“Future-se” almeja transformar
as universidades brasileiras em
“produto de exportação”, diz MEC
Maior entrada de verbas privadas nas
instituições públicas de ensino superior,
estímulo à competição entre departamentos,
negociação de naming rights para prédios e
instalações e permissão de contratos com
Organizações Sociais estão entre as principais
medidas do programa lançado pelo ministro
Abraham Weintraub. “Na verdade, é o projeto
Privatize-se”, define a professora Raquel Dias
Araújo, da diretoria do Andes-SN
Ênfase total ao empreendedorismo e à inovação, com “fomento
à captação de recursos próprios”
e “autorização para contratualização com uma Organização Social
(OS)”: esses são alguns dos principais pilares do programa “Futurese”, lançado no dia 17/7 pelo Ministério da Educação (MEC). Para
não deixar dúvidas sobre a sua intenção, o programa tem o subtítulo “Institutos e Universidades
Empreendedoras e Inovadoras”.
“Na verdade, é o projeto Privatize-se”, definiu a professora Raquel Dias Araújo, tesoureira da
diretoria do Sindicato Nacional
dos Docentes das Instituições de
Ensino Superior (Andes-SN).
Na cerimônia de lançamento, o
ministro da Educação, Abraham
Weintraub, disse que o objetivo do
programa “é colocar o Brasil num
patamar que está [sic] os outros
países”. O caráter do “Future-se”
foi assim definido por Weintraub:
“A gente vai libertar, criar sentimento de empreendedorismo. Libertar os nossos jovens desta
perspectiva: ‘vou ter que arrumar
um emprego ou vou ter que fazer
um concurso público. Não, eu sou
o senhor do meu destino; o que eu
aprendi aqui de conhecimento, eu
vou bolar alguma coisa que gere
riqueza. O empreendedorismo vai
estar dentro de mim’.”
O “Future-se” está estruturado em três eixos: gestão, governança e empreendedorismo;
pesquisa e inovação; e internacionalização. De acordo com o material divulgado pelo MEC, o

primeiro eixo traz propostas como limite de gasto com pessoal
das universidades, “conforme estabelecido pelo Comitê Gestor do
Programa”; possibilidade de criar um ranking das instituições federais de ensino superior (IFES)
e criação de códigos de autorregulação, com “aprimoramento
da governança e da auditoria externa, a exemplo do IBGC”. A sigla é do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa, OS que
tem entre seus mantenedores os
bancos Bradesco, Itaú e Santander e a B3, a Bolsa de São Paulo.
Ainda no primeiro eixo, o programa prevê “cessão de uso, concessão, comodato, fundo de
investimento imobiliário e parcerias público-privadas” para os
imóveis; viabilização da Lei dos
Fundos Patrimoniais para criação
dos chamados endowments; e possibilidade de criação de Sociedades de Propósito Específico
(SPEs) “por departamento para
captação de recursos no sistema
financeiro e de incentivos fiscais”, com “estímulo à competição entre departamentos”.
Haverá também a possibilidade
de negociação de naming rights
nos câmpus e edifícios.
No eixo de pesquisa e inovação, o programa do governo prevê, entre outras iniciativas,
“ambiente de negócios favorável
à criação e consolidação de startups” e “alavancagem de recursos
privados para inovação por meio
de projetos de P&D”. Já na internacionalização, o principal pro-
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W e i n t ra u b a p re s e n t a
s e u p ro j e t o p ri v a t i z a n t e
pósito é “promover as IFES
brasileiras no exterior, elevando a
posição das instituições nos
rankings e índices internacionais”.
O secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Barbosa de
Lima Júnior (“que fez todo o trabalho”, ressaltou Weintraub), disse na apresentação que “não é
dinheiro que está faltando” nas
universidades federais, mas sim
“gestão”. “A gente está querendo
exportar a indústria do conhecimento que a gente tem. A educação brasileira pode ser um produto de exportação […] a gente quer
se transformar na Apex da educação”, definiu. A referência é à
Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), que atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair
investimentos estrangeiros.
A adesão ao programa será voluntária. O próprio Weintraub escreveu no Twitter, dias antes do
lançamento do programa, que assim será possível “separar o joio
do trigo… as que quiserem ficar
no atual modelo poderão ficar...”
O “Future-se” foi colocado em
consulta pública na Internet até
o dia 7/8.
Na avaliação da professora
Eblin Joseph Farage, secretáriageral do Andes-SN, o programa
tem dois grandes eixos. “Um é a
privatização, que passa pela destruição do público, tanto do patri-

mônio quanto dos servidores,
com a entrada das OS. O outro é a
subordinação do conhecimento
aos interesses do capital, em especial do capital internacional”,
afirmou a docente da Universidade Federal Fluminense (UFF). “O
que o governo Bolsonaro quer fazer é subordinar o modelo de
educação superior do Brasil ao
modelo do mercado, que infelizmente já foi vitorioso em vários
países da América Latina e da Europa. Nossa tarefa é resistir a isso”, ressaltou.

Andifes reage. O “Future-

se” esteve na pauta da reunião do
Conselho Pleno da Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), realizada nos dias
25 e 26/7 em Vitória (ES). Numa
entrevista coletiva pouco depois
do lançamento do projeto, dirigentes da entidade já haviam deixado claro que o MEC divulgou
apenas as linhas gerais do programa, sem aprofundar os detalhes do seu funcionamento ou do
arcabouço legal para sua execução. Além disso, para os reitores,
mais importante do que falar em
mudanças para o futuro é garantir a sobrevivência imediata das
universidades.
“Somos chamados a discutir
um projeto de financiamento, mas
o fazemos num momento em que
as universidades não têm garantia
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Andes-SN convoca greve nacional
da educação

dos mais diversos setores e movimentos sociais”, relata a professora Michele Schultz Ramos,
vice-presidenta da Adusp.
“No mesmo dia em que se iniciou o encontro, soubemos da
aprovação, em primeiro turno, do
texto da reforma de Previdência.
Ficamos todas e todos muito impactados, o que aumentou a motivação para participarmos do ato
chamado pelos estudantes no dia
seguinte (12/7), na Esplanada dos
Ministérios”, prossegue Michele.
“Ver a estudantada mobilizada e
aguerrida foi alentador e um incentivo a mais para lutarmos incondicionalmente pelos direitos
sociais, pelas universidades e
contra as ações do governo Bolsonaro/Mourão e de seu ministro
da Educação.”
Na avaliação de Antonio Gonçalves, presidente do Andes-SN, a
organização do movimento de
agosto será um importante meio
para catalisar a construção de uma
nova greve geral no país, como a
de 14/6. ‘‘Travamos uma intensa
luta em defesa da educação pública e da seguridade social. Estamos

