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A jornada do 
aprendizado é 

para a vida toda 
A aprendizagem é 

inerente ao ser humano 

desde o seu nascimento

Um conjunto de compe-
tências, habilidades, 
conhecimentos, com-

portamentos e valores começa 
a ser formado logo no primeiro 
momento de vida, e se desen-
volve de maneira constante e 
permanente. Existe um senso 
comum de que o processo 
de aprender “de verdade”, 
“ofi cial”, se encerra quando o 
jovem adulto conclui o Ensino 
Médio ou a faculdade, tendo 
em mãos um certifi cado que 
lhe garante aptidão para atuar 
no mercado de trabalho. 

Um olhar cuidadoso sobre a 
realidade, no entanto, mostra 
que essa mentalidade está fi -
cando para trás. Uma pesquisa 
divulgada este ano pela Pear-
son, que ouviu 11 mil pessoas 
com idades entre 16 e 70 anos 
em 19 países, mostrou que a 
maioria das pessoas acha im-
portante continuar estudando 
na vida adulta e acredita que 
esse é um caminho fundamen-
tal para progredir na carreira. 

Entre os brasileiros, por 
exemplo, 88% concordaram 
com a afi rmação de que a edu-
cação não termina na escola, 
e de que as pessoas precisam 
continuar aprendendo ao 
longo de suas carreiras para 
permanecerem atualizadas. E 
eles estão corretos. 

Em um mercado cada vez 
mais competitivo e em acele-
rada transformação, em que a 
inovação tecnológica e outras 
tendências provocam mudan-
ças a todo instante, as pessoas 
se deparam com novos desafi os 
constantemente. Quem está 
mais preparado para lidar com 
esses desafi os é, em geral, 
quem está mais atualizado, e 
não quem preferiu se apegar 
a um diploma ou conjunto de 
conhecimentos conquistado 
anos atrás. 

Nesse cenário, ganha cada 
vez mais força o conceito de li-
felong learning (aprendizagem 
ao longo de toda a vida), assim 
como o de “conhecimento via 
streaming” (em fl uxo constan-
te) ao invés do “conhecimento 
em storage” (acumulado). 
Felizmente, tudo indica que 

estamos acordando para essa 
nova realidade. A pesquisa 
mostrou que dois terços dos 
brasileiros empregados têm 
buscado se requalifi car nos 
últimos dois anos, em resposta 
a transformações ocorridas em 
seus trabalhos desde que eles 
começaram a exercê-los. 

Eles estão fazendo cursos 
de curta duração, treinamen-
tos oferecidos pelos empre-
gadores ou por associações 
profi ssionais, cursos de ensino 
superior ou aprendendo por 
conta própria. A proporção 
de brasileiros se requalifi can-
do é maior que as de países 
desenvolvidos como Estados 
Unidos (31%) e Reino Unido 
(24%). É interessante também 
notar que 45% dos brasileiros 
pertencentes a esse grupo se 
requalifi caram por meio de 
cursos e treinamentos ofere-
cidos por seus empregadores 
ou por uma associação pro-
fi ssional. 

É um número que aponta 
para a importância de que as 
empresas busquem, cada vez 
mais, investir no desenvolvi-
mento de seu pessoal. Mesmo 
porque não há como esperar 
que seus profissionais - e, 
consequentemente, seu negó-
cio - estejam preparados para 
os desafi os dos próximos anos 
se você não abre caminho para 
que essa preparação aconteça. 

Se não for por meio de treina-
mentos internos, que seja com 
apoio fi nanceiro para cursos 
externos, ou com fl exibiliza-
ção de horários de trabalho 
para que o colaborador possa 
estudar, entre outras possibi-
lidades. Está claro que as pes-
soas têm vontade e consciência 
de que é necessário continuar 
aprendendo sempre. 

