
Como ensinar 
as gerações futuras?

Essa epidemia é 
diferente de todas 
as anteriores, pois 
no momento não 
há esperança de 
medicamento ou 
vacina a curto prazo 
em escala necessária 
para combatê-la

O seu risco vai muito 
além das dezenas de 
milhares de pessoas 

que já morreram e das 
muitas mais que morrerão. 
Seu maior problema é que 
ao causar o colapso de 
sistemas de saúde, o vírus 
aumenta a mortalidade de 
outras doenças. Espalha 
o pânico, aumenta signi-
ficativamente a pressão 
social e política, paralisa 
a economia, a logística e 
desestrutura ecossistemas 
sociais e econômicos. 

Ao avesso do que acham 
muitos, as soluções para 
os desafios da saúde e da 
economia mundial e brasi-
leira estão intrinsicamente 
ligadas. Diante do cenário 
apresentado, como as es-
colas e professores devem 
garantir o desenvolvimento 
das futuras gerações?

Conforme a pesquisa da 
consultoria Mckinsey, os 
alunos do século 21 serão 
estimulados em soft skills, 
ou seja, em habilidades 
comportamentais e com-
petências que envolvem 
elementos como a criati-
vidade.

Isso não significa que o 
conteúdo das disciplinas 
fique em segundo plano. 
É preciso continuar inves-
tindo no conhecimento, 
porém, gerando uma nova 
personalização da trans-
missão desse conteúdo, 
com mais humanização, 
respeito às diferenças e o 
próprio ritmo do aluno. No 
ensino contemporâneo, a 
criatividade deve ser tra-
balhada de forma conjunta 
com outros aspectos como 
saber trabalhar em equipe 
e resolver problemas. 

Hoje, os jovens devem 
utilizar a criatividade para 
solucionar dilemas que 

ainda são incomuns e não 
têm soluções prontas, as-
sim, eles são provocados 
a pensar nelas. Para as 
escolas, é preciso associar 
a criatividade à capacidade 
de execução, autonomia 
e protagonismo. Por esse 
aspecto, as disciplinas cur-
riculares não perdem seu 
peso na formação do aluno. 

Além disso, é necessário 
desenvolver a empatia que 
é a capacidade de vivenciar 
a dor e a alegria de outra, 
mesmo que a ligação entre 
elas não seja muito próxi-
ma. Basta apenas que se 
tenha o coração aberto 
para entender que cada 
ser humano é único e pas-
sa por situações distintas, 
que acabam por moldá-lo. 
Se pararmos e pensarmos, 
veremos que para se ter 
empatia, é preciso, mini-
mamente, saber ouvir e 
simpatizar com as dificul-
dades do outro.

Possuir uma bagagem 
cultural maior, associada às 
áreas de conhecimento, por 
meio de disciplinas como 
matemática, biologia, física, 
química, geografia, filosofia 
e outras, ajudará o aluno a 
pensar de forma diferente 
(mindset) e encontrar as 
soluções aceitáveis, exe-
cutáveis e sustentáveis, 
combinando a criatividade 
com esses elementos.

Neste novo mundo que 
nos acena pós-pandemia, 
acredita-se que as habi-
lidades pessoais serão 
ainda mais valorizadas. Os 
estudantes terão cada vez 
mais que ter uma noção 
de mundo muito mais uni-
versal e muito menos local. 
A formação de cidadãos 
globais, que buscam por 
meio do aprendizado uma 
maneira de responder às 
necessidades de sua socie-
dade, deve ser o foco dos 
educadores.

Deste modo, saberemos, 
sem titubear, que esta-
remos oferecendo para o 
mundo sujeitos que sabem 
que a vida deve estar sem-
pre em primeiro lugar.
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D - COP26 é Adiada
A Conferência das Partes da Convenção sobre as Mudanças Climáticas 
(COP26), prevista para acontecer no Reino Unido, entre 9 e 19 de no-
vembro, foi adiada para 2021, anunciou o governo britânico. A medida 
foi tomada em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Apesar 
do adiamento, o governo explicou que o Reino Unido continuará "a 
trabalhar incansavelmente" com seus parceiros para "cumprir a ambi-
ção de enfrentar a crise das mudanças climáticas". Além da COP26, o 
evento que serviria de preparação para a cúpula climática da ONU e 
seria realizado em Milão, entre 28 e 30 de setembro, com cerca de 400 
jovens de 197 países, também foi suspenso.