vem enfrentando grandes ataques
por parte do governo federal: cortes financeiros que ameaçam o
tripé da universidade brasileira
(ensino, pesquisa e extensão),
desvalorização do trabalho dos
docentes e dos técnico-administrativos, campanhas difamando o
papel de escolas, institutos federais e universidades, perseguição
a professores e cientistas”, diz o
“Manifesto em Defesa do Ensino
Superior Público e Gratuito” assinado por nove entidades. “Apesar
do papel estratégico das instituições de ensino para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no
país, assim como para a formação
de qualidade e a oferta de serviços necessários para a sociedade
brasileira, o atual governo escolheu a Universidade como inimiga
de sua gestão.”
É importante ressaltar, prossegue o documento, “que os cortes
nos orçamentos das universidades
atingem não apenas o ensino, mas
também o desenvolvimento científico de pesquisas que, por exemplo, contribuem para o descobrimento de vacinas, medicamentos
e a produção de alimentos, assim
como a extensão da universidade,
por meio da qual estudantes, professores e técnicos prestam serviços para as comunidades (por

exemplo, hospitais universitários
e escolas)”.
“Esses ataques contra as instituições de ensino superior fazem
parte de um projeto político que
mata os sonhos da juventude brasileira e o futuro do país ao destruir serviços públicos e retirar
direitos sociais”, diz o manifesto.
“A política que Bolsonaro e seu
ministro [Abraham Weintraub, da
Educação] vêm apresentando caminha na contramão da valorização do Ensino Superior. (…)
Precisamos mobilizar cada vez
mais a sociedade para lutar contra
as medidas do governo Bolsonaro,
dentre elas a sua tentativa de destruir a Previdência Pública por
meio da PEC 6/2019 e a Educação
Pública por meio de cortes orçamentários e do novo Programa
Ministerial.”
Assinam o manifesto, além do
Andes-SN, CNTE e UNE, a Associação Nacional de Pós-Graduandos
(ANPG), a Federação de Sindicatos
de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil
(Fasubra), a Federação Nacional
dos Estudantes do Ensino Técnico
(Fenet), a Federação de Sindicatos
de Professores e Professoras de
Instituições Federais de Ensino
Superior e de Ensino Básico e Tecnológico (Proifes), o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e
Tecnológica (Sinasefe) e a União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). A íntegra do documento está disponível em
https://bit.ly/2SUZmov.

tor da Universidade Federal de
Goiás (UFG), Edward Madureira
Brasil, eleito primeiro vice-presidente da entidade. “Neste ano
materializa-se um orçamento já
insuficiente e ainda por cima
com bloqueio de 30%. A reversão
disso é fundamental para que a
gente consiga concluir o ano letivo.” Os dirigentes também ressaltaram que não foram consultados
para a elaboração do “Future-se”.
Na “Carta de Vitória”, emitida
ao final da reunião do Conselho
Pleno, a Andifes observa que há
“muito a debater, muito a esclarecer” em relação à proposta do
MEC – incluindo o fato de que o
“Future-se” exige “a modificação

explícita de 16 leis vigentes, contrariando ainda normativas dos
órgãos de controle, no que se refere ao trânsito de recursos privados e recursos públicos”.
O documento ressalta que, de
acordo com a tradição da Andifes,
“proposta dessa magnitude e de
impacto tão estruturante” não será avaliada “de forma açodada”,
cabendo a cada Conselho Universitário “travar o debate mais
aprofundado e cuidadoso” para
deliberar sobre a adesão da instituição. A Andifes também realizará seminários, “mobilizará especialistas, dará voz a nossas
comunidades e procurará atuar
juntamente com outras entidades

científicas, assim como dialogará
com todos os parlamentares preocupados com os destinos da educação em nosso país”.
A Andifes, afirma o documento,
“conclama, enfim, toda a comunidade acadêmica e todos os interessados no futuro da educação
pública, gratuita, inclusiva e de
qualidade, a participarem ativamente desse debate, com a consciência de caber-nos uma
manifestação clara e coletiva, por
todos os meios, diante do parlamento e da sociedade, tão logo
exista uma versão definitiva do
projeto de lei” (leia a íntegra da
“Carta de Vitória” em
https://bit.ly/31a5CvH).

Docentes reunidos em Brasília conclamam
para a articulação de um grande
movimento em todo o país no dia 13/8, a
exemplo do 15M e 30M. Manifesto em
defesa do ensino superior público assinado
por nove entidades afirma que é preciso
“mobilizar cada vez mais a sociedade para
lutar contra as medidas do governo
Bolsonaro”, como os cortes na educação e
a PEC 6/2019 (“reforma da Previdência”)
A 64ª edição do Conselho do
Sindicato Nacional dos Docentes
das Instituições de Ensino Superior (Conad/Andes-SN) decidiu trabalhar para a construção de uma
greve nacional da educação —
marcada para o dia 13/8 — e de
uma greve geral contra a política
de privatização e contra a destruição dos direitos da classe trabalhadora do país. Realizado na sede
da Associação dos Docentes da
Universidade de Brasília (ADUnB)
de 11 a 14/7, o Conad teve a participação de 62 delegados, 134 observadores, 38 diretores do
Andes-SN e quatro convidados.
Assim como os movimentos
15M e 30M, a greve nacional da
educação de agosto será organizada em ampla unidade com entidades como a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE) e a União Nacional dos Estudantes (UNE). “Diante
da difícil conjuntura que vivemos,
docentes de todo o país foram
unânimes em afirmar a necessidade de construirmos unidade de
ação contra o governo de extrema-direita, reunindo sindicatos

nos somando às entidades da educação para a construção do 13/8. É
um gesto muito importante para
construir a unidade tão necessária
na atual conjuntura do país’’, disse
Gonçalves ao site da entidade.

Inimiga! “A educação no Brasil

continuação da capa
de seu funcionamento regular nos
próximos meses. Discutir o futuro
é importante, mas temos um presente hoje que ameaça o nosso
funcionamento regular, e não podemos deixar de salientar isso”,
resumiu João Carlos Salles Pires
da Silva, reitor da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e eleito
novo presidente da Andifes na
reunião do Conselho Pleno.
“É quase certo que nenhuma
instituição consegue chegar até o
final do ano em funcionamento
pleno em função dessa restrição
orçamentária, que é inadministrável, porque vem em cima de
um aperto do orçamento nos
anos anteriores”, ressaltou o rei-

7 de agosto de 201 9

informativo Adusp 457

Chico de Oliveira (1 933-201 9)
Professor Emérito da FFLCH e autor de
textos clássicos como Crítica à razão dualista
morreu no dia 10/7, aos 85 anos
O sociólogo Francisco de Oliveira morreu na madrugada do 10/7,
aos 85 anos, em São Paulo. Chico
de Oliveira era professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP
desde 1988. A diretoria da unidade divulgou nota de luto na qual
registra que Chico era um “intelectual público e engajado (…) que
mesclou sua vida pessoal à história do Brasil”.
O Sindicato dos Trabalhadores
da USP (Sintusp) publicou nota de
pesar na qual afirma que, para
além de sua obra teórica, Chico de
Oliveira “teve importante atuação
na universidade”. O Sintusp lembra que, em 2009, o sociólogo se
lançou, com apoio do sindicato,
“como anticandidato a reitor” da
USP, “cumprindo importante papel na denúncia da estrutura de
poder da universidade”.
Nascido no Recife em 7 de novembro de 1933, Chico de Oliveira
graduou-se em Ciências Sociais
pela Faculdade de Filosofia da
Universidade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco.
Trabalhou no Banco do Nordeste
e na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene),
chefiada por Celso Furtado — Chico exerceu o cargo de superintendente-adjunto.
Em texto que publicou no Facebook, a jornalista e tradutora Rosa
Freire d’Aguiar, viúva de Furtado,
lembrou que Chico tinha apenas
25 anos quando atendeu ao chamado do economista “para integrar a equipe pioneira que daria
rumo e prumo à Sudene recémcriada por Juscelino Kubitschek”.
O relacionamento entre ambos se
estendeu até a morte de Furtado,
em 2004. “O que marcava essa
amizade eram o respeito, a admiração mútua, profunda. Uma
identidade nordestina, também. E,
sempre achei, um imenso afeto”,
escreveu Rosa.

“Sopro de esperança”.

Em seu livro O Nordeste e a saga da
Sudene, 1958-64 (Editora Contraponto/Cicef), publicado em 2009,
Rosa incluiu “um documento raro
que nem o próprio Chico tinha: o
depoimento dele na CPI sobre a
Sudene, idos de 1978”. O texto que
Chico levara, referindo-se aos
anos no Nordeste, dizia: “Um vas-

to sopro de esperança
varreu a região. Uma
convergência nunca
antes vista de classes e
setores sociais mobilizou-se para o que pensávamos ser a tarefa do
século, a mais ingente e
espinhosa de quantas
reclamavam solução
para a construção de
uma nação harmônica,
sem as gritantes dispaPro fe sso r Ch i co d e O li ve i ra e m 2 0 0 5
ridades que se constatavam e que infelizmente não
mos. Eu com aquele texto, e o Sinconseguiram desfazer. Minha geger com ‘As contradições do
ração jogou-se por inteiro nesse
milagre’”, relembrou na entrevisempreendimento”.
ta a Ruy Braga.
Chico ficou preso por dois meO texto seria republicado em
ses após o golpe de 1964 e depois
2003 pela editora Boitempo, juntamudou-se para o Rio de Janeiro.
mente com o ensaio O ornitorrinco.
Em 1970, a convite do sociólogo
No ano seguinte o livro ganharia o
Octavio Ianni (professor da USP
Prêmio Jabuti na categoria de Ciênentão compulsariamente aposencias Humanas. Seu último livro,
tado pelo AI-5), ingressou no CenBrasil, uma biografia não autorizada,
tro Brasileiro de Pesquisa e
foi lançado em 2018 pela Boitempo.
Planejamento (Cebrap), onde perCrítico literário e professor de
maneceu até 1983. Retornou à
Teoria Literária na USP e na Uniinstituição como seu presidente
camp, Roberto Schwarcz escreveu
entre 1993 e 1995.
em 1992: “O marxismo aguça o
A passagem pelo centro foi tão
senso de realidade de alguns, e
importante que o próprio socióloembota o de outros. Chico evidengo afirmou, numa entrevista ao
temente pertence com muito briprofessor Ruy Braga (FFLCH), que
lho ao primeiro grupo. Nunca a
considerava a existência de duas
terminologia do período histórico
pessoas: uma antes e outra depois
anterior, nem da luta de classes,
do Cebrap. “Para mim foi uma esdo capital ou do socialismo lhe
cola, porque eu tinha uma formaserve para reduzir a certezas veção sociológica muito fraca, muito
lhas as observações novas. Pelo
débil. Fiz um curso de Ciências
contrário, a tônica de seu esforço
Sociais na minha universidade
está em conceber as redefinições
que não me deu muita sociologia,
impostas pelo processo em curso,
mas me deu o socialismo, o que
que é preciso adivinhar e descrefoi uma troca extremamente prover”. Assim, prossegue Schwarcz,
veitosa para mim”, declarou.
“os meninos vendendo alho e flanela nos semáforos não são a proOs deva do atraso do país, mas de sua
bates produzidos no Cebrap naforma atroz de modernização. Alquele período deram origem a
go análogo vale para as escleroses
vários textos clássicos sobre a reregionais, cuja explicação não esalidade brasileira. Um dos trabatá no imobilismo dos tradicionalhos mais importantes de Chico, A
listas, mas na incapacidade paueconomia brasileira: crítica à razão
lista para forjar uma hegemonia
dualista, foi escrito nesse contexmodernizadora aceitável em âmto. Publicado originalmente como
bito nacional. Chico é um mestre
ensaio em 1972, foi transformado
da dialética.”
em livro no ano seguinte. “O livro
Chico foi um dos fundadores do
foi feito em resposta ao Fernando
Partido dos Trabalhadores (PT), no
Henrique, que tinha um artigo [‘O
qual integrou a primeira diretoria
regime político brasileiro’] que no
executiva da Fundação Wilson Pifundo dizia que a revolução burnheiro, antecessora da Fundação
guesa, que não houve no Brasil,
Perseu Abramo. No final de 2003,
estava sendo feita pela ditadura.
deixou o partido, fazendo pesadas
Então eu e Paul Singer protestacríticas ao presidente Lula, que

Mestre da dialética.
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Daniel Garcia

então terminava o primeiro ano de
seu governo, e filiou-se ao Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL).
Entre os títulos que recebeu,
estão os de doutor honoris causa
concedidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Em 2008, passou a
ser Professor Emérito da FFLCH.