Diante dessa constatação, 
é necessário pensar em como 
criar condições para que elas 
possam aprender cada vez 
mais. Empresas, universida-
des, sistemas educacionais, 
governos e instituições pre-
cisam entrar de vez na era do 
lifelong learning. 

É assim que nós, como socie-
dade, estaremos prontos para 
os desafi os do futuro.

(*) - É vice-presidente de Educação 
da Pearson no Brasil.

Juliano Costa (*)  

A Câmara de Representantes 
dos Estados Unidos aprovou 
ontem (31) uma resolução que 
fi xa as regras do processo de 
impeachment contra o presi-
dente Donald Trump. O texto 
é o primeiro ligado ao inquérito 
a passar pela Câmara e recebeu 
232 votos a favor e 196 contra. 
Apenas dois representantes 
democratas fi caram contra a 
resolução, enquanto um ex-
-republicano, Justin Amash, 
apoiou a medida.

A votação marca o fi m da 
etapa a portas fechadas da 
investigação e dá início à parte 
pública do inquérito. Diversos 
comitês da Câmara já investi-
gam o presidente, mas as audi-
ências públicas fi carão a cargo 
da Comissão de Inteligência, 
chefi ada por Adam Schiff. O 
comitê já tomou depoimentos a 
portas fechadas de membros do 
governo nas últimas semanas e 

fi cará a cargo de preparar um 
relatório com suas recomen-
dações. 

O documento será encami-
nhado à Comissão de Justiça, 
que enviará o parecer para 
voto em plenário. Uma eventual 
recomendação pelo impeach-
ment de Trump precisará de 
maioria simples na Câmara 
para ser aprovada. Caso isso 
aconteça, o processo segue 
para o Senado, controlado pelo 
Partido Republicano e a quem 
cabe fazer o julgamento fi nal.

Em seu perfi l no Twitter, 
Trump voltou a dizer que é alvo 
“da maior caça às bruxas na 
história americana” e afi rmou 
que a “fraude do impeachment” 
prejudica o mercado fi nanceiro. 
Já a porta-voz da Casa Branca, 
Stephanie Grisham, declarou 
que a resolução aprovada é 
“injusta, inconstitucional e 
antiamericana” (ANSA).

Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, durante votação de 

resolução de impeachment.

O presidente da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Anderson Ribeiro 
Correia, reiterou ontem (31) 
que o pagamento dos bolsistas 
da agência está garantido este 
ano. “A premissa para este ano 
é que nenhum bolsista ativo 
seja prejudicado”, afi rmou, em 
audiência na Câmara. O orça-
mento deste ano da Capes, de 
R$ 4,25 bilhões, R$ 549 milhões 
ainda estão contingenciados 
(bloqueados). Ele informou 
que há uma possibilidade de 
novo descontingenciamento 
ainda em 2019.

O Projeto de Lei Orçamentária 
Anual para 2020 prevê orça-
mento de R$ 2,48 bilhões para a 
Capes. No entanto, o orçamento 
para o ano que vem ainda está em 
negociação e pode ser ampliado 
em R$ 600 milhões pelo gover-
no federal e em outros R$ 600 
milhões por meio de emendas 
parlamentares da Comissão de 

Presidente da Capes, Anderson Correia.

EPA

Va
lte

r C
am

pa
na

to
/A

B
r

Senadores da Comissão de 
Infraestrutura questionaram 
ontem (31) mudanças pro-
postas pela Aneel nas regras 
de compensação da energia 
gerada pela mini e pela mi-
crogeração distribuída, como 
é o caso da energia solar. As 
alterações incluem a cobrança 
pelo uso da rede elétrica e a 
suspensão gradual de outros 
subsídios, o que, na avaliação 
de parlamentares, vai deses-
timular investimentos em 
energias renováveis.

