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Ciência sem Fronteiras
Sempre ouço falar do Ciência sem Fronteiras, mas ouvi
dizer que ele atende apenas algumas áreas. Como posso saber se a minha área está contemplada?
ROBSON DE ATHAYDE RIBAS, 31 anos,
engenheiro civil de Florianópolis (SC)

ecológicos.
Em 2013, 1.820 presos serão capacitados pelo projeto. Além disso, já serão oferecidas no próximo ano 35 mil vagas, de um total
de 90 mil, para qualificação profissional, pelo Pronatec, de presos nos diversos regimes e para
os egressos, que já cumpriram
sua pena.
Mais 27 mil vagas do Programa
de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e 10 mil do Programa Brasil
Alfabetizado (PBA) serão disponibilizadas ao sistema prisional
até 2014. Os detentos reduzem
um dia da pena para cada três
dias trabalhados e recebem salário de acordo com a produção.

Robson, Engenharia Civil é
uma das áreas contempladas pelo programa Ciência sem Fronteiras, que tem como foco as
ciências exatas, biomédicas e tecnológicas. Como você já é graduado, pode concorrer a uma
bolsa de pós-graduação no exterior para doutorado pleno ou para doutorado sanduíche.
O primeiro passo é se inscrever
na universidade ou instituição em
que deseja estudar, em um dos 40
Nunca mais vi ninguém falar
países que participam do progra- da AIDS. Essa doença ainda esma. Após ser aceito pela universi- tá aí e acho que as pessoas esdade, você já pode se inscrever no tão muito tranquilas e colosite www.cienciasemfrontei- cam a vida das outras em risco.
ras.gov.br, onde há também mais O governo não deveria investir
informações sobre o programa.
em campanhas para alertar a
Para doutorado, além dos re- população, principalmente os
quisitos acadêmicos, a seleção jovens?
requer um projeto de pesquisa, a
AMÉRICO HOFFMEISTER, 54 anos,
ser avaliado por um comitê de es- JORGE
operador de máquina em Juazeiro (BA)
pecialistas no Brasil
Jorge, concordo
e pela instituição de
c o m vo c ê q u e a s
destino no exterior.
campanhas de preMais de 20 mil jovenção da AIDS são
vens brasileiros já
extrema imporContinuamos de
receberam uma boltância, e temos insa para estudar nas
investindo na vestido fortemente
melhores universientre outras
mensagem de nelas,
dades do mundo,
ações.
dos quais mais de
Nosso País é uma
prevenção: a
35% são da área de
referência mundial
camisinha
Engenharia.
no enfrentamento à
A bolsa garante o
A I D S . To d o s o s
Presidente Dilma
pagamento do curanos, o Ministério
so, das passagens,
da Saúde promove duas campado seguro-saúde, da alimentação nhas publicitárias de massa: uma
e da hospedagem. As inscrições antes do Carnaval e a outra em
para as bolsas do ano que vem es- dezembro, quando acontece o
tão abertas.
Dia Mundial de Luta contra a
AIDS.
Ao longo do ano são implePresidenta, por que a senho- mentadas estratégias de comunira não transforma todos os cação para públicos específicos.
presídios federais em educan- Para os jovens, temos, desde
dários, dando tratamento dig- 2003, o programa Saúde e Preno e justo aos presos e ainda venção nas Escolas (SPE), com
proporcionando a eles a recu- treinamento de professores para
peração e uma futura ressocia- falar com seus alunos sobre selização? Seria o ponto de parti- xualidade e prevenção das
da para que os estados fizes- DST/AIDS. Com as gestantes, a
testagem no pré-natal cresceu de
sem o mesmo.
63% em 2004 para 84% entre
MARIA PACHECO, 52 anos, professora do Rio de
2010 e 2011.
Janeiro (RJ)
Além disso, o Sistema Único de
Maria, estamos trabalhando na
implementação de ações socioe- Saúde, o SUS, garante a todos os
ducativas e de ressocialização, co- brasileiros, que necessitarem, o
mo as que você defende. Os minis- acesso a todos os medicamentos
térios da Justiça e da Educação, utilizados para o tratamento da
por exemplo, são parceiros no AIDS. Atualmente, mais de 200
Plano Estratégico de Educação no mil pessoas recebem regularâmbito do Sistema Prisional, que, mente 21 medicamentos para
além de educar, possibilita a re- tratar a doença, dos quais 10 já
missão da pena pelo estudo, con- são produzidos no Brasil.
Continuamos investindo na
forme prevê a Lei nº 12.433/2011.
Em parceria com os estados, principal mensagem de prevenestamos implantando oficinas de ção: a camisinha, que é distribuípanificação e confeitaria, corte e da gratuitamente nos postos de
costura industrial e fabricação de saúde, é a forma mais eficaz de
artefatos de concreto e tijolos prevenir as DST/AIDS.

