Manifestação do Conselho Deliberativo do CNPq, solicitando providências
imediatas do Parlamento e do Governo Brasileiro, tendo em vista a
recomposição do orçamento da Agência
Os Membros do Conselho Deliberativo do CNPq vêm alertar as autoridades do País
e os Parlamentares do Congresso Nacional sobre a grave crise que atravessa o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Esta
crise não ameaça apenas a entidade em si, mas compromete a possibilidade de o
Brasil continuar a avançar de forma segura e independente, neste século em que a
riqueza das nações é medida por sua capacidade de geração de conhecimento e
inovação.
O Brasil vem se destacando dentre as nações em sua capacidade de geração de
conhecimento com desdobramentos importantes no agronegócio, na solução criativa
de problemas de energia, no cuidado com problemas de saúde, por exemplo. O CNPq
tem sido a mola propulsora da produção de ciência e tecnologia do país, garantindo
a realização de pesquisa tanto nos laboratórios de ciência fundamental como
naqueles que se dedicam à ciência aplicada e à inovação. É isso que garante a
transformação do saber em produtos e processos economicamente viáveis, gerando
riqueza e crescimento econômico-social.
Sem Ciência e Inovação não há futuro e nem soberania, conforme demonstram
várias experiências internacionais. Além disso, a descontinuidade do financiamento
desencoraja e desmonta grupos de pesquisa em todo o país e interrompe a formação
de novas gerações de pesquisadores e cientistas!
A situação dramática do CNPq, impossibilitado já a partir de setembro de 2019 de
honrar o pagamento de bolsas desde a iniciação científica até a pós-graduação, tanto
para os bolsistas no Brasil como no exterior, é desalentadora. Deve-se lembrar que
os profissionais que recebem estas bolsas não têm outra fonte de remuneração e que,
em muitos casos, tais bolsas representam o sustento de muitos jovens, e até de suas
famílias, que optaram por ampliar sua formação científica de forma a contribuir para
acelerar o desenvolvimento do país.
Os membros do Conselho Deliberativo do CNPq, que congrega profissionais da
iniciativa privada e membros da comunidade científica e tecnológica brasileira,
alertam que este é o momento de agir. Este é o momento de tomar decisões que
garantam o Brasil na rota das nações desenvolvidas, as quais têm como pilares a
ciência, a tecnologia e a inovação.
Insistimos que a atual situação financeira do CNPq coloca em risco imediato a
continuidade das atividades científicas em todo o país. É imperativo o aporte
suplementar imediato de recursos da ordem de R$ 330 milhões.
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