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A passagem da letra da música de Lulu Santos e Nelson Motta embala esse final de ano,
a nos ensinar que a permanência é uma mera
consciência de um momento que já se foi, que
passou. Lulu populariza o filósofo Heráclito de
Éfeso, que, na Antiguidade, já dizia aos seus discípulos: “Nada é permanente, exceto a mudança”. Para refletir sobre as mudanças, a última
edição de 2020 traz a Onda como tema, seja a
que o coronavírus trouxe, a da política internacional alterada, a da desigualdade agravada ou
a da sociedade irmanada. Os quatro especialistas ouvidos são claros em nos mostrar que nada
será como antes, mas que tudo passará. A mensagem que desejamos deixar é essa, a da esperança, que mesmo que tudo mude, para melhor
ou pior, tudo passará, como uma onda no mar.
Não deixem de ler nossas reportagens sobre
as lives Caminhos da Retomada, sobre o encontro internacional dos bancos de desenvolvimento e sobre o exemplo do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, que reforçam a ideia
de que com ação e inovação é possível enfrentar
crises e renovar as forças para enfrentar os desafios ou as novas ondas que virão.
Boa Leitura e Bom 2021.
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“Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa, tudo sempre passará
A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infinito”
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