E - Iniciativas Inovadoras
A Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para o novo edital do Vai 
Tec – programação de valorização de iniciativas tecnológicas que acelera 
e impulsiona negócios inovadores das periferias da cidade. O programa vai 
apoiar e desenvolver 24 projetos, com aporte financeiro de R$ 34.200,00 e 
aceleração de oito meses para cada negócio vencedor do edital. O negócio 
precisa ser inovador, diferente dos outros que já estão no mercado; ter via-
bilidade técnica e econômica para execução, além de apresentar potencial 
para se desenvolver. Prioriza a aceleração de negócios que potencializem 
o ecossistema empreendedor e colaborem com a geração de emprego e 
a geração de renda dos públicos mais vulneráveis da cidade. Inscrições e 
mais informações: (www.adesampa.com.br/vaitec5).

F - Óculos de Proteção
A Essilor está doando mais de cinco mil óculos de proteção a instituições 
que estão na linha de frente do combate à epidemia. O primeiro a ser 
agraciado foi o Hospital das Clínicas (SP), que recebeu mil unidades na 
última 6ª-feira (27).  Beneficiados também  o Hospital Nossa Senhora das 
Dores, Hospital Federal dos Servidores e Hospital Federal de Bonsucesso 
(RJ), e a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital da UNIFESP (SP). O 
próximo passo da ação será entregar aproximadamente dois mil pares 
dos óculos de proteção para uma instituição em Salvador. A doação está 
sendo viabilizada através do Vision for Life ™, fundo de impacto social 
da Essilor International. Saiba mais em (www.essilor.com.br).

A - Programa de Bolsas 
Um dos principais e mais disputados programa de bolsas de estudo de 
graduação e pós-graduação, nas melhores universidades do Brasil e 
do mundo, o Líderes Estudar 2020, acaba de prorrogar seu prazo de 
inscrições. Os interessados em participar do programa da Fundação 
Estudar têm até o dia 13 de abril para se inscreverem no site. A Fun-
dação Estudar cobre de 5% a 95% das despesas dos estudantes em 
mensalidades, anuidades, moradia, transporte e alimentação, entre 
outros custos. O valor é definido de acordo com perfil dos jovens, 
considerando a duração e o local do curso. Link das inscrições: (http://
bit.ly/2L2MnyB). 

B - Inovar com Startups
O Ingredion Open, que inicia no Brasil, é um programa focado em 
gerar negócios de forma rápida, indo além de mentorias, capacitações 
e eventos. A ideia é oferecer às startups a possibilidade de serem con-
tratadas como fornecedoras ou parceiras da Ingredion para a solução 
de seis desafios propostos pelos colaboradores e priorizados pela 
liderança. Os desafios abrem oportunidades para HRTechs, Indústria 
4.0, Fintechs e Foodtechs. Startups que tenham aderência aos desafios 
e pelo menos um produto ou serviço disponível no mercado podem 
participar do Programa. As inscrições podem ser feitas no site (www.
ingredionopen.com.br). 

C - Continuidade dos Negócios
Para auxiliar as empresas na tarefa crucial de manter a continuidade 
dos negócios, a Mercer, líder global de consultoria em carreira, saú-
de, previdência e investimentos, promove um webinar gratuito na 
próxima segunda-feira (6), às 17h30, para debater questões como: a 
MP que estabelece novas regras trabalhistas durante a pandemia; a 
expansão do trabalho remoto; a produtividade da força de trabalho; 
a remuneração executiva face ao derretimento dos mercados; e 
outros grandes desafios enfrentados por líderes e gestores de RH. 
O webinar “Navegando pela crise: compartilhando experiências” 
tem inscrição gratuita pelo link: (https://mmc.zoom.us/webinar/
register/6315853528691/WN_IRH4YidBQCCE-eevR0o4LQ).  

