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Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
No passado, ou a energia feminina ou a masculina 

assumiria o papel principal e seria a força orientadora 
por trás da transformação e evolução espiritual da 
humanidade. No entanto, neste novo ciclo, está sendo 
feito de maneira diferente. A mudança atual na cons-
ciência está afastando tudo da dualidade e avançando 
para a consciência de unidade. Isso signifi ca que nem 
a energia feminina nem a masculina irão liderar, mas 
elas trabalharão juntas, em unidade, para liderar e 
guiar a próxima fase da humanidade de crescimento 
e desenvolvimento espiritual.

Atualmente, essas energias estão se reequilibrando 
e se realinhando interna e externamente. Existe, e 

continuará a haver um período de intensa purifi cação 
à medida que essas energias se realinham. Desequilí-
brios antigos estão sendo eliminados e liberados para 
apoiar uma nova maneira de ser. Nesse momento, é 
essencial que você concentre sua energia no restabele-
cimento do equilíbrio e do fl uxo. Reconheça que tudo 
o que está ocorrendo é apenas a confusão quando um 
ciclo termina e um novo começa. Abandone o medo 
e lembre-se de que a morte e a vida fazem parte do 
mesmo ciclo, sempre entrelaçados no amor.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Às vésperas do fi m da 

década, a tentação de 

apontar as principais 

tecnologias responsáveis 

por transformar a 

forma como vivemos 

nos últimos dez anos é 

frequente.

Especialmente numa dé-
cada de tantas transfor-
mações – sociais e das 

relações de trabalho – enumerar 
os recursos tecnológicos que 
tiveram o impacto mais signifi ca-
tivo nessa mudança é uma tarefa 
e tanto. Ainda assim, três deles 
aparentemente são unânimes: 
Internet of Things, Cibersegu-
rança e Inteligência Artifi cial.

Em 2009, não tínhamos a di-
mensão de como casas conecta-
das e cidades inteligentes esta-
riam tão presentes na nossa vida. 
Através do Edge Computing 
(celulares, tablets, notebooks), 
estamos altamente equipados 
para nos conectarmos a um 
mundo de possibilidades que 
nos leva a outro patamar de 
conexão com pessoas, coisas e 
negócios. Estas conexões fazem 
os seres humanos mais interati-
vos, menos operativos e muito 
mais dinâmicos na sociedade. 

Posso comprar um café apenas 
aproximando meu smart watch 
ou meu celular. Posso ter minha 
carteira de motorista no modo 
digital e utilizá-la a um leitor in-
teligente para alugar um veículo.

Ao entrar neste mesmo veícu-
lo já estou conectado com uma 
série de recursos que vão desde 
ouvir as músicas que aprecio até 
me conectar com a montadora 
para abrir um chamado por al-
gum erro que desconheço como 
solucionar no veículo. 

Pagar pedágio com dinheiro 
é coisa do passado, o mapa que 
me levará a meu destino está 
integrado com diversas plata-
formas, me passa as condições 
de trânsito e clima e comunica 
aos meus amigos que estou há 
poucos quilômetros de chegar; 
os carros tem sensores por 
todos os lados e simplesmente 
não batem mais uns nos outros; 
tirar um cochilo ao volante não 
é mais possível, pois o sensor de 
fadiga não permite.

E tanta interação on-line exige 
um grau cada vez maior de ciber-
segurança. Estruturar políticas 
claras de cibersegurança deixou 
de ser um assunto restrito a 
alguns segmentos (e ao setor 
público) para se tornar uma 
preocupação de todos, inclu-

sive dos cidadãos. Vazamentos 
de dados relacionados a redes 
sociais e polêmicas relacionadas 
ao uso dessas plataformas para 
manipulação da opinião pública 
são tópicos que não estavam 
presentes no discurso de muitos 
líderes há dez anos.

Para que a gestão de se-
gurança digital seja feita de 
forma efetiva, é necessário que 
companhias busquem cada vez 
mais conhecimento acerca do 
assunto, seja com capacitação 
de equipes, infraestrutura 
técnica ou até mesmo revisão 
de políticas adotadas pela 
empresa. Novamente, essa é 
uma preocupação de todos – e 
seu cumprimento correto tem 
de estar presente em todos os 
níveis hierárquicos.

