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enos de uma semana após a
divulgaçãodedoismanifestos
contraoscortesnorepassede
verbas do Conselho Nacional

de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq), o governo federal deu si-
nais de que estaria disposto a
evitarumcolapsonoandamen-
to de projetos aprovados pelo
Programa de Apoio a Núcleos
de Excelência (Pronex) e Insti-
tuto do Milênio. Durante toda
asemanapassadahouve inten-
sas negociações em Brasília
para reverter o contingencia-
mento de verbas na principal
agênciade fomentoàpesquisa
noPaís,queteve45%deseuor-
çamento previsto para esse ano cortado
pelo governo. A expectativa cresceu na
última quarta-feira, quando o presidente
FHCteriasereunidocomaequipeeconô-
mica para discutir a restauração da capa-
cidade financeira do CNPq. Até o fecha-
mento dessa edição, porém, nenhuma
medida prática havia sido anunciada.

Pesquisadores reagem
a cortes no CNPq

Governo promete à SBPC “restabelecer
as funções vitais” da principal agência
nacional de fomento à pesquisa

Pesquisadores
esperam

que manifestos
sensibilizem

governo
federal

envolve sete universidades e foi aprova-
do em dezembro pelo CNPq, via Institu-
to do Milênio. Segundo o professor
Swart, a parte que cabe à Unicamp gira
em torno de R$ 1 milhão, que deveria
chegar em parcelas anuais. Até agora,
porém, apenas a primeira parcela, repas-
sada em janeiro, chegou integralmente.
A segunda, enviada em julho, foi redu-
zida a apenas 10% do valor normal. A
verba prevista para 2001 e 2002 deve-
ria somar R$ 632 mil, mas foram repas-
sados apenas R$ 420 mil, segundo o co-
ordenador. Sem dinheiro, a equipe não
está conseguindo comprar equipamen-
tos e materiais necessários ao trabalho.

“Estamos com muita dificuldade para
concluir o trabalho”, disse o pesquisador
Sidney Chalhoub, que coordena uma
pesquisa sobre diversidade cultural no
Brasil, em curso no Centro de Pesquisa
em História Social da Cultura (Cecult),
ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH). O estudo deveria ser
concluído esse ano, mas com os cortes
nas verbas a situação está indefinida. “O
Pronex funcionou muito bem até o ano
passado, mas de lá para cá, o dinheiro es-
casseou”, conta o pesquisador.

O contrato com o Pronex, assinado em
2001, prevê o repasse de R$ 390,6 mil, di-
vididos em parcelas anuais, e envolve ou-
tras três universidades além da Unicamp.
“Em 2001 recebemos dois terços do valor
eesteanoaindanãorecebemosnada”,diz
Chalhoub.Odinheiro, segundoopesqui-
sador,vinhasendoaplicadoprincipalmente
na compra de fontes históricas, como jor-
nais do século 19 microfilmados pela Bi-
bliotecaNacional. “Otrabalhotemgrande
interesse histórico”, afirma.

Chalhoub ajudou a redigir a “Carta
Aberta ao à Presidência da República e ao
Ministério da Ciência e Tecnologia”, um
dos dois manifestos da comunidade cien-
tifica que circularam na semana passada
protestando contra os cortes no CNPq. O
documento,queapontao“sériocompro-
metimento da capacidade instalada de
produção de ciência”, obteve adesão de
121 pesquisadores em todo o País. O
outro manifesto, divulgado pela Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), diz que os cortes, “além de gerar
forte desestímulo a uma atividade essen-
cial, já provoca danos inestimáveis a uma
série de programas e projetos”.

Até a semana passada, o texto já havia
obtido adesão de 670 pesquisadores.
Acompanhada de carta firmada pela pre-
sidente da SBPC, Glaci Zancan, o mani-
festo foi remetido na última terça-feira
aos ministros da Casa Civil, Pedro Paren-
te, da C&T, Ronaldo Sardemberg, do Pla-
nejamento, Guilherme Dias, e da Fazen-
da, Pedro Malan.

A presidente do SBPC, Glaci Zancan,
chegou a discutir o problema com o pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, no
dia 9 de agosto. Na ocasião, o presiden-
te, segundo Glaci, disse que “faria o pos-
sível”. Até a última terça-feira, porém, a
situação continuava inalterada.

Atento à preocupação da comunidade
científica, o presidente do CNPq, Esper
Cavalheiro, temenfrentadoumamaratona
de reuniões para tentar solucionar o im-
passe.Nodia22deagosto, após reunir-se
com a diretoria do CNPq, foi ao encontro
do ministro da Ciência e Tecnologia
(MCT), Ronaldo Sardemberg, mas o qua-
dro não se alterou. No último dia 02, o
presidente do CNPq reuniu-se com o se-
cretárioexecutivodoMCT,AméricoPache-
co, mas também retornou sem solução.
Enquanto isso, pesquisadores do Pronex
eInstitutodoMilêniosevêemsemopções.
“Esperamos que a situação se reverta e
tudo volte ao normal o mais rápido pos-
sível”, disse o professor Swart.

O Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), com mais
de 50 anos de relevantes
serviços prestados ao Brasil
numa área estratégica, está
praticamente paralisado por
falta de recursos financeiros.

Este fato lamentável, além de
gerar forte desestímulo a uma
atividade absolutamente
essencial, já provoca danos
inestimáveis a uma série de
programas e projetos de vital

importância para o avanço da
ciência e tecnologia no país, e
para a imprescindível formação
de novas gerações de
pesquisadores.

Em recente audiência
especial concedida aos
presidentes da SBPC, Glaci
Zancan, e da Academia
Brasileira de Ciências, Eduardo
Krieger, o presidente Fernando
Henrique Cardoso, sensível à
gravíssima situação por que
passa o CNPq, prometeu fazer
tudo o que estiver a seu
alcance para contornar a crise
e restabelecer as funções vitais
de nossa principal agência
nacional de fomento à pesquisa
em C&T.

Na solenidade de outorga da
Ordem Nacional do Mérito
Científico, no dia 15 de agosto,
o presidente declarou
publicamente que estava
determinando a liberação do
fluxo contínuo do CNPq. Os
cientistas, conscientes de sua
alta responsabilidade nesta
hora decisiva, formulam um
apelo veemente para que a
promessa do mais alto
dignatário da nação seja
rigorosamente concretizada e
que as atividades do CNPq
retornem à normalidade com
toda a presteza possível.

Levantamento do próprio CNPq
revela que diminuíram gradativamente,
nos últimos seis anos, os investimentos
em pesquisa nas universidades pau-
listas (veja gráfico nesta página). Os
cortes deixaram apreensivos os coorde-
nadores dos 17 projetos de pesquisa em
andamento na Unicamp financiados
com verbas do Pronex e Instituto do

Milênio.
“Certamente haverá atraso

na conclusão do nosso traba-
lho”,disseopesquisadorJaco-
bus Swart, coordenador de
um projeto para desenvolvi-
mento de tecnologia para fa-
bricação de microsensores e
circuitos integrados eletrôni-
cos.O trabalho,desenvolvido
no Centro de Componentes
SemicondutoresdaFaculdade

de Engenharia Elétrica, interessa direta-
menteà indústriaeletrônicanacional,que
dependede inovaçãotecnológicaparaser
competitiva . A conclusão da pesquisa
estavaprevistapara2004,mascomocorte
nas verbas esse prazo, segundo o coorde-
nador, terá de ser revisto.

O projeto, no valor de R$ 4,3 milhões,
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