A Aneel abriu uma consulta 
pública em outubro para re-
ver as regras que tratam da 
chamada geração distribuída 
(GD). Nessa modalidade, 
consumidores podem gerar 
a própria energia elétrica em 
suas residências, empresas ou 
propriedades rurais. Hoje, os 
consumidores podem entre-
gar a energia excedente ao 
sistema elétrico pelas redes 
das distribuidoras e receber 
a energia de outras fontes de 
geração do sistema à noite. O 
excedente fi ca como crédito e 
pode ser usado para o abati-
mento de uma ou mais contas 
de energia do mesmo titular.

A resolução também es-
tabeleceu subsídios para 
incentivar a geração caseira 

Audiência debateu a taxação no setor solar fotovoltaico e 

demais fontes renováveis de energia.

O coordenador das ativida-
des seria Carlos Bolso-
naro, fi lho do presidente 

da República, Jair Bolsonaro. O 
depoimento de Frota foi dado à 
CPMI que investiga notícias falsas 
nas redes sociais e assédio virtual, 
a CPI Mista das Fake news. 

O deputado citou como mem-
bros do grupo os servidores 
Tercio Arnaud Tomaz, José 
Matheus Salles Gomes e Ma-
teus Matos Diniz, que já foram 
convocados para prestarem 
depoimento. “Eu sei tudo o 
que eu vi, vivi e ouvi. A rede de 
intrigas de Bolsonaro produz 
material em escala atacando 
quem estiver na frente ou venha 
a discordar. Ficou claro que o 
Palácio do Planalto virou um 
porto seguro de terroristas digi-
tais. Fui o primeiro a denunciar, 
e por isso fui expulso do PSL”, 
disse o deputado.

Frota relatou que os três 
servidores trabalharam na 
campanha presidencial de 

Segundo Frota, três assessores do presidente comandam ataques contra

adversários em redes sociais.

Maia: é repugnante 
a declaração de 
Eduardo Bolsonaro 
sobre AI-5

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou em nota 
ofi cial que é “repugnante” a 
declaração do líder do PSL, 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(SP), sobre a possibilidade de 
um novo Ato Institucional nº 
5 (AI-5), que foi editado em 
1968, no período mais duro da 
ditadura militar, e resultou no 
fechamento imediato e por tem-
po indeterminado do Congresso 
e das assembleias legislativas 
estaduais, além de suspender 
as garantias constitucionais. 

Em entrevista a um canal 
de YouTube, publicada ontem 
(30), Eduardo Bolsonaro, fi lho 
do presidente Jair Bolsona-
ro, disse que, caso haja uma 
radicalização da esquerda, a 
resposta pode ser “um novo 
AI-5 “. Rodrigo Maia afi rmou 
que manifestações como a de 
Eduardo Bolsonaro “têm de ser 
repelidas como toda a indigna-
ção possível pelas instituições 
brasileiras”. 

Segundo o presidente da 
Câmara, a apologia reiterada 
a instrumentos da ditadura 
é passível de punição pelas 
ferramentas das instituições 
democráticas. “Ninguém está 
imune a isso. O Brasil jamais 
regressará aos anos de chum-
bo”, disse (Ag.Câmara).

Sancionada lei da 
Política de Prevenção 
do Diabetes

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, sancionou a 
Lei 13.895, de 2019, que institui a 
Política Nacional de Prevenção do 
Diabetes e de Assistência Integral 
à Pessoa Diabética. A norma foi 
publicada ontem  (31) no DOU, 
e teve origem no projeto aprovado 
pelo Senado em outubro. Estabe-
lece a realização de campanhas de 
divulgação e conscientização sobre 
a importância e a necessidade de 
medir regularmente os níveis gli-
cêmicos e de controlá-los. 

Mas Mourão vetou um artigo que 
determinava a oferta de exames 
de glicemia capilar ou outros de 
fácil realização e leitura imediata 
nas unidades de saúde. Segundo 
a mensagem de veto, o dispositivo 
criava uma despesa obrigatória ao 
Poder Público sem indicar a fonte 
de custeio e o impacto orçamentá-
rio e fi nanceiro da medida até 2021.

