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LLComeça hoje a maratona do Rio
Criativo sobre turismo. Oficinas até
quinta. Acesse: www.riocriativo.com
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EMPREENDEDORISMO

A quem tem muito, mais lhe será dado

D

etodososensinamentosde
Jesus,um sempre me intrigou.“A quem tem muito,
mais lhe será dado. Mas de quem
tem pouco, até o que tem lhe será
tirado”. Hein? Então quem é rico
deve receber ainda mais,e dos pobres tudo deve ser tomado?A frase
poderia vir da boca do rei Herodes
ou até do Bill Gates.Mas de Cristo,
o profeta do amor e da igualdade?
Pra mim, não fazia sentido.
Uma parábola me ajudou a
entender o que ele queria dizer. É
a Parábola dos Talentos, que está no evangelho de Mateus. Um
homem rico entregou seus bens
aos cuidados de três servos antes
de partir em viagem. Ao primeiro ele deu cinco talentos de ouro.
Cada talento equivalia a 34 quilos
de ouro,uma fortuna!Ao segundo
servo ele deu dois talentos e,ao terceiro, um talento apenas. Por que
dividiu de forma desigual? O homem não era bobo e conhecia as
capacidades de cada um.
Um dia o patrão voltou e chamou os servos para prestar contas.

O QUE
VOCÊ
ESTÁ LENDO?

Mas esse colunista é chato mesmo, hein? Não passa
uma semana sem falar de leitura! Pois é. Eu estou lendo
Gerenciando a Si Mesmo: Artigos fundamentais da Harvard Business Review. Você
não precisa se mudar para
Boston. Os melhores artigos
da prestigiada universidade
sobre uso do tempo, esforço, estudo e trabalho custam
apenas R$ 24,90, se você
baixar o kindle no celular.
Invista em você, cara.

O primeiro, orgulhoso, mostrou
que tinha investido os cinco talentos e duplicado sua fortuna. O
segundo também revelou ter duplicado seus dois talentos. E o terceiro servo? Este confessou que tinha enterrado seu talento.
Ao ver o patrão, desenterrou o
tesouro e entregou de volta. E se
desculpou dizendo que não quis
fazer nada porque tinha medo de
perder o dinheiro e ficar endividado.O senhor ficou zangado com o
terceiro servo. E daí que ele tinha
medo? No mínimo, teria sido fácil e seguro emprestar o dinheiro
a banco, com juros, e aumentá-lo
um pouquinho. Ele tinha desperdiçado uma grande oportunidade. O patrão, então, tirou o talento dele e deu ao outro que já tinha
dez.O preguiçoso ficou sem nada!
A quem tem muito,mais lhe será dado.A questão é: muito,o quê?
Finalmente entendi. Não se trata
de dinheiro. Jesus estava falando
sobre a atitude correta.Quem possui o pensamento de abundância,
vai usar seus talentos para multi-

plicar o que tem. Olha que interessante: já na Antiguidade,talento valia ouro! Mas daquele sujeito
que vive reclamando, até o que
tem lhe será tirado. A Parábola
dos Talentos não fala só sobre dinheiro.A quem tem muita saúde,e
investe nela,mais saúde será dada.
Mas se você for um hipocondríaco,que vive pensando em doença,
mais doença lhe será dada.E assim
por diante. Ao dizer isso, Jesus revelou um tesouro inestimável.
Seus talentos valem ouro. Se
investir neles, acreditar em você,
trabalhar duro e nunca desistir,
pode ter certeza de que será recompensado. Se não ficar rico,
paciência. Mas terá, no mínimo,
a consciência tranquila de ter feito tudo ao seu alcance. Estará e
será muito melhor do que o preguiçoso — ou medroso apenas,
que seja — que enterrou seu talento e ficou vendo a vida passar.
Este, no final da jornada, não será o que podia ter sido. E você,
com seus erros e acertos, poderá
dizer: eu vivi.

FRASE

“O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de viver seus
sonhos, cada qual com o seu talento.”
John Fitzgerald Kennedy, presidente dos EUA.
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DESAFIOS SOCIAIS DAS COMUNIDADES

A Organização não governamental (ONG) Recode vai realizar amanhã, na Casa Firjan,
um ideathon com 120 jovens de
comunidades carentes que irão
propor soluções tecnológicas
para desafios sociais das comunidades onde vivem. Os partici-
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pantes vão se reunir em grupos
e terão quatro horas para propor
ideias com o apoio de mentores.
O melhor projeto de aplicativo
ou plataforma será desenvolvido no curso de programação
Recode Pro, gratuito, e com 320
horas de aulas presenciais.

Formatura de alunos do último ciclo de cursos. Aulas gratuitas

Cursos em
tecnologia
Casa da Inovação oferece
aulas de Youtuber e Games

A

Prefeitur a de Nova
Iguaçu abriu inscrições para cursos gratuitos na Casa da Inovação,
no Centro. As vagas são para aulas de Youtuber, Programação em Games, Criação de
Aplicativos, Introdução à Robótica e Inclusão Digital 30+
(Para maiores de 30 anos) e
60+ (Para maiores de 60). Ao
todo, são mais de mil oportunidades. As inscrições devem
ser feitas pelo site www.novaiguacu.rj.gov.br/casadainovacao. A seleção será por meio de
sorteio público.
Na última semana, houve a formatura de 200 alunos
que participaram da última
temporada de capacitação. O

evento aconteceu na sexta, na
sala de cinema do Shopping
Nova Iguaçu.
Novas casas da inovação
Na ocasião, o prefeito de
Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa,
firmou parceira com a Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ) para a instalação da Casa da Inovação em
seis barros até setembro. As
regiões contempladas serão
Rancho Novo, Jardim Paraíso, Jardim Nova Era, Valverde
e Moquetá. “Outras três serão
entregues até o final do ano,
uma delas no Shopping Nova
Iguaçu”, antecipou o prefeito
Rogerio Lisboa.