Saúde

Ressocialização

Audifax admite fazer
corte nas despesas
FERNANDO RIBEIRO - 01/12/2012

Principal preocupação
é com a redução da
arrecadação na Serra.
Além de R$ 40 milhões,
outras contenções
deverão ser feitas
Jordana Belo
equipe de transição do prefeito eleito da Serra, Audifax
Barcelos (PSB), não descarta a possibilidade de congelar, ao
longo do 2013, parte das despesas
previstas pelo Orçamento. Preocupados com a queda na arrecadação do município, os novos gestores admitem que, além da proposta de redução em R$ 40 milhões
da peça, outras alterações deverão
ser efetuadas para conter gastos.
Os membros da nova gestão
apontam que o Orçamento está
superestimado, pois não teriam sido consideradas as perdas na arrecadação de alguns encargos, como
o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias (ICMS). O futuro secretário de Serviços, Jolhiomar
Massariol, fala em “adequação” da
peça à realidade do município.
“A previsão de arrecadação do
ICMS está superestimada. Vamos
reduzir alguns custeios e aquisições de equipamentos. Precisamos adequar a peça. O que é de
continuidade nós vamos manter, e
o que é novo vamos adequar para
reduzir custos”.
Os cortes avaliados por Jolhiomar enxugarão a peça em cerca de
R$ 40 milhões, valor discutido entre ele, futuros secretários e vereadores em encontro na última sexta.
Mas o valor de corte pode ser superior, segundo Jolhiomar. Quando assumir a prefeitura, a equipe
de Audifax pretende “levantar o

A

AUDIFAX BARCELOS estuda unificação das comissões pagas a servidores
que falta pagar” e planejar em cima disso o contingenciamento das
despesas.
“A nossa proposta é esperar fechar o ano para ver o resto para pagar. Podemos sim contigenciar,
que seria o caso de bloquear algumas despesas até que a receita se
realize. Nós não descartamos essa
possibilidade”. Uma das futuras
reduções pode ser sobre o número
de cargos comissionados.

Maria Dulce punida
por improbidade
A prefeita eleita de Fundão, Maria Dulce Rudio (PMDB), foi condenada, em 1ª instância, à prisão
em regime semiaberto devido a
práticas de improbidade administrativa em 2005, ano em que assumiu a prefeitura do município.
A denúncia foi impetrada pelo
Ministério Público, em 2009, após
auditoria do Tribunal de Contas
apontar irregularidades em licitações da prefeitura. A juíza da Vara
de Fundão, Glícia Mônica Dornela, acatou ontem a denúncia, condenando Maria Dulce pela inexistência de licitações para contratação de empresa de informática e
para alocação de ambulâncias.
A prefeita foi condenada a três e
a seis anos de prisão, sentenças decorrentes de cada crime cometido,
além de pagamento de multas.

LEONARDO BICALHO - 04/08/2008

MARIA DULCE vai recorrer
A advogada de defesa, Aline Rudio, disse que vai recorrer. “Não
houve má-fé ou dano ao erário. A
ausência de licitação foi por questão de urgência e para dar continuidade a um serviço”.

Outro estudo que está sendo feito pela equipe é a unificação das
comissões pagas a servidores da
prefeitura. “A nossa ideia é transformar esse valor em salário, para
termos perspectiva de trazer pessoas com perfil técnico”. Segundo
Jolhiomar, o gasto com a folha de
pagamento será mantido.
A votação do Orçamento, estimado em cerca de R$ 1,1 bilhão,
deve ocorrer amanhã.

Adiada votação
de redução dos
salários em
Fundão
A votação de projeto da Câmara
de Vereadores de Fundão para reduzir os salários do prefeito, vice e
secretários foi adiada, ontem, por
falta de consenso entre os parlamentares do município.
“É um projeto meio polêmico.
Os vereadores que perderam a
eleição querem retirar o aumento
do Executivo. Isso é perseguição
política”, disse Carlos Augusto Pimentel, o Neném (PRB), que é secretário da Comissão de Finanças
de Orçamento da Casa.
O projeto deverá ser votado na
sessão de quinta-feira. Segundo a
proposta, o salário do prefeito passará de R$ 13 mil para R$ 12 mil; o
do vice irá de R$ 10 mil para R$ 8
mil; e o dos secretários cairá de
R$ 8 mil para R$ 6 mil.

