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OPINIÃO

Preparar as novas 
gerações para a vida
A cada dia que passa 

os problemas vão 

se avolumando. As 

novas gerações têm de 

ser preparadas para 

auxiliar na superação 

O padrão de ensino tem 
sido o de manter as 
pessoas acomodadas 

sem desenvolver o espírito 
inquiridor para conhecer a vida 
como ela é e para entender seu 
signifi cado. Assim, um povo 
com tendência à indolência 
acaba se acomodando de vez 
sem se esforçar para ter clareza 
e raciocinar com lucidez para 
tomar boas decisões. 

Temos de formar seres 
humanos de fato para que a 
sociedade possa evoluir con-
tinuadamente; para isso os 
jovens necessitam da apren-
dizagem social e emocional 
como dizem Daniel Goleman e 
Peter Senge, autores do livro 
‘O Foco Triplo’. Aqui estamos 
para alcançar evolução, assim 
sendo os relacionamentos de-
vem ser harmoniosos. 

Faltam a autoconsciência, a 
empatia e a clareza do próprio 
querer e no raciocinar para 
tomar decisões acertadas. Isso 
tudo é muito importante, mas 
o querer egoístico e a vaidade 
têm feito tudo desmoronar. A 
força vem da alma. Quando 
estamos em sintonia com o 
querer interior temos a mo-
tivação vinda do âmago; é a 
força de vontade. Sem ouvir 
a intuição, o querer não tem 
a força motivadora vinda de 
dentro. 

Nesse caso é o espírito que 
tem de ser forte para alcançar 
o que quer: ir em busca de 
seu objetivo, afastar os pensa-
mentos inúteis. Faltam amor e 
consideração e estímulos para 
as pessoas agirem com toda a 
sua capacidade e com atenção 
ao que fazem. Há muito ódio 
e insatisfação com a própria 
vida espalhados pelo mundo 
sob diversas formas. Progra-
mas para cultivar o amor e a 
consideração deverão ser o 
meio para humanizar o ensino. 

A situação é dramática, mais 
ainda quando se percebe que 
além da pobreza falta o bom 
preparo em grande parte da 
população o que agrava ainda 
mais as precárias condições 
de vida. E ainda mais, faltam 
modelos inspiradores para os 
jovens e pessoas em geral. Com 
toda riqueza natural o país 
é pobre, com rios poluídos, 
barragens detonadas e cidades 
ao abandono. Pequena parte da 

riqueza fi ca nas mãos de pou-
cos que não se preocupam com 
o país; o restante vai embora e 
a precarização avança.

Os seres humanos têm a 
mesma origem espiritual e é 
o desenvolvimento espiritual 
que assinala o grau de evolução 
que deveria estar em nível bem 
elevado para todos, mas ocor-
reu a inesperada estagnação. 
Compreender o eu interior im-
plica em ativar a intuição para 
que o eu possa se manifestar 
por meio dela. 

Enquanto havia grande 
facilidade em obter ganhos, 
tudo caminhava, mas agora 
não dá para continuar com o 
sistema da velha economia. 
Com estoques volumosos e 
capacidade ociosa surgem as 
instabilidades no comércio, 
nas fi nanças, no nível de em-
pregos, mas qual é a origem 
desse estado de instabilidade 
geral? Importa hoje, diante de 
tantos fracassos e misérias, 
saber o que está se armando 
no mundo?

Em geral, tudo funciona 
como se fosse um sistema 
bem ordenado, um conjunto 
de fatores bem encadeados. 
Compreender a lógica dos 
sistemas incentiva o trabalho 
da intuição que vai adquirindo 
uma visão mais ampla do todo. 
Mas hoje vivemos a fase da 
fragmentação geral. O plane-
ta está sendo sacudido pelos 
fenômenos naturais, mas os 
seres humanos pouco se ocu-
param em entender a natureza, 
promovendo a sua degradação 
em decorrência de seu desres-
peito às leis naturais. 

O homem quer impor a sua 
vontade sem observar como 
a natureza funciona e vai 
colhendo difi culdades em vez 
de o melhor que a natureza 
respeitada pode oferecer. No 
mundo materialista, a humani-
dade tem sido mantida distante 
da verdade espiritual da vida 
que se inscreve nas leis da na-
tureza. Tudo tem um sentido e 
um propósito, mas poucos que-
rem enxergar e compreender. 
Quem procurar seriamente vai 
achar. Conhecereis a Luz da 
Verdade e ela vos libertará, 
mas há que haver esforço e 
análises irrestritas. 