G - Novas Tecnologias  
A Ocyan abre inscrições para startups apresentarem soluções inova-
doras para desafios internos da empresa, que atua no setor de óleo & 
gás. Os produtos ou serviços deverão atender questões apresentadas 
pelas áreas operacionais da companhia. As startups selecionadas terão 
suporte para o desenvolvimento de um projeto piloto in loco e poderão 
se tornar fornecedoras ou parceiras da empresa. As interessadas têm até 
o dia 15 de maio para acessar as informações do programa Ocyan Waves 
Challenge e cadastrar suas propostas pelo site (www.ocyanwaves.com). 

H - Medidas Trabalhistas
A Convenia, empresa de soluções voltadas para automatização do 
departamento pessoal, em parceria com a Zancaner, Salla e Faustino 
Advogados , escritório conhecido pelo método Corelaw, que torna a lin-
guagem jurídica mais simples e direta, acabam de lançar o portal Notícias 
Convenia. O site traz, em tempo real, todas as medidas emergenciais 
realizadas pelo Governo federal, que afetam diretamente as áreas de RH 
e o Departamento Pessoal das empresas no Brasil. As mudanças fazem 
parte de ações do Estado para minimizar o impacto econômico que a 
chegada do novo Coronavírus vem causando no país. Acesse e acom-
panhe em: (https://mkt.convenia.com.br/atualizacao-convenia-news).

I - Inovação e Metodologia
A ACE, empresa de inovação, conhecida por ajudar empreendedores 
a transformarem suas startups em negócios de classe mundial, dispo-
nibiliza de forma gratuita e online, todo o seu conteúdo de aceleração, 
desenvolvido com a expertise de já ter acelerado mais de 400 startups. A 
plataforma ‘Growthaholics for Startups’ permite que os empreendedores, 
investidores e pessoas interessadas em aprofundar seus conhecimentos 
em inovação e metodologias ágeis, tenham acesso a um ecossistema 
completo, com conteúdo de alto impacto (sem comprometer o equity) 
e com resultados comprovados, adaptados às realidades das startups 
que mais crescem no Brasil. Veja em: (http://app.acestartups.com.br/go).

J - Enfrentando a Pandemia
A Justiça Federal da 3ª Região (SP/MS) está com 20 editais abertos para 
seleção de projetos de combate à pandemia. São mais de R$ 5 milhões 
oriundos de pena de prestação pecuniária, transação penal, suspensão 
condicional do processo e acordos de não persecução penal. Com os 
recursos, serão adquiridos equipamentos de saúde, kits para testagem, 
materiais de proteção e outros insumos para profissionais da saúde em 
unidades básicas de saúde, hospitais, hospitais de campanha e labora-
tórios. Também serão utilizados para o custeio de ações necessárias à 
prevenção, monitoramento, vigilância e combate ao novo Coronavírus. 
Mais informações: (https://www.trf3.jus.br/documentos/acom/banner/
Portaria4.pdf).

A Petrobras identificou 
a presença de óleo em 
poço pioneiro do blo-
co Uirapuru, localizado 
no pré-sal da Bacia de 
Santos. A descoberta 
foi constatada em re-
servatórios porosos, no 
prospecto exploratório 
conhecido informalmen-
te como Araucária. Os 
dados do poço serão 
analisados para melhor 
direcionar as atividades 
exploratórias na área e 
avaliar o potencial da 
descoberta.

O poço pioneiro está 
localizado a cerca de 200 
km da costa da cidade de 
Santos, em profundidade 
d’água de 1.995 metros. O 
bloco Uirapuru foi adquiri-

Zerado impostos 
de produtos 
do combate ao 
Coronavírus

A Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) ampliou a 
lista de produtos necessários 
ao combate do novo Corona-
vírus com redução temporá-
ria para zero da alíquota do 
Imposto de Importação. A 
resolução nº 28 foi publicada 
na edição de sexta-feira (3) 
do Diário Oficial da União.

Entre os produtos com 
redução do imposto estão 
tecidos para fabricação de 
máscaras; suporte para cir-
cuitos respiratórios; válvulas 
de ventiladores pulmonares; 
baterias; cartão de memória, 
entre outros dispositivos. 
A Camex já havia reduzido 
a tarifa a zero para álcool 
etílico e imunoglobulina, 
na Resolução nº 22, de 25 
de março. Nesta resolução 
de hoje, a câmara corrigiu a 
descrição técnica dos pro-
dutos (ABr).

O desembargador Soa-
res Levada argumen-
ta, em sua decisão, 

que o cenário de pandemia 
de Coronavírus muda o cená-
rio em relação à legislação. A 
ação contra a lei foi proposta 
pelo Sindiplast. A entidade 
afirma que a lei vai contra 
a Constituição Federal e 
Estadual.

A ação direta de inconsti-
tucionalidade foi proposta 
no começo de fevereiro e 
teve a liminar inicialmente 
negada. No entanto, no final 
de março, o sindicato trou-
xe a alegação da mudança 
de cenário provocada pela 
chegada do Coronavírus. O 
magistrado entendeu que 
o material plástico solu-
ciona questões de higiene 
necessárias à prevenção da 
doença.

Pandemia de Coronavírus muda o cenário, diz desembargador. 
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Liminar suspende lei que proíbe 
copos e talheres de plástico em SP
Liminar do TJ-SP suspendeu a lei municipal que proíbe o fornecimento de copos, pratos e talheres de 
plástico na capital paulista

é dramática, porém, se 
pensada em termos de hos-
pitais, UBS, prontos atendi-
mentos de saúde e congê-
neres. Como imaginar que 
pacientes sejam servidos 
por meio de copos, pratos 
ou talheres que necessitam 
ser meticulosamente lava-
dos, quando se está diante 
de um quadro de pandemia 
causada por um vírus de 
contágio facílimo e ainda 
muito mal compreendido?”, 
acrescentou.

A a lei que proíbe o forne-
cimento de copos, pratos e 
talheres de plástico foi san-
cionada pelo prefeito, Bruno 
Covas, em janeiro. No entan-
to, a venda ou fornecimento 
desse itens só começaria a 
ser efetivamente proibida a 
partir de de 1º de janeiro de 
2021 (ABr).

“Quem pede comida por 
delivery e são milhares e mi-
lhares de pessoas na cidade 
de São Paulo, a recebe em em-
balagens descartáveis, com 
talheres e copos igualmente 
de uso único. Impensável que 
essa entrega seja feita com 
uso de reutilizáveis, seja pelo 

custo, seja pela higienização 
muito mais duvidosa ou até 
precária”, diz Soares Levada 
na decisão.

Para além do comércio, o 
desembargador afirma que 
a proibição poderia causar 
problemas também ao sis-
tema de saúde. “A questão 

Descoberto petróleo em Uirapuru, 
na Bacia de Santos
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do na 4ª Rodada de Partilha 
de Produção, em junho de 
2018. Encontra-se inserido 
no denominado Polígono 
do Pré-sal, sob regime de 
partilha de produção, ten-
do a Pré-sal Petróleo S.A. 

como gestora. A Petrobras 
é operadora do bloco e de-
tém 30% de participação, 
em parceria com Exxon-
Mobil (28%), Equinor 
(28%) e Petrogal (14%) 
- (GICM/Petrobras).

A Petrobras identificou a presença de óleo em poço pioneiro do 
bloco Uirapuru, localizado no pré-sal da Bacia de Santos

As vendas de chocolates e ovos de 
Páscoa devem apresentar queda em 
comparação com o ano passado e em 
relação ao crescimento que havia sido 
projetado antes da crise do Corona-
vírus. O crescimento estimado para 
as vendas no estado de São Paulo 

era de 2,2%, agora a expectativa é 
de queda de 8,5%. 

Para a Grande SP a projeção ne-
gativa é de 10,5%. Já no interior do 
estado, a média de retrocesso nas 
vendas é de 8,2%. A projeção é base-
ada em itens com vendas típicas para 

esta época do ano, e inclui bombons, 
ovos, barras e tabletes de chocolate, 
refrigerantes, cerveja, vinho e peixes. 
O principal motivo é o contexto eco-
nômico atual, onde famílias voltaram 
seus gastos para produtos básicos, 
higiene e limpeza (AI/Apas).

Coronavírus impacta as vendas de ovos de Páscoa


