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O

final do ano se aproxima! Muitos funcionários, de todos os setores, já
tiraram o pé do acelerador para se dedicar a assuntos pouco lucrativos
para os patrões.
A farra começa no Black Friday, evento atentamente seguido em todos
os computadores... o dia inteiro. No Brasil, o dia especial se transformou em
mês de alegria e temos, literalmente, um Black November. Os dedinhos de
milhões de trabalhadores percorrem, incansáveis, os teclados... dos patrões,
a procura de grandes ofertas. Com raríssimas exceções, tudo não passa de
um vasto engodo, um verdadeiro pega trouxa! Mas, funciona! Nos USA, o
Black Friday é um dia só!
Em breve, o assunto já será outro: a festa do “amigo secreto” e de confraternização. Pode ser tudo em uma festa só ou, para se livrar de mais algumas
horas de trabalho, dividir em dois eventos, em datas distintas. Afinal de contas,
os fígados também têm que descansar.
E as férias coletivas? Vai ter ou não vai ter? Olha que coisa ruim teremos
este ano, o Natal e o Ano Novo caem em uma segunda! Então, só vamos ter
uma semaninha de ferias coletivas? Natal bom cai em uma quarta-feira, assim
já se encerra o expediente na sexta-feira antes e recomeça-se a trabalhar na
primeira segunda-feira após o Ano Novo!
No conjunto, entre festividades diversas e férias de verão para melhor se
preparar para o carnaval, pode-se contar com três meses de atividades em
ritmo bem reduzido, quase parando. Já estou exausto só de pensar nos outros
nove meses durante os quais terei que trabalhar!!!
Graças a Deus, ou a FIFA se preferir, em 2018 teremos a Copa do Mundo
de futebol, a qual também vai nos garantir mais um mês em ritmo de copa!
Sem esquecer das eleições...
Mas, quem paga por todo esse tempo perdido?
Todos aqueles que reclamam que ganham pouco... e que as coisas estão caras!
Alegria, dias melhores virão... só não se sabe quando.
Desejo a todos os nossos clientes, parceiros e leitores um Feliz Natal e
um Bom Ano Novo!
Boa leitura!
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