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Apoio à
pesquisa

A entrega nesta segunda-feira,
pela Fundação Carlos Chagas Filho
de Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio de Janeiro (Faperj), de 232 ter-
mos de outorga a pesquisadores do
estado, com o lançamento de sete
editais, os quais representam inves-
timentos da ordem de R$ 34 mi-
lhões voltados ao desenvolvimento
de programas científicos e bolsas de
estudo, marca um momento signi-
ficativo em sua trajetória e no tra-
balho que vem desenvolvendo, cu-
jos resultados não podem deixar de
ser reconhecidos nesse setor.

A cerimônia de entrega ocorreu
no Palácio Guanabara, presente o
governador Sérgio Cabral, o qual
destacou que os investimentos em
ciência, tecnologia e inovação con-
tribuem para consolidar o estado
em posição de vanguarda em de-
senvolvimento científico, ressaltan-
do ainda “ter havido décadas de
tempo perdido, sendo possível, en-
tretanto, virar o jogo” e fazer com
que o Rio de Janeiro sobressaia nes-
se campo, a ponto de, como citou,
“dos 17 centros de pesquisa e inova-
ção que virão para o País, 14 vão se
instalar no estado”.

A esse respeito o presidente da
Faperj, Ruy Garcia Marques, sa-
lientou igualmente, na oportuni-
dade, que o cumprimento de nor-
ma da Constituiçao estadual, de-
terminando o repasse de 2% da ar-
recadação tributária líquida à fun-
dação, foi essencial para impulsio-
nar a pesquisa científica no Rio de
Janeiro. Embora previsto em lei, o
índice, ao que informou, apenas
começou a ser respeitado integral-
mente a partir de 2007: “Isso possi-
bilitou que apoiássemos a recupe-
ração da infraestrutura de pesqui-

sa das instituições e que pudésse-
mos investir em todas as áreas do
conhecimento nos 92 municípios
fluminenses, diversamente do que
ocorria antes, quando apenas 12
cidades eram contempladas”.

Na cerimônia, aliás, o presidente
da Faperj também anunciou o au-
mento no valor da bolsa de estudo
na categoria pós-doutorado, bene-
ficiando os 30 recém-doutores sele-
cionados e tendo o valor passado
de R$ 4,7 mil para R$ 5,2 mil men-
sais, durante os três anos de vigên-
cia do apoio: “Todas as bolsas têm
valores superiores às do CNPq (
Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico). É
uma forma de evitarmos a evasão
dos nossos doutores para outros es-
tados ou países”.

Veja-se por exemplo que, entre os
28 programas contemplados na ca-
tegoria Apoio ao Estudo de Temas
Relacionados à Saúde e Cidadania
de Pessoas Idosas - 2013 (Pró-Ido-
so), figura o do pesquisador Pedro
Hernan Cabello Acero, da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), com-
preendendo o estudo de fatores ge-
néticos, o acompanhamento de
idosos por cinco anos e a busca de
meios para proporcionar mais qua-
lidade de vida à terceira idade.

Tudo isso no contexto mais am-
plo do trabalho que a Faperj realiza,
incentivando e apoiando pesquisas
em diferentes áreas e com isso con-
tribuindo para colocar o Estado do
Rio de Janeiro, como foi assinalado,
em posição de destaque no que se
refere ao desenvolvimento científico
e tecnológico, como um dos alicer-
ces, afinal, da própria estratégia de
desenvolvimento, em sua perspecti-
va de maior abrangência.
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ProUni
A educação é importante demais

para depender apenas do poder públi-
co. Trata-se de prioridade que deve ser
assumida por toda a cidadania e, mais
ainda, pelos agentes diretamente en-
volvidos no sistema de ensino do país.
Por isso mesmo, programas que vêm
tendo sucesso na inclusão de jovens
pobres no ensino superior devem ser
levados a sério. 

É o caso do Programa Universidade
para Todos (ProUni), que há pouco
mais de sete anos concede bolsas inte-
grais ou parciais em cursos de gradua-
ção em instituições particulares de en-
sino universitário a estudantes que te-
nham feito boas provas no Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) e com-
provem renda familiar de até 1,5 salá-
rio mínimo por pessoa, para a bolsa de
100% do curso, ou até três, para 50%.

O sucesso do ProUni é medido pelo
número de estudantes beneficiados:
1,2 milhão de bolsas concedidas entre
2005 e o primeiro semestre de 2013.
Com pouca burocracia, muita trans-
parência e custo muito inferior ao da
eventual ampliação da capacidade das
universidades públicas, o ProUni tem
ajudado a diminuir o dilema entre a
carência de vagas nas instituições pú-
blicas e o alto custo das matrículas nas
faculdades privadas. 

