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total, 275,4 bilhões serão utilizados para compensar
os afetados pela crise na usina nuclear Daiichi, em
Fukushima. Outros 545,5 bilhões estão destinados
à isenção fiscal para governos locais. Por último,
800 bilhões de ienes vão para fundos emergenciais
destinados a futuras medidas de reconstrução. Antes
disso, em maio, o governo já havia injetado 4 trilhões
na economia local, na tentativa de reerguer a nação.
O terremoto assustou, mas os japoneses não
deixaram o "barco afundar". Hoje, mostram
para o mundo que estão batalhando para
voltar a crescer. Para muitos, não seria
possível sair dessa catástrofe sem
sequelas, mas, com a força do estudo,
esse povo está conseguindo retomar sua
posição no cenário mundial. Um exemplo disso é a Robotech, feira realizada em
julho, na cidade de Tóquio. O evento
apresentou uma mistura de ficção
científica e realidade para mostrar
como os robôs e a nanotecnologia
podem ser aplicados à eficiência
energética, medicina, conservação do meio ambiente
e melhora do desenvolvimento industrial e agrícola das
zonas afetadas pela tragédia do dia 11 de março. Entre
as atrações da feira estavam os androides criados para
entrar em usinas nucleares com alta radioatividade, os
protótipos de "serpentes" robóticas subaquáticas de
resgate dotadas de câmeras e as aranhas mecânicas
para trabalhos agrícolas. Todo esse avanço tecnológico
é justificado pelo poder da educação a favor do desenvolvimento do planeta!
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m anos passados, os brasileiros procuravam crescer no trabalho, almejavam posições mais elevadas,
mas poucos dedicavam-se realmente a avançar nos
estudos. Isso ocorria, em partes, porque eram poucas as
instituições educacionais universitárias.
Trabalhar em empresas pequenas significava ter pouco
estudo e quase nenhum tempo para se aprimorar, já que
o trabalho consumia boa parte do dia deste profissional. O
importante era conseguir salários medíocres para
colocar algum dinheiro em casa.
Mas a população aumentou,
gerando uma maior concorrência
na disputa pelas melhores vagas do
mercado. Em outra frente, as empresas
passaram a necessitar de mão de obra
cada vez mais especializada, formada por
trabalhadores capacitados e com maior nível de
escolaridade. Diante desse novo cenário, as instituições de ensino começaram a investir na diversificação de seus cursos superiores. Nessa nova trajetória
do ensino, o objetivo passou a ser o de ampliar os
horizontes dos alunos, não só com ensinamentos
técnicos, mas principalmente com teorias capazes de
contribuir para a evolução das empresas e, consequentemente, melhorar a situação das nações.
O reflexo desse movimento pode ser visto no Japão, que
no dia 11 de março foi atingido por um forte terremoto de
magnitude 8,9, seguido por um tsunami. Este, que foi o
pior tremor já registrado na história daquele país, sacudiu,
mas não derrubou a terceira maior economia do mundo.
Sua população sofreu muito com a destruição causada
pela catástrofe que causou milhares de mortes. Em menos de cinco meses, os japoneses conseguiram amenizar
a situação e reconstruir o país por meio de parcerias entre
a iniciativa privada, o governo e a população.
No início de julho, por exemplo, o governo do Japão
aprovou um orçamento extra de 2 trilhões de ienes
para reverter as consequências do desastre. Desse
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Seguindo os passos dos japoneses, jovens brasileiros estão se
dedicando e valorizando cada vez mais o ensino superior
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A educação que
move robôs!
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