sertão: Veredas” é sua obra-prima. Ao narrar sua
vida a um interlocutor sem nome, o ex-jagunço Riobaldo
filosofa sobre o bem e o mal, a existência de Deus (e do
demônio) e o propósito da vida humana. “Viver é muito
perigoso”, diz Riobaldo, não pelo risco da morte — que
ele, como jagunço, não temia — determinando o fim da
jornada, mas pela complexidade das muitas escolhas que
fazemos na travessia.

O que será o amanhã ?
O ano começa em meio a muitas incertezas. No mundo, discute-se o Brexit e a posse de Trump. Os conflitos
crônicos no Oriente Médio se somam às disputas territoriais no Mar da China Meridional. No Brasil, os políticos
tentam se esquivar da artilharia da Lava-jato e os orçamentos públicos buscam se equilibrar na corda bamba da
recessão. Será possível prever o que vai acontecer? Já que economistas e cientistas políticos parecem não chegar a
um acordo, resta apelar para as cartomantes, como no samba-enredo da União da Ilha do Governador...
O Tarot tem 78 cartas: 56 Arcanos Menores e 22 Arcanos Maiores ou cartas trunfo (em inglês, trump cards...). O
maior trunfo é a carta de número zero, também chamada carta do Louco.
O Louco, quando posto na mesa, indica o fim de um período e um novo começo. Pressagia importantes tomadas de
decisão. Isso significa riscos, mas também oportunidades pela frente. Basta ter atenção às chances que vão surgir e
estar preparado para aproveitá-las.
Os escritórios virtuais são uma ótima opção para reduzir custos, poupar tempo ou ampliar seus negócios. O artigo
“Escritório Virtual: uma moderna solução de negócios” em nosso website traz algumas ideias. Clique no link
www.espaco2d.com.br/escritorio-virtual-uma-moderna-solucao-de-negocios.htm e confira.
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