“Ilhotas de ricos”. Uma en-

trevista publicada em maio de
1996 pela Revista Adusp 6 (disponível em https://bit.ly/2YcvVo0) está
entre as manifestações de Chico
registradas pelos periódicos da
Adusp. Na entrevista, concedida ao
jornalista Marcos Cripa, o professor traçava a seguinte visão a respeito do futuro da sociedade
brasileira: “Vamos voltar a ser uma
sociedade de arquipélagos, cheia
de ilhotas de ricos extravagantes,
de empresas bem-sucedidas, mas
sem integração. A economia brasileira há muito tempo foi concebida
como um conjunto de arquipélagos. (…) O Estado vai ficar cada vez
mais impotente para lidar com a
sua própria territorialidade, para
controlar a violência privada.”
Em março de 2000, no artigo
“Universidade = Igualdade: a
equação insubstituível”, publicado pela Revista Adusp 19 (disponível em https://bit.ly/3174AAx), ele
defendia que “a universidade é,
hoje, talvez mais do que no passado, um lugar por excelência do
conflito social, do conflito de
classes no sentido preciso de crivo
insubstituível por onde passa a
estruturação da sociedade”. “Hoje, como uma tendência que se reafirma desde a máquina a vapor e
o tear mecânico, ciência e tecnologia não são apenas fatores ‘auxiliares’: elas são as próprias
forças produtivas.”
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Marcha da Ciência 201 9 agitou
e coloriu a Avenida Paulista
Em julho, cientistas fizeram um
“corpo a corpo” com a população para
divulgar pesquisas e conhecimentos
gerados por institutos públicos e
universidades estaduais e federais
Fotos: Daniel Garcia

Aos domingos a Avenida Paulista
torna-se uma via livre para pedestres, algo que já se consolidou como uma conquista da cidadania na
“Pauliceia Desvairada”. Mas no frio
dia 7 de julho, o “grande calçadão”
da Paulista ganhou um colorido
adicional, especialmente para crianças e jovens, graças à Marcha da
Ciência 2019, promovida por diversas entidades, entre as quais a Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), a Associação dos
Pesquisadores Científicos do Estado
de São Paulo (APqC), a Adusp e o
grupo Cientistas Engajados.
Várias barracas com exposição
de pesquisas e conhecimentos de
diferentes áreas científicas foram
montadas na avenida. Nessa “Feira
de Ciências”, pesquisadores de institutos públicos de pesquisa e docentes de universidades públicas
dialogaram com a população, trabalhando equipamentos de robóti-

ca, descobertas da oceanografia,
da paleoantropologia, da medicina
e de diversas outras disciplinas. A
USP esteve presente com nove atividades: cinco ligadas ao Instituto
Oceanográfico (IO) e as demais à
Faculdade de Medicina (FM), ao
Instituto de Ciências Biomédicas
(ICB), à Escola Politécnica (EP) e ao
Instituto de Biociências (IB).
Um dos locais mais visitados da
Feira de Ciências foi a Barraca do
Peixe, do Laboratório de Ecologia
da Reprodução e do Recrutamento
de Organismos Marinhos (Ecorrep), conduzida pela professora June Ferraz Dias, do Departamento
de Oceanografia Biológica do IO.
Outra atividade muito requisitada
foi Kids Save Lives Brasil, a cargo
da professora Naomi Lindo, da FM.
“A presença dos cientistas e
pesquisadores na Avenida Paulista
demonstrou duas coisas. Que fazemos pesquisa de qualidade nas

Pro fe sso ra Ká ti a O li ve i ra (U n i fe sp ) : “Pa tó g e n o s e m J o g o ”
instituições públicas paulistas e
melhores cérebros do nosso país”.
que a população tem muita curioA declaração é de Mariana
sidade, apoia e quer saber o que
Moura, doutoranda do Instituto
fazemos. Só falta o governo e os
de Energia e Ambiente da USP
parlamentares entenderem que
(IEE), ativista do grupo Cientistas
sem financiamento público não
Engajados e uma das organizadoexiste como fazer ciência no Braras das atividades de ontem na
sil. Com essa política de terra arAvenida Paulista. “Sem universirasada estamos perdendo os
dade pública não tem pesquisa no
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Brasil. É a universidade que forma os
profissionais e pesquisadores, que faz
ciência básica. E
sem ciência não
existe desenvolvimento possível para um país como o
nosso”, disse ela ao
Informativo Adusp .
Além das entidades já citadas, participaram da organização do evento em
São Paulo: Academia de Ciências do
Estado de São Paulo
(Aciesp), Associação
Nacional de PósGraduandos (ANPG),
Instituto Questão de Ciência (IQC),
Associação dos Docentes da Unicamp (Adunicamp) e Associação
dos Docentes da Unesp (Adunesp).

Fotos: Daniel Garcia

Pro fe sso ra Sílvi a La cch i n i (I CB ) e Ro s M a ri Ze n h a (I PT)

“Papel dos docentes”.

Pro fe sso ra N a o m i Li n d o , d a FM

“Foi extremamente proveitoso.
Importante divulgar para a população [o que as universidades públicas produzem], porque ninguém
defende o que não conhece”, afirmou ao Informativo Adusp a professora Kátia Cristina Pereira Oliveira,
da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). No seu entender,
há entre os professores universitários a queixa de que no Brasil, diferentemente de outros países e
culturas, não se valoriza a ciência.
“Mas também temos um pouco de
responsabilidade nisso”, pondera.
“É papel dos docentes, dos pesquisadores, divulgar as pesquisas,
mostrar que a ciência está nas pequenas coisas do cotidiano”.
Ao lado da colega Erika Suzuki
Toledo, Kátia desenvolve na Unifesp o projeto de extensão “Patógenos em Jogo”, um conjunto de

