Caros bom dia,
As duas manifestações no Estadão de hoje sobre a corte de verba da Fapesp foram de
Chuck e eu, parabéns. Sendo o governador em franca campanha política, manifestações
nos meios de comunicação são muito importantes. Pulicar carta aberta da comunidade
científica, endereçada ao governador nos dois maiores jornais (Estadão e Folha) não
seria medida de grande impacto? Quando necessário, até a associação dos magistrados
usa esta estratégia. Abraços, Omar
Cortes no orçamento
O reconhecimento da importância da Fapesp para a manutenção da pesquisa científica
nas universidades e instituições públicas paulistas é fato consagrado e unânime, até pela
comunidade científica internacional. A qualidade da pesquisa científica paulista situa-se
entre as melhores na América Latina. Essa liderança foi construída e preservada durante
décadas graças ao esforço de muitos cientistas e ao respeito à Constituição do Estado de
São Paulo, que no seu artigo 271 declara que o repasse à Fapesp deve ser de pelo menos
1% do total da receita tributária. A redução de 11% desse orçamento abrirá perigoso
precedente, que resultará no sucateamento do parque de equipamentos, na evasão de
cientistas consagrados e no desestímulo de jovens pesquisadores, igualando-se à
situação caótica e desesperadora em que se encontram outros Estados brasileiros e a
maioria dos países latino-americanos. Também desesperador é o fato de essa emenda no
projeto de lei orçamentária ter sido introduzida no final de dezembro, sem aviso prévio
ou consulta à comunidade acadêmica paulista. Esta comunidade merece mais respeito.
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Nossos nobres deputados estaduais, incluídos os do PSDB, mexeram onde não se deve
mexer e, de sobra, desobedeceram à Constituição estadual sobre repasse de recursos.
Diminuíram a verba destinada pelo Executivo à Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Fapesp) em R$ 120 milhões, para financiar “projetos de
modernização” dos institutos de pesquisa do Estado. Esperamos atitude firme do
governador Geraldo Alckmin contra essa manobra, que, se passar, terá resultado
duvidoso, pois a Fapesp foi responsável pela modernização da ciência e tecnologia no
Estado com base no mérito dos projetos e, sobretudo, com total transparência.
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