Por isso mesmo, acerta o Ministério
da Educação (MEC) ao cumprir o que
determinam as regras em vigor desde
o ano passado, quando as sociedades
mantenedoras das faculdades particu-
lares foram autorizadas a renegociar

sua dívidas tributárias com a União,
por meio do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento
das Instituições do Ensino Superior
(Proies). Até 90% dessas dívidas pude-
ram ser convertidas em ofertas de bol-
sas de estudo ao longo de 15 anos. 

Como em toda concessão de vanta-
gem tributária, ficou estabelecida a
exigência de comprovação da conces-
são das bolsas no valor do benefício
fiscal. É o mínimo que se espera quan-
do se trata de dinheiro devido ao erário
e que será pago em dação de mercado-
ria ou prestação de serviços, em vez de
numerário. 

A Secretaria de Ensino Superior do
MEC publicou na edição de segunda-
feira do Diário Oficial da União o des-
credenciamento de 226 mantenedoras
de nada menos do que 330 faculdades
e centros universitários em todo o país,
responsáveis pela concessão de 25%
do total das bolsas. A maioria é de pe-
quenas instituições, muitas delas loca-
lizadas em regiões em que é baixa a
oferta de vagas no ensino superior, o
que, certamente, vai causar impacto
nos próximos semestres (os atuais bol-
sistas não serão afetados).

Mas lei é lei. Não há como permitir a
continuidade do benefício a quem não
cumpriu sua parte e, pior ainda, não
levou a sério o papel que assumiu na
construção do futuro dos jovens que
recebeu como alunos. Não podem
continuar dando certo, no Brasil, as
apostas no descumprimento da cida-
dania, sejam tributárias ou não. 

EDITORIAL

GAYS
Casamento

Respeito o caminho sexual
de cada um, mesmo sendo por
princípio favorável apenas, no
meu caso particular, às relações
tradicionais, heterossexuais.
Mesmo assim, não vejo porque
ser contra os casamentos entre
homossexuais, pois o estado é
laico e às pessoas devem ter o
direito de decidir o que fazer
com suas vidas pessoais,
emocionais. O que me
preocupa mais é em relação às
crianças que estarão sob o
mesmo teto de pais de tal
natureza, como deverão ser
acompanhadas e protegidas,
emocionalmente, das
repercussões na vida escolar,
por exemplo, e em outras áreas.
Acho que o assunto deve ser
melhor debatido…

MURIEL ROMANO
LAGOA, RIO

HÁ 150 ANOS

MUDANÇA
Atenção: Francisco José Ri-

beiro de Carvalho participa aos
seus amigos e fregueses desta
corte do Rio de Janeiro que mu-
dou sua loja de ferragens da Rua
do Hospício, número 63, para
outra casa na mesma rua, no
número 70, em frente ao bar-
beiro daquela via. Todos podem
ficar tranquilos sobre o trata-
mento no novo local, que será o
que sempre foi devotado no en-
dereço anterior.

CÔMODO
Atenção: aluga-se um cômo-

do que f ica muito perto do
Campo da Aclamação, nesta
capital do império, que está to-
do mobiliado e pode servir pa-
ra um ou dois moços que são
empregados do comércio nesta
corte. Dá-se comida aos hóspe-
des e todos os outros serviços
necessários à sua morada no
local. O preço é razoável e há
uma área independente para
banhos dos moradores. O lugar
é muito bonito. Informa-se na
Rua do Cano, 31.

AÇOUGUE
Participamos ao respeitável

público desta capital do império
que há um novo açougue, com
carnes gordas de superior quali-
dade, de vaca, porco e outros
animais, tudo afiançado, na Rua
do Engenho Velho, 105, ao pé do
chafariz da Segunda Feira. Os
Srs. compradores terão sempre
nesta casa, diariamente, tudo o
que há de melhor, sem alteração
ou má fé do proprietário. 

HÁ 100 ANOS

EMPREITEIRO
Foi preso ontem na cidade de

Budapeste, no Império da Áus-
tria Hungria o empreiteiro Ig-
naz Pallos. Sua prisão deve-se a
uma acusação muito grave: ele
teria desviado mais de 8 mi-
lhões de coroas pertencentes a

diversas estradas de ferro do
país, das quais era administra-
dor. O fato revoltou aos traba-
lhadores das estradas de ferro e
motivou uma severa investiga-
ção por parte das autoridades.