O tempo da indolência es-
piritual e da crença cega está 
fi ndando.

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

com.br) e (www.vidaeaprendizado.
com.br). É autor dos livros: Nola – o 

manuscrito que abalou o mundo; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens, entre outros. 
E-mail: (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, 

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e 
Eduardo Oliveira. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências 
Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Signify adquire a WiZ Connected 

@Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, 
concordou em adquirir a WiZ Connected, desenvolvedora do 

ecossistema de iluminação conectado WIiZ Wi-Fi. A adição da WiZ 
permite que a Signify amplie sua liderança ao entrar no mercado 
de iluminação inteligente baseado em Wi-Fi. “Estamos muito 
satisfeitos em unir forças com os times da WiZ Connected que 
desenvolveram uma grande plataforma de tecnologia, permitindo-
-nos alcançar um número maior de consumidores no mercado 
crescente de iluminação baseado em Wi-Fi. Isso complementa 
perfeitamente as ofertas já existentes da Signify e nos ajudará a 
continuar oferecendo experiência rica em luz e intuitiva em uso 
para nossos clientes”, disse Eric Rondolat, CEO da Signify (https://
www.signify.com/pt-br).

Realizar compra parcelada em até 10X sem 
comprometer o limite do cartão

@Já pensou como seria legal se fosse possível pagar a mensalidade 
do seu plano de academia, clínica de tratamento estético, facul-

dade ou até mesmo aquele curso de inglês que você está querendo 
ingressar em até 10x sem juros no cartão e sem comprometer o limite 
do mesmo? Parece até loucura não é mesmo? Mas foi exatamente 
por apostar nessa inovação que a PagoLivre, uma empresa paulista-
na com pouco mais de 3 anos, vem crescendo e ganhando força no 
mercado brasileiro com soluções que tem como principal objetivo, 
proporcionar experiências inteligentes na compra e venda de serviços, 
tornando-se ainda uma fonte de captação de novos consumidores 
(www.pagolivre.com.br). 
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Ciência e Tecnologia

Álvaro Camargo (*)

Lembra-se das pirâmides do Egito? Elas são 
produtos de projetos. Ao contrário da operação 

de rotina nas organizações, os projetos são esforços 
temporários que servem para gerar novos produtos, 
serviços ou resultados únicos. O lançamento de 
um novo modelo de automóvel é resultado de um 
projeto. Um novo medicamento para tratamento 
de câncer é resultado de um projeto. O lançamento 
da nova carteira eletrônica de motorista aqui no 
Brasil é resultado de um projeto. 

Com o advento das novas tecnologias, como big 
data, inteligência artifi cial, computação na nuvem 
e biotecnologia, estamos vivendo uma era doura-
da para os profi ssionais que gerenciam projetos. 
Nunca a humanidade fez tantos e tão variados 
projetos e que vão afetar de forma signifi cativa as 
futuras gerações.

O gerenciamento de projetos envolve todo um 
corpo de conhecimento científi co que atualmente 
se mostra bastante robusto e que é costumeira-
mente ensinado em escolas de negócios no mundo 
todo. Esse corpo de conhecimento envolve dez 
áreas distintas, dentre as quais se encontra a área 
de conhecimento denominada de Gerenciamento 
das Comunicações em Projetos.

Essa área busca defi nir os métodos, processos e 
as estratégias que serão utilizados para realizar a 
comunicação tanto com os integrantes da equipe 

Gerenciamento das comunicações em projetos: o que é 
isso e qual a sua importância?

Durante milênios o mundo foi movido pela rotina da produção agrícola. Na era industrial entramos em uma fase 
na qual passamos a produzir artigos industrializados em massa. Foi justamente a partir daí que o ser humano 
notou a necessidade de gerenciar projetos com métodos mais elaborados, embora já fi zesse isso há milênios

de um projeto quanto com atores externos. No 
tocante aos integrantes da equipe de projeto, as 
comunicações visam principalmente fazer com 
que as atividades de planejamento e de execução 
tenham o melhor desempenho possível. No tocan-
te às partes interessadas externas, a comunicação 
tem por objetivo principal a conquista de apoio 
para a realização do projeto ou minimização da 
oposição que é desfavorável ao mesmo.