5
jogos sobre doenças infecciosas,
criados com finalidade didática. A
ideia, portanto, é associar educação e entretenimento. Na Paulista,
elas apresentaram o jogo de tabuleiro “Guerra dos Patógenos”
(https://bit.ly/310YYHV), o primeiro que desenvolveram. “Jogamos
o jogo com algumas famílias, o resultado foi muito positivo”.
A professora da Unifesp avalia
que a Marcha da Ciência foi um sucesso, porque as pessoas puderam
conhecer várias iniciativas diferentes, e isso num “momento em
que sofremos vários cortes”. A seu
ver, é preciso defender o orçamento das universidades e as condições
de trabalho dos docentes universitários. “O corte de verbas e de bolsas é muito prejudicial. Afeta o
futuro da nação”, adverte Kátia.
Na condição de representante
do Fórum das Seis, o professor João
da Costa Chaves Jr., presidente da
Associação dos Docentes da Unesp
(Adunesp), manifestou-se durante
o evento, ao lado de outros oradores: “Nós estamos nessa luta contra
a política nefasta do governo federal, ao qual o governo estadual está
alinhado. Em São Paulo temos uma
tentativa muito grande de ataque
aos institutos públicos de pesquisa
e uma CPI na Assembleia Legislativa cujo objetivo é desmoralizar as
universidades públicas paulistas”.
De acordo com Chaves Jr., não
existe país desenvolvido no mundo que não possua ciência e pensamento crítico de qualidade.
“Quem não tem conhecimento
não tem lugar neste mundo. A luta pela educação, pela ciência e
tecnologia é uma luta pela soberania nacional. Sem ciência, tecnologia e pensamento crítico
brasileiro não temos soberania no
país. O ataque às universidades é
um ataque à soberania brasileira”.

Atividades. Na Feira de Ciências realizada em 7/7 foram montadas na
Pro fe sso r M i ch e l M a h i q u e s, d o I O

“ B a rra c a d o P e i x e ” , d o I O

Avenida Paulista as seguintes atividades:
• Origens - Paleoantropologia (Roger Correa)
• Fundo do Mar (professor Michel Mahiques, Instituto Oceanográfico-USP)
• Acervo Biológico do IO-USP (professora Maria Luiza Flaquer)
• Gelo na Bagagem (IO-USP)
• Barraca do Peixe (professora June Ferraz Dias, IO-USP)
• Micro Heróis (professora Vivian Pellizari, IO-USP)
• ThunderRatz - Robótica (Escola Politécnica da USP)
• Quintal da Ciência, do Rio de Janeiro (divulgação científica)
• Patógenos em Jogo (professoras Kátia Oliveira e Erika Suzuki - Unifesp)
• Biodiversidade neotropical (Unifesp)
• Kids Save Lives Brasil (professora Naomi Lindo – FM-USP)
• Vacina da dengue (Instituto Butantã)
• Plantas medicinais (Instituto Agronômico)
• Controle Biológico de doenças com fungo (Instituto Biológico)
• Batata-semente (José Alberto Souza-Dias - IAC)
• Museu da Anatomia Humana (professora Silvia Lacchini – ICB-USP)
• Linhas de pesquisa do Instituto de Botânica (Leonardo Hamachi - IBt)
• Noções de Palinologia (IB)
• Projeto Índice de Poluentes Hídricos (Universidade Municipal de São
Caetano do Sul)
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Reitoria finalmente acata decisão de 2015
do Supremo sobre teto salarial
Por meio de um extenso comunicado (https://bit.ly/2Kjz3V6), o
reitor da USP, Vahan Agopyan,
anunciou em 31/7 sua decisão de
passar a cumprir estritamente o
teto salarial constitucional (a remuneração do governador), deixando de pagar, a partir de
1º/8/2019, as parcelas eventualmente adquiridas por parte dos
servidores antes da Emenda à
Constituição Federal (EC) 41/2003
e que superem esse teto. As únicas
exceções serão vinte servidores
(docentes e funcionários) aposentados beneficiados por decisões
judiciais transitadas em julgado. A
decisão afeta 891 professores e 94
funcionários ativos e 1.033 professores e 64 funcionários aposentados, que vinham recebendo valores acima do teto constitucional.
Vahan admite, no comunicado,
que “não mais se mostra sustentável o posicionamento até então
adotado pela Universidade”, diante de uma série de fatos desfavorá-

veis, “especialmente a partir de
uma decisão pontual do Supremo
Tribunal Federal [STF] em novembro de 2015, em que a interpretação sobre o teto salarial foi revista,
não mais se admitindo que essas
parcelas superassem o subsídio do
Governador”, porque, desde então,
“a postura das Universidades vem
sendo entendida como ilegal, em
diversas instâncias”.
O reitor mencionou ainda a
campanha da mídia contra os supostos “supersalários” (vide
https://bit.ly/2Yy2AQe); o fato de
que o Ministério Público abriu
processo judicial contra a USP por
esse motivo (https://bit.ly/2ZjVgZG);
e medidas tomadas pelo Tribunal
de Contas (TCE).
“A pressão contra o entendimento da USP começou pelas
aposentadorias. O processo de cada colega que se aposenta não
tem recebido a necessária homologação pelo TCE em razão da divergência sobre o valor da remu-

neração, apesar de todos os
recursos apresentados pela USP,
reiteradamente rejeitados [...]. Por
força dessas decisões do TCE que
não puderam ser revertidas, desde
junho do corrente ano, vários colegas aposentados começaram a
ter os seus proventos reduzidos ao
valor do subsídio do Governador”.

Incompatível. A Adusp sem-

pre entendeu que o teto salarial
baseado na remuneração do governador era incompatível com as
necessidades da carreira docente
(como, de resto, do funcionalismo
público em geral) e por isso apoiou a EC 46/2018, que equipara o
teto salarial dos funcionários públicos estaduais e municipais à remuneração básica dos desembargadores do Tribunal de Justiça
(TJ-SP). Uma disputa judicial, porém, brecou a aplicação da EC 46
(https://bit.ly/2YxIZPW).
“Temos sempre defendido que
a USP encontrava-se descumprin-

do decisão do Plenário do STF de
2015, de que, para efeito de observância do teto constitucional
previsto no artigo 37, inciso XI,
da Constituição Federal, computam-se também valores percebidos antes da vigência da Emenda
Constitucional 41/2003 a título de
vantagens pessoais pelo servidor
público (RE 606358), com repercussão geral reconhecida”, declarou ao Informativo Adusp a
advogada Lara Lorena, do departamento jurídico da Adusp. “Desde então a não aplicação pela USP
do entendimento do STF não só
colocava a instituição em situação de descumprimento de decisão judicial, como alçava os
docentes a uma situação de insegurança jurídica”.
Por essa razão, completa Lara,
inúmeros processos de aposentadoria de docentes da universidade
foram julgados irregulares pelo
TCE, “além da ameaça de eventual
devolução desses valores”.