NULO
O Senado da Bavária decla-

rou nulo o casamento do Prínci-
pe Jorge, da mesma região, com
a Arquiduquesa Isabel Maria,
da Áustria. Mesmo com a oposi-
ção do príncipe e de sua preferi-
da, o regente da Baviera sancio-
nou a decisão do parlamento e
promete respeitá-la. A anulação
do casamento dividiu as opi-
niões da população de Munique
e de outras cidades alemãs.

SOCORRIDOS
Mais de 200 pessoas, que em-

barcariam em Leixões no pa-
quete Veronese, aguardam a
chegada de outra embarcação
do mesmo porte para que pos-
sam fazer viagem. Os náufragos
do Veronese foram recolhidos e
estão sendo socorridos em hos-
pitais e casas particulares de
Lisboa e em outras cidades. Ain-
da não foi confirmado o núme-
ro de mortos e feridos do terrí-
vel acidente com o paquete.

RECUSA
O Czar Nicolau sancionou a

decisão do gabinete russo, na
qual o governo se recusa a to-
mar conhecimento do protesto
enviado pela dieta finlandesa
contra o que considera uma in-
terferência indevida dos russos
em negócios que são exclusivos
da Finlândia. O monarca russo
tem tido uma política muito du-
ra em relação aos finlandeses e
a outros povos que estão sob a
órbita do império.

HÁ 50 ANOS

COLABORAÇÃO
Na mensagem que leu por

ocasião do 22º aniversário de
criação do Ministério da Aero-
náutica, o titular da pasta, mi-

nistro Reynaldo de Carvalho,
aproveitou para pregar a união
e estreita colaboração entre as
três Forças Armadas, cujo papel
é fundamental para a soberania
do País. O ministro da Aeronáu-
tica lembrou que a atual con-
juntura nacional praticamente
exige a união dos militares.

HOMENAGEM
Com a presença de grande

número de pessoas e várias au-
toridades civis e militares, foi
solenemente inaugurado on-
tem à tarde, na ante-sala do ga-
binete do ministro da Educação
e Cultura, no Rio de Janeiro, en-
tre painéis de Portinari, o busto
do ex-titular da mesma pasta,
Gustavo Capanema, que tantos
serviços prestou à educação no
Brasil. Todos aplaudiram muito.

VITALINO
O mundialmente famoso

“Mestre” Vitalino, conhecido
por suas esculturas primitivas,
morreu pobre e boêmio como
sempre. Quem declara é o dire-
tor do Jornal de Letra, Elysio
Conde, que lembrou que a fa-
ma internacional não parece
ter mudado o jeito de ser do ar-
tista. Vitalino morreu em Ca-
ruaru, em Pernambuco, em ja-
neiro, local onde ele expôs mui-
tas de suas obras na grande fei-
ra nordestina.

PROTESTO
Vai tomando corpo, em São

Paulo, um amplo movimento,
principalmente nas classes
mais populares,  de protesto
contra a anunciada venda da
Companhia Cinematográfica
Vera Cruz, a uma empresa par-
ticular que pretende, segundo
de afirma, utilizar suas instala-
ções para atividades estranhas
ao cinema. A primeira reação
partiu de entidades representa-
tivas da indústria e dos traba-
lhadores cinematográficos.
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CRISTO
Visitas

As visitas ao Cristo Redentor deveriam mesmo ter novas regras e
uma organização mais apurada, pois os próprios cariocas acabam
sendo prejudicados com excesso de zelo ou, por outro lado,
relaxamento na visitação do monumento mais famoso do Brasil, e
um dos mais famosos do mundo. Também acho que as coisas são
muito caras lá em cima. Poderia haver descontos especiais para
cariocas, por exemplo.

GELSON LIMA
NITERÓI, RJ

METRÔ
Jornada Mundial

O serviço extra de trens do Metrô para o período de realização da
Jornada Mundial da Juventude será muito importante para garantir o
escoamento do público nos dias de eventos pela cidade. Aliás, temos
de criar mais opções de transportes de massa, que ainda são muito
insuficientes no Rio de Janeiro. A insistência no modelo dos ônibus
tem sido, ao longo dos anos, uma grande e prejudicial tolice!

PAULO CLÁUDIO RAMOS
IPANEMA, RIO

Samuca

Memória

Leitores cartasdosleitores@jcom.com.br
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A14. 