Nesse contexto existem diferentes visões teóri-
cas de como a comunicação funciona, sendo que 
cada uma dessas visões se mostra adequada para 
atender a uma necessidade específi ca dos projetos. 
A visão teórica mais comum é o do modelo de envio 
e recepção de mensagens, na qual o emissor da 
comunicação envia alguma mensagem ao receptor 
através de algum canal de comunicação e espera 
a ação ou feedback do receptor. Trata-se de uma 
visão importante, já que a execução dos projetos 
depende, por exemplo, do envio de especifi cações 
e informações técnicas. 

Mas quando se trata de comunicação interpes-
soal, seja para motivá-las a fazer as atividades do 
projeto ou para buscar seu apoio, um modelo de 
comunicação muito interessante é o da autopoie-
sis. Nessa visão teórica, as pessoas envolvidas no 
processo de comunicação são vistas como enti-
dades que estão sujeitas a determinadas variáveis 
intrínsecas ao processo de comunicação entre seres 
humanos, que são: o sistema social vigente, o estado 

psíquico das pessoas envolvidas na comunicação e 
o nível de consciência de cada uma delas durante 
o processo de comunicação. 

Por fi m, existe também uma visão teórica 
importante quando se trata de obter o apoio ao 
projeto: a visão de que a comunicação é um espa-
ço de conquista. Trata-se de uma visão bem mais 
comum do que se possa imaginar. Os jornais, por 
exemplo, estão repletos de artigos e propaganda 
com opiniões que expressam pontos de vista des-
tinados a ganhar adeptos para alguma causa, para 
a compra de algum produto ou para convencer a 
opinião pública de algo.

Dominar os conceitos de comunicação em 
projetos é uma competência essencial para os 
profi ssionais que atuam em todas as áreas de 
atividade humana. E, embora parte da comu-
nicação possa ser automatizada facilmente por 
meios tecnológicos, o fato é que os seres humanos 
sempre serão necessários quando se trata de 
comunicação que envolve o convencimento ou 
a explicação de algo.

Ao leitor, deixo a seguinte pergunta para fi ns de 
refl exão: como anda a sua competência de geren-
ciar projetos e de se comunicar adequadamente 
para a realização dos seus projetos profi ssionais 
e pessoais? 

(*) É Professor de Gerenciamento de Projetos na IBE 
Conveniada FGV, autor de livros e artigos científi cos 

e consultor de empresas.

Publicidade abusiva 
em ovos de Páscoa

Uma pesquisa realizada pela ONG 
Idec (Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor), identifi cou ovos 
de chocolate destinados ao público 
infantil que apresentam algum tipo de 
publicidade abusiva. O levantamento 
foi feito entre os dias 20 e 29 de março 
em sites que vendem ovos de Páscoa. 

Os produtos com publicidade ilegal 
são de 9 marcas diferentes: D’elicce 
(14), Arcor (10), Kinder (8), Cacau 
Show (6), Top Cau (6), Nestlé (5), 
Lacta (4), Brasil Cacau (2) e Garoto 
(2). O Idec enviou uma carta notifi -
cando todas as marcas e aguarda uma 
resposta. Entre as práticas ilegais 
foram verifi cadas a utilização de 
linguagem infantil, efeitos especiais 
e excesso de cores; personagens ou 
apresentadores infantis; desenho ani-
mado ou de animação e promoções 
com brindes colecionáveis ou com 
apelos ao público infantil.

Para Ana Paula Bortoletto, nu-
tricionista e líder do Programa de 
Alimentação Saudável e Sustentável 
do Idec, apesar de a Páscoa ser uma 
data celebrada por muitas religiões 
como um período de refl exão e trocas 
entre as famílias, infelizmente a época 
se transformou em mais um momento 
para o consumismo desenfreado. “A 
publicidade dirigida ao público infan-
til estimula o consumo e ainda pode 
colocar a saúde das crianças em risco. 
Este ano, mais uma vez, pudemos 
constatar que essas práticas ilegais 
ainda se repetem”, afi rma (AI/Idec).