Vale-refeição e vale-alimentação Vitoriosa, ação da URV transita
em julgado, e docentes devem
têm aumento na USP
preencher as procurações
Em reunião com diretores da Adusp e do
Sintusp, reitor comunicou questionamento
do Ministério Público de Contas sobre
reajuste salarial da última data-base

O presidente da Adusp, professor Rodrigo Ricupero, participou
de reunião no dia 25/7 com o reitor da USP, Vahan Agopyan, o vicereitor, Antonio Carlos Hernandes,
e Neli Paschoarelli Wada e Felipe
Cavalheri, diretores do Sindicato
dos Trabalhadores (Sintusp). Na
reunião, discutiram-se os novos
valores para o vale-alimentação e o
vale-refeição dos servidores da
universidade. O vale-alimentação
foi reajustado para R$ 870,00, enquanto o refeição será de R$ 35,00
por dia. Os novos valores passam a
vigorar já em agosto.
O reitor comunicou aos representantes das entidades que o Ministério Público de Contas de São
Paulo (MPC) questionou as universidades estaduais a respeito da
“eventual inconstitucionalidade”
do reajuste salarial de 2,2% concedido na última data-base. Alegando que mesmo “a concessão de
revisão geral anual” dos salários
deve ser feita por lei específica, e
não por determinação do Conse-

lho de Reitores das Universidades
Estaduais Paulistas (Cruesp), o
MPC “recomenda” que as reitorias abstenham-se “de promover
alterações, a que título for, nas
remunerações dos servidores” por
intermédio de resoluções do Cruesp “ou de quaisquer outros atos
normativos diversos de lei”. A
Reitoria da USP encaminhou documentação na qual defende o
procedimento e aguarda os desdobramentos do processo.
Vahan Agopyan também comunicou que o Hospital Universitário
(HU) recebeu neste ano recursos de
R$ 40 milhões por meio de emenda
aprovada na Assembleia Legislativa. Na reunião foram abordados
ainda outros temas de interesse da
comunidade universitária. Além do
reitor e do vice-reitor, participaram do encontro o coordenador de
Administração Geral (Codage),
professor Luiz Gustavo Nussio, e o
diretor-geral do Departamento de
Recursos Humanos, professor Fernando Medina Mantelatto.

A ação ajuizada pela Adusp contra a USP pleiteando a reposição e pagamentos de diferenças salariais de vencimentos e proventos em razão do descumprimento das normas instituidoras do Real como moeda (conversão para
URV), ocorrida em março de 1994, transitou em julgado no dia 15/6/2019,
mantendo-se a decisão favorável à Adusp nos termos exarados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) (https://bit.ly/2YwMHtf). Isso implica dizer
que esgotaram-se os recursos da USP para a reforma de mérito da decisão.
Nesse sentido, agora se inicia uma nova fase, a de execução, onde, num
primeiro momento, a Adusp requererá o cumprimento da sentença, com
o reajuste de 6,488% aos salários dos beneficiários e, posteriormente, a
cobrança das diferenças retroativas.
Convém ressalvar que, a despeito do que foi originalmente demandado
pela Adusp, a ação não logrou êxito em estender essa decisão a toda a categoria, tendo sido reconhecidos como beneficiários pelo Tribunal de Justiça de SP (e assim confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ)
somente aqueles que: 1) eram associados à Adusp quando do ajuizamento da ação - 22/1/2013 (confira lista em https://bit.ly/2KjZv17) e 2) tenham
sido admitidos como docentes na USP até 28/2/1994.
O Departamento Jurídico da Adusp solicita às e aos docentes que constam da listagem preliminar que enviem para o e-mail urv@adusp.org.br
uma mensagem de confirmação da qual constem os seguintes dados: a)
nome completo, b) telefones de contato e c) data de admissão na USP.
Também é preciso preencher o modelo da procuração (https://bit.ly/2YevyJm)
para que o escritório responsável pelo caso possa dar início à execução.
Atenção para os passos a serem dados pelos interessados: 1) preencher a
procuração, 2) assinar a procuração, 3) uma vez devidamente assinada,
converter o arquivo de texto para um arquivo PDF; 4) enviar a procuração
para o e-mail urv@adusp.org.br. Não é preciso reconhecer firma!
A procuração também pode ser entregue na sede da Adusp, desde que
esteja devidamente preenchida e assinada. No caso dos docentes falecidos
que tiverem preenchido as condições acima, a procuração deve ser assinada pelo inventariante, anexando termo de inventariança ou assinada
uma procuração para cada herdeiro.

7 de agosto de 201 9

informativo Adusp 457

“Brutal desconstitucionalização
das regras”, diz Denise Gentil (UFRJ)
sobre Previdência
A PEC 06/2019, aprovada em 1º turno pela
Câmara dos Deputados em 10/7 e cujos
destaques foram votados nos dias seguintes,
representa um desastre para o funcionalismo.“As
pensões serão rebaixadas. Em alguns casos, a
pensão cairá para 35% do salário que o servidor
tinha na ativa. É um escândalo”, diz a professora
A PEC 06/2019, tal como aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados em 12/7,
incluídos os destaques, “arruina
totalmente” os servidores públicos brasileiros, na avaliação da
professora Denise Lobato Gentil,
do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A nova legislação implica “brutal desconstitucionalização
das regras”, com “gigantesca instabilidade jurídica”, além de uma
perda enorme no valor dos benefícios. O governo poderá a qualquer
tempo estabelecer novas alíquotas
de contribuição, que partem de
7,5% mas podem chegar a 22% para os salários mais altos.
A docente da UFRJ disse ao Informativo Adusp que, com a desconstitucionalização, os servidores públicos ficarão à mercê do
governo, que poderá, mediante
aprovação de lei ordinária (“não
mais lei complementar”), não
apenas aumentar as alíquotas de
contribuição à Previdência como
instituir alíquotas extraordinárias. “Nossos salários ficarão sob
completo controle da Fazenda. O
governo poderá, por exemplo, de
um lado reajustar os salários, e de
outro lado tomar tudo de volta
por meio de um aumento das
alíquotas”, exemplifica.
Mesmo os importantes destaques aprovados em 11 e 12/7, que
determinaram que seja mantido o
tempo mínimo de contribuição de
15 anos para homens e mulheres (e
não 20 anos como queria o governo), tanto para a iniciativa privada
quanto para os servidores públicos,
podem ser revertidos posteriormente uma vez que não há mais necessidade de aprovação de emenda
à Constituição Federal (via PEC) para mudanças na Previdência. “Pode
ser uma vitória de Pirro”, adverte
Denise. “Tudo isso é transitório”.
Numa outra entrevista, concedida à mídia da Associação dos Docentes da UFRJ (Adufrj), Denise

verá elevação de 55 anos para 62
anos, para as mulheres, e de 60
para 65 anos, para os homens
(idades a serem progressivamente
alcançadas até 2031). O tempo
mínimo de contribuição será de
25 anos tanto para homens como
para mulheres, portanto maior do
que os 15 anos exigidos dos trabalhadores do setor privado, a indidetalhou as ameaças geradas pela
car, segundo a docente, que é
reforma: “Aliás, embora a imprensa
falacioso o discurso de equiparatenha dito o contrário, a possibilição exata das regras entre o Regidade de se fazer reformas futuras
me Geral da Previdência Social
via projeto de lei, sem precisar al(RGPS) e o Regime Próprio dos
terar a Constituição (a desconstituServidores Públicos (RPPS). Há
cionalização), não foi suprimida,
também a exigência de 10 anos de
pelo contrário, foi mantida e, em
serviço público e 5 anos no cargo.
certos casos como, por exemplo,
Sobre o valor dos benefícios,
para os servidores, foi aprofundada.
Denise enfatiza que haverá uma
O que antes exigia lei complemenenorme perda. O valor da aposentar, passou a poder ser implementadoria será de 60% da média de
tado via lei ordinária”.
todos os salários, mais 2% para cada ano que superar 20
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados anos de contribuição,
limitado ao teto do
RGPS. “Haverá uma
dupla perda”, explica
ao Informativo Adusp ,
fazendo referência ao
critério de cálculo do
valor da aposentadoria
para quem ingressou
após 2003, que era
igual a 80% dos maiores salários de contribuição. Agora o
benefício será igual a
apenas 60% da média
de todos os salários de
contribuição. PortanPro fe sso ra D e n i se G e n ti l
to, não somente o percentual cai de 80%
Itens importantes,
para 60%, como a base do cálculo
acrescentou, “poderão ser mudaé rebaixada: deixa de ser os maiodos por lei ordinária como o temres salários do servidor ou servipo de contribuição, alíquotas de
dora, e passa a ser a média de
contribuição, inclusive extraorditodos os salários que recebeu.
nárias (do servidor ativo, aposenEm resumo, além da desconstitado e pensionistas), e as regras
tucionalização das regras — que
de cálculo dos benefícios. Isso auacarreta os riscos já apontados —
menta a incerteza dos servidores
os servidores terão de trabalhar
em relação aos seus salários (que
mais tempo, pagarão alíquotas
poderão ser achatados pela impomaiores e receberão benefícios
sição de alíquotas previdenciárias
menores. “Os aposentados tamelevadíssimas), ao valor de suas
bém serão atingidos, tanto pelas
aposentadorias e às pensões que
alíquotas de contribuição mais
obterão futuramente, porque eselevadas como do ponto de vista
tarão sujeitos a uma conjuntura
da paridade, uma vez que os salápolítica de rejeição a tudo o que é
rios serão menores”.
estatal nos próximos três anos,
Denise chamou atenção para as
pelo menos”.
perdas dos pensionistas. “As penQuanto às idades mínimas de
sões serão rebaixadas para 60% do
aposentadoria dos servidores, havalor. Em alguns casos, a pensão

Incertezas.
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cairá para 35% do salário que o servidor tinha na ativa. É um escândalo. Tratam a família com grande
desprezo”.

Fim da Seguridade. “A re-

forma que foi aprovada no dia 10
de julho em primeiro turno decretou o fim da Seguridade Social”,
declarou a professora na entrevista à mídia da Adufrj. “Há nela um
processo de mercantilização, de
privatização, de entrega dos recursos que, hoje pertencem às políticas sociais, para o mercado
financeiro. Não haverá mais a contribuição tripartite dos empregadores, Estado e trabalhador. Agora,
a responsabilidade será exclusiva
dos trabalhadores para a manutenção do regime de Previdência,
porque a contribuição patronal
deixará de existir após as condições impostas ao mercado de trabalho pela reforma trabalhista”.
A nova legislação, aduziu, “deu o
golpe de misericórdia” na Seguridade Social ao fazer a separação contábil dos gastos das três áreas:
saúde, assistência social e previdência social. “Até houve algumas adaptações favoráveis, mas a PEC é tão
abrangente em sua devastação, crueldade e desumanidade, que acabam
não representando muita coisa”.
A seu ver, a “exclusão do sistema
de capitalização foi importante,
embora sua saída do texto, neste
momento, pareça não ser definitiva”, uma vez que a “ameaça continua pairando no ar para o segundo
semestre de 2019”. A mesma coisa
ocorre em relação à retirada da
proposta de mudanças nas regras
dos trabalhadores rurais, também
importante na sua opinião. “Mas
vão ocorrer retrocessos dramáticos
para os rurais, porque a MP
871/2019, já votada, exige a comprovação do tempo de exercício
rural através do Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS), negando a possibilidade de declaração de sindicatos a partir de 2023”.
Os partidos de esquerda, centrais sindicais e movimentos sociais continuam lutando para
reverter, no segundo turno, o placar altamente desfavorável, que
deu ampla vitória ao governo (379
votos contra 131). O presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, anunciou que a votação seria retomada no dia 6/8.
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Cientistas defendem INPE
de ataques do governo
O diretor da instituição, Ricardo
Osório Galvão, docente do Instituto
de Física da USP, foi alvo de pesadas
críticas vindas do próprio Planalto
O diretor do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE), Ricardo Osório Galvão, tinha uma reunião agendada no dia 31/7 com o
ministro Marcos Pontes, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) – os
desdobramentos do encontro não
haviam sido divulgados até o fechamento desta edição do Informativo
Adusp. De acordo com nota do MCTIC divulgada no dia 22/7, a reunião
destinava-se a “esclarecimentos e
orientações”. A convocação ocorreu
na sequência da resposta de Galvão
às declarações de membros do governo, incluindo o próprio Jair Bolsonaro, de que os índices de
desmatamento da Amazônia divulgados pelo INPE seriam manipulados ou mesmo mentirosos.
“A partir dessa reunião serão
definidos novos passos”, diz a nota do MCTIC, formulação que levantou especulações a respeito até
da possível exoneração do diretor.
No dia 27/7, Bolsonaro declarou a
jornalistas, num evento do Exército no Rio de Janeiro: “Esses dados
do INPE, semana que vem vocês
vão ter uma surpresa”. No início
da tarde do dia 31/7, o capitão reformado disse numa inauguração
em Anápolis (GO) que a partir de
agora serão divulgados os “dados
reais” sobre desmatamento, o que
talvez seja a “surpresa” mencionada anteriormente.
Nomeado para a direção em setembro de 2016, Galvão, que é docente do Instituto de Física da USP,
tem mandato até setembro de 2020.
Em e-mail enviado ao Informativo
Adusp como resposta a uma solicitação de entrevista, o professor informou que, por determinação do
MCTIC, não deveria conversar com
a imprensa antes da reunião.
Desde o início de julho, críticas
e questionamentos aos dados sobre desmatamento divulgados pelo INPE vêm sendo disparados do
Planalto. Em entrevista publicada
pela BBC Brasil no dia 3/7, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto
Heleno, afirmou que “esses índices de desmatamento da Amazônia são manipulados”.
Nas semanas seguintes, o próprio Bolsonaro acusou o instituto