O senador Jorge Kajuru (Cida-
dania-GO), principal defensor da 
causa no Senado, ressaltou que 
a diabetes é uma doença cara e, 
por isso, é importante que o SUS 
ofereça informações e tratamento 
para a doença, que, segundo a OMS, 
atinge 16 milhões de brasileiros. 

A taxa de incidência de diabetes 
no Brasil cresceu 61% entre 2006 e 
2016. “Agora, via SUS, as pessoas 
terão um atendimento que antes 
não havia para os diabéticos. Se o 
caso for grave, poderá ter direito à 
cirurgia tanto a diabética quanto a 
bariátrica e o fornecimento de re-
médios, especialmente a insulina. 
Então é um atendimento comple-
to”, disse (Ag.Senado).
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Carlos Bolsonaro ‘comanda milícia 
virtual’ do governo no Planalto

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) disse que o Palácio do Planalto emprega três assessores 
responsáveis por uma “milícia virtual” que opera campanhas de ataques nas redes sociais contra 
adversários e dissidentes do governo

Bolsonaro operando “redes de 
ataques” e agora tiveram a ta-
refa “ofi cializada” com dinheiro 
público, dando continuidade a 
ela dentro do governo. O depu-
tado afi rmou que já presenciou 
o grupo reunido com Carlos 
Bolsonaro e o presidente Jair 

Bolsonaro no Planalto.
O modus operandi dessas 

“milícias”, segundo explicou 
Frota, usa contas falsas em 
redes sociais, disparos automa-
tizados e ataques combinados. 
Os participantes da rede se 
reúnem em fóruns ou aplica-

tivos de mensagens, escolhem 
alvos e elaboram conteúdos 
específi cos, que podem ser ima-
gens, vídeos, notícias falsas ou 
hashtags. Empresas de marke-
ting digital também atuariam 
tanto na produção quanto na 
divulgação (Ag.Senado).

Proposta para taxar geração
de energia solar é criticada

de energia, como a isenção do 
pagamento de tarifas pelo uso 
da rede elétrica e de outros 
componentes da conta de ener-
gia, como os encargos setoriais 
(para subsidiar programas 
como a tarifa social e o Luz 
para Todos, por exemplo). Na 
visão da Aneel, o crescimento 
da geração distribuída traz um 
problema: a transferência de 
custos do sistema elétrico aos 
demais consumidores. 

O diretor da agência, Rodrigo 
Limp, afi rmou que o mercado de 
energia distribuída continuará 
atraente com as mudanças suge-

ridas pela Aneel. Pelos cálculos 
da agência, a taxa de retorno do 
investimento, subirá, segundo 
ele, “apenas um ano e meio” 
em média. Representante 
da Abradee, Marcos Aurélio 
Madureira apontou que se as 
regras atuais forem mantidas, 
25% da energia gerada em 
2050 virá da GD. Segundo ele, 
os subsídios já cumpriram a 
função de estimular o setor. 
“Nosso entendimento é que as 
fontes renováveis já são sus-
tentáveis. Por isso, os subsídios 
já cumpriram a sua missão”, 
defendeu (Ag.Senado).

Capes: pagamento de bolsas 
está garantido este ano

Educação da Câmara.
O presidente do Conselho 

Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(CNPq), João Luiz Filgueiras 
de Azevedo, que também par-
ticipou da audiência pública, 
disse que, para 2020, a proposta 
orçamentária prevê R$ 1 bilhão 
para bolsas, aumento de 28% 

em relação à dotação de 2019. 
No entanto, a verba de fomento 
às atividades de pesquisa caiu 
87%, de R$ 127 milhões este ano 
para R$ 16,58 milhões no ano 
que vem. “O grande problema 
está no fomento em que os 
recursos estão bem abaixo do 
que o CNPq teria necessidade”, 
afi rmou Azevedo (ABr).

Aprovadas regras de 
inquérito de impeachment 

contra Donald Trump