A Realidade Virtual pode ser 
uma tecnologia valiosa nesse pro-
cesso. Ao capacitar profi ssionais 
para lidar com os mais diversos 
cenários, pode também colabo-
rar para projetos de atendimento 
ao cliente, aprimorando ganhos 
das companhias – algo que já 
acontece com certa frequência, 
especialmente se olharmos os 
modelos omnichannel implan-
tados com cada vez mais veloci-
dade pelo varejo. 

E falando do varejo, assistentes 
virtuais popularizados e capazes 
de realizar diferentes tarefas de 
forma automática já não parecem 
mais algo de outro mundo – e essa 
adesão deve continuar cada vez 
mais ao longo da próxima déca-
da. Para se ter uma ideia, uma 
pesquisa conduzida pela Visa 
mostra que hoje, um em cada dez 
consumidores americanos já usa 
dispositivos ativados por voz para 
fazer compras – um aumento de 
25% em relação a 2018.

Em suma, essas são apenas 
algumas das tecnologias que 
transformaram a maneira como 
vivemos e com certeza devem 
continuar a ter impacto signifi -
cativo durante os próximos anos. 
Há diferenças signifi cativas entre 
sua adoção por diferentes seto-
res, é evidente, mas mais do que 
isso, é necessário observar quais 
serão as próximas mudanças a 
serem desencadeadas por esse 
conjunto de tecnologias. 

O ritmo de desenvolvimento 
está cada vez mais acelerado e 
é necessário que companhias 
de diferentes portes tenham 
consciência de que, sem essas 
ferramentas, certamente fi ca-
rão para trás. Resta observar.

(*) - É head de Tecnologias Avançadas 
da Minsait no Brasil(www.minsait.com).

Três tecnologias que 
transformaram a década

Flavio Carnaval (*)
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em inglês
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Os outros

Perder a
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judaica
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Molusco
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de dez
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Lisboa,
atriz
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Irada;
furiosa 
Não é?
(fam.)
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Denis Dide-
rot, escritor

2/al. 3/hum. 4/lula. 5/camel. 6/airbag.

O papa Francisco celebrou na sex-
ta-feira (13) o aniversário de 50 anos 
de sua ordenação sacerdotal. Em 13 
de dezembro de 1969, com apenas 
33 anos de idade, Jorge Mario Ber-
goglio foi ordenado padre pelo então 
arcebispo de Córdoba, o monsenhor 
Ramón José Castellano, “marcando 
o início de uma longa história de 
dedicação, serviço e amor à Igreja”. 

O Pontífi ce realizou uma missa 
na capela da Casa Santa Marta, sua 
residência oficial, concelebrada 
por cardeais, em decorrência das 
comemorações da data. Francisco é 
o primeiro papa latino-americano e 
jesuíta. Ele é o quinto Santo Padre 
a alcançar a meta de meio século de 
sacerdócio, depois de Pio XI, Pio XII, 
Paulo VI e João Paulo II. 

Sua vocação remonta a 21 de se-
tembro de 1953, quando, durante 
uma confi ssão, teve uma profunda 
experiência da misericórdia de Deus. 
Na ocasião, ele tomou a decisão de 
tornar-se sacerdote. Ao longo de 50 
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O curso contou com pa-
lestras e ofi cinas sobre 
o projeto político-pe-

dagógico das escolas, nor-
mas de conduta, avaliação e 
supervisão escolar, além da 
apresentação das regras de 
funcionamento das escolas e 
as atribuições de cada pro-
fi ssional.

Ao todo, 216 escolas devem 
aderir ao sistema até 2023, 
sendo 54 no próximo ano. 
“Com mais disciplina, vai dar 
chance ao professor para poder 
trabalhar melhor”, diz a diretora 
Regina Sthela, que participou 
da capacitação.Diretora de uma 
escola de São Luís, Bárbara 
Costa espera que o programa 
proporcione melhora na infra-
estrutura. “A minha expectati-
va é que melhore nessas áreas, 
estrutura física, disciplina”.