de divulgar informações que não
correspondem à realidade. “A
questão do INPE, eu tenho a convicção que os dados são mentirosos, e nós vamos chamar aqui o
presidente do INPE para conversar sobre isso, e ponto final nessa
questão”, declarou no dia 19/7.
Numa entrevista coletiva concedida no dia 20/7, Galvão rebateu: “Ele fez acusações indevidas a
pessoas do mais alto nível da ciência brasileira. Não estou dizendo
só eu, mas muitas outras pessoas”.
O diretor do INPE ressaltou que o
capitão reformado não tem qualificação para fazer análise de dados e precisa respeitar “um
senhor de 71 anos, professor titular da Universidade de São Paulo,
membro da Academia Brasileira
de Ciências, presidente da Sociedade Brasileira de Física durante
três anos, membro do Conselho
Científico da Sociedade Europeia
de Física durante três anos”.
Não faltou também uma farpa
ao anúncio da indicação de um dos
filhos de Bolsonaro para ocupar a
Embaixada do Brasil nos Estados
Unidos: “Todos os diretores dessas
unidades de pesquisa não são escolhidos por indicação política ou
porque o pai deles quis dar um filé
mignon p’ra eles”, fustigou Galvão.

Patrimônio em risco. Enti-

dades e associações científicas saíram em defesa de Galvão e do INPE
contra os disparos do governo. Entre as manifestações está a do Conselho de Reitores das Universidades
Estaduais Paulistas (Cruesp). “Macular o renome conquistado pelo
INPE e pelo professor Galvão é desmerecer as instituições e enfraquecer a reputação da pesquisa
nacional, prejudicando a imagem
do país no exterior. Aliás, referente
à imagem do país, fiscalizar o desmatamento trará resultados mais
positivos do que contestar a sua divulgação”, salienta o Cruesp.
O Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) também divulgou manifestação de apoio integral ao instituto
e ao seu diretor. “Em ciência, os dados podem ser questionados, porém sempre com argumentos
científicos sólidos, e não por moti-

Pro fe sso r Ri ca rd o G a lvã o
vações de caráter ideológico, político ou de qualquer outra natureza.
Desmerecer instituições científicas
da qualificação do INPE gera uma
imagem negativa do País e da ciência que é aqui realizada”, diz a nota.
Já no dia 10/7, dirigentes de sete entidades — entre elas a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a
SBPC e a Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Fede-
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rais de Ensino Superior (Andifes) — haviam remetido
carta a Bolsonaro em defesa
do INPE, “o maior instituto
de pesquisas do Brasil”, cujo
trabalho qualificaram como
“exemplo mundial de competência” em sua área. O
documento foi enviado também aos ministros Marcos
Pontes, Ricardo Salles (Meio
Ambiente) e Tereza Cristina
Dias (Agricultura).
“O Brasil tem o melhor
sistema de monitoramento
de florestas tropicais do
mundo”, afirmou em entrevista ao
jornal Valor (24/7) o climatologista
Carlos Nobre, que atuou no INPE
de 1983 a 2012. Pesquisador do
Instituto de Estudos Avançados
(IEA) da USP, Nobre é um dos signatários de artigo divulgado pela
Coalizão Ciência e Sociedade, que
tem entre seus integrantes vários
docentes da universidade (leia
mais em https://bit.ly/32Xy3yF).

Militares gravam palestra de
neurocientista em evento da SBPC
Pelo menos quatro militares fardados gravaram e fotografaram participantes de um evento da 71a Reunião Anual da SBPC, realizada de 21 a
27/7 na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo
Grande. De acordo com a agência Ponte, um dos convidados gravados pelo Exército no dia 23/7 foi o neurocientista Sidarta Ribeiro, vice-diretor
do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Ribeiro é coordenador da Comissão de Financiamento à Pesquisa
e de Política Científica da SBPC e fez duras críticas aos cortes impostos pelo governo federal desde 2016 no financiamento de ciência e tecnologia.
A Ponte questionou o setor de Comunicação do Exército a respeito. A
resposta diz que a gravação não foi feita por determinação do Exército,
mas que “o que ocorreu é que um militar, por interesse pessoal no tema, viu a palestra, e resolveu registrar algumas imagens, por conta própria”. Sobre a intimidação que algumas pessoas relataram, a nota diz
que a pergunta “deve ser dirigida ao Comando do Exército”.
“A gente está vivendo uma situação catastrófica para a ciência, a educação e o meio ambiente. Catastrófica. Integrantes da SBPC foram removidos do Conad [Conselho Nacional de Políticas de Drogas] e do Conama
[Conselho Nacional do Meio Ambiente]. Isso é um pesadelo, não é um
sonho bom”, declarou à Ponte Ribeiro, posteriormente ao evento.

Resistência. Na abertura da reunião anual, Flávia Calé, presidenta da
Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG) e mestranda do programa de Pós-Graduação em História Econômica da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, fez uma defesa contundente
da universidade, da ciência e da democracia. “Bolsonaro elegeu professores e estudantes como inimigos da nação”, afirmou. “As universidades
viravam alvo do governo porque a universidade, por excelência, é o lugar da crítica, porque é o lugar da ciência, da experimentação com finalidade, mas também do saber desinteressado, voltado à elevação cultural
de uma sociedade. Por ser crítica, é lugar de resistência.”
A SBPC, ressaltou Flávia, “precisa ser um palco da defesa da universidade pública e gratuita, da democracia e do patrimônio social, educacional e científico que são as universidades brasileiras”.