Assim que acabar o traba-
lho de resgate nos escombros 
dos prédios que desabaram 
na Muzema, na zona oeste 
do Rio de Jeneiro, na última 
sexta-feira (12), a prefeitura 
da cidade pretende demolir 
três prédios no condomínio 
Figueiras do Itanhangá. 
Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura e 
Habitação, serão demolidos 
“de imediato” os prédios ao 
lado da área do desabamento 
e o que fi ca logo acima deles.

Depois da derrubada, a 
secretaria informou que vai 
trabalhar para demolir todas 
as edifi cações irregulares no 
local, o que deve levar mais 
tempo, porque pode depen-
der inclusive de decisões 
judiciais. Até o momento, 
são contabilizados 13 prédios 
total ou parcialmente inter-
ditados por apresentarem 
riscos estruturais.

A prefeitura disse que 
qualquer ação só ocorrerá 
após a conclusão das buscas 
do Corpo de Bombeiros, que 

Até o momento, são contabilizados 13 prédios total ou 

parcialmente interditados.

Segundo pesquisa divul-
gada ontem (16), em 
São Paulo, pelo Centro 

de Integração Empresa-Escola 
(CIEE). Estudantes do sexo 
feminino são maioria no mer-
cado, respondendo por 65% 
das vagas ocupadas, com taxa 
de contratação de 30%.

A aprendizagem, outra mo-
dalidade de trabalho, voltada 
para jovens entre 14 e 24 anos, 
sendo a maioria (68.8%) for-
mada no ensino médio, apre-
sentou alta de 39,5%, passando 
de 109.966 postos no primeiro 
trimestre de 2018 para 153.452 
no mesmo período neste ano. 
Entre os aprendizes, o índice 
de contratação é de 25%. O 
superintendente do CIEE, 
Humberto Casagrande Neto, 
destacou que 27% da popula-
ção com até 24 anos está sem 
emprego no país. 

“O jovem é sempre demi-
tido em primeiro lugar, e é 

A aprendizagem, modalidade de trabalho para jovens entre

14 e 24 anos, com maioria formada no ensino médio,

apresentou alta de 39,5%.

Fe
rn

an
do

 F
ra

zã
o/

A
B

r

A
rq

ui
vo

/A
B

r

27% da população com até 24 
anos está sem emprego no país

O número de estagiários no país cresceu de 466.157 no primeiro trimestre do ano passado para 
576.983 no mesmo período deste ano, uma alta de 23,8%

Verde e Amarela, que pretende 
desburocratizar as relações 
trabalhistas. “Não confl ita [com 
o estágio e a aprendizagem]. 
Vejo com bons olhos,  como 
cidadão, como entidade. Não 
vejo que vá trazer problemas, 
não vejo concorrência. Isso 
vai trazer mais emprego, mais 
oferta”, disse.

O tempo médio de duração de 
cada estágio varia de 6,7 meses 
no Centro-Oeste a 7,9 meses na 
Grande São Paulo. Os cursos 
com maior número de estagiá-
rios são administração, pedago-
gia, direito, ciências contábeis, 
engenharia civil e engenharia 
de produção, nessa ordem. 
Segundo o superintendente de 
operações do CIEE, Marcelo 
Gallo, os principais requisitos 
que as empresas exigem dos 
estagiários são conhecimentos 
em informática (excel, word, 
power point e windows) e o 
domínio do inglês (ABr).

contratado mais tarde”, disse. 
Aumentar a qualidade e a for-
mação dos jovens é primordial. 
“A produtividade da economia 
brasileira é uma das menores do 
mundo. Até os argentinos estão 

acima. Os programas de estágio 
tem tudo a ver com a melhora 
da produtividade, essa pauta 
também está aqui”, completou.

Ele também defendeu a pro-
posta da Carteira de Trabalho 

Prefeitura vai demolir prédios na 
Muzema quando resgate acabar

trabalha ininterruptamente 
desde sexta-feira (12). Para 
que o salvamento pudesse 
ocorrer, a Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura e Habi-
tação realizou o escoramento 
de prédios ao lado da área 
do desabamento, visando à 
segurança dos profi ssionais 
que atuam no local.

Desde o desabamento, a 

prefeitura informou que 60 
famílias já foram atendidas 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, sendo 38 desalo-
jadas e 14 desabrigadas. Não 
foi necessário acolhimento 
em abrigos porque as famí-
lias desabrigadas foram para 
casas de parentes e amigos 
(ABr).