A capacitação tem o objetivo 
de contribuir para a melhoria 
da educação básica do Brasil 
com um modelo centrado na 
melhoria de gestão nas áreas 
educacionais, didática-pe-
dagógica e administrativa. O 
sistema é baseado em levar o 
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MEC completa primeira capacitação 
para escolas cívico-militares

O Ministério da Educação (MEC) conclui a primeira capacitação para a implementação das escolas cívico-
militares, que reuniu 170 profi ssionais da educação e representantes de estados e municípios em Brasília

Mais de 200 escolas devem aderir ao modelo até 2023.

ensino dos colégios militares 
do Exército, das polícias milita-
res e dos corpos de bombeiros 
militares a outras estruturas 
do país.

O subsecretário de Fomento 
às Escolas Cívico-Militares do 

MEC, Aroldo Cursino, afi rmou 
que o modelo deve ser adapta-
do para cada região e observar 
as peculiaridades dos municí-
pios. “Nós precisamos resgatar 
nos jovens a sua capacidade de 
ser protagonista da sua vida 

por intermédio da educação”, 
complementou. Cerca de mil 
militares da reserva das Forças 
Armadas, policiais e bombeiros 
militares da ativa vão atuar na 
gestão educacional das insti-
tuições (ABr). 

Papa Francisco celebrou 50 anos de sacerdócio

anos, o argentino serviu por 27 em 
Buenos Aires e há quase sete como 
Papa, depois da renúncia de Bento 
XVI, em fevereiro de 2013. 

Bergoglio foi nomeado arcebispo 
da capital argentina em 1998 e três 
anos depois tornou-se cardeal. 

Em homenagem ao líder da Igreja 
Católica, o Escritório Filatélico e 
Numismático do Vaticano emitiu 
dois selos postais nos quais são 
reproduzidas imagens de Francisco 
em pinturas do artista Raúl Berzosa 
(ANSA).

Argentino foi ordenado em 13 de dezembro de 1969.
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Os ministérios de Minas e 
Energia e da Ciência e Tec-
nologia, preparam estratégias 
integradas para estimular 
a pesquisa e o desenvolvi-
mento de tecnologias para 
mineração, energia elétrica 
e produção de petróleo, gás 
e biocombustível. 

Os ministros titulares das 
pastas, Bento Albuquerque e 
Marcos Cesar Pontes, assina-
ram portaria conjunta criando 
um grupo de trabalho inter-
ministerial que, nos próximos 
45 dias, deverá elaborar plano 
e propor medidas administra-
tivas e legais para viabilizar a 
aproximação entre os setores 
de mineração e de energia dos 
centros de pesquisa.

“Sabemos onde estão os 
melhores laboratórios, os 
melhores centros de pesquisa 
para esse desenvolvimento”, 
afirmou Bento Albuquerque 
ao falar sobre a parceria. “Es-
tamos no ministério que sabe 
muito bem todo o potencial 

Governo quer mais pesquisa em mineração e energia
que o país tem de transformar 
toda riqueza natural em bens 
e qualidade de vida”, acres-
centou Marcos Pontes.

De acordo com Albuquer-
que, há recursos para in-
crementar as pesquisas nos 
setores de mineração e ener-
gia. “Falta de recursos não 
há, o que falta é governança. 
Existem recursos e estão dis-
persos, são dissociados dos 
resultados que eles poderiam 
proporcionar e, muitas vezes, 
não são aplicados. Ficam 
aguardando os projetos serem 
viabilizados”.

Durante a cerimônia de 
assinatura da portaria, Al-
buquerque enfatizou que 
as agências reguladoras 
dispõem de recursos para 
pesquisa, arrecadados juntos 
às empresas, e que não estão 
sendo utilizados. Só no caso 
da ANP, dos R$ 16 bilhões 
disponíveis, só apenas R$ 6 
bilhões foram gastos (ABr).

Ministros titulares das pastas, Bento Albuquerque e 

Marcos Cesar Pontes. 


