Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T
Carta aberta do Fórum de Ciência e Tecnologia
Em defesa da Ciência e Tecnologia! Contra a pauta recessiva não votada pela
população e imposta pelo governo
O Fórum de entidades representativas dos servidores das Carreiras de C&T –
Fórum de C&T, que congrega associações e sindicatos de trabalhadores de 23 órgãos da
área da C&T, lotados em 8 ministérios e com presença em 13 estados da União, vem a
público se posicionar frente à contínua desvalorização das atividades de C&T no Brasil.
A área de C&T tem sofrido constantes cortes de verbas do governo, principal
fomentador do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, visto que a iniciativa
privada tem tímida atuação de investimentos em P&D. Há contínua redução de verbas
para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, apesar do aumento
de atribuições da injustificável fusão com o Ministério das Comunicações. O orçamento de
2017, enxugado ao patamar de 2005, é de apenas R$ 3,27 bilhões, 0,1% do orçamento
da União e estará congelado pelos próximos 20 anos pelo arrocho fiscal direcionado ao
pagamento da dívida pública (nunca auditada, sorve mais de 50% do orçamento do país).
O contingenciamento de verbas recém anunciado ameaça o funcionamento das
instituições. As Unidades de Pesquisa do MCTIC enfrentam dificuldades orçamentárias
para trabalharem além de setembro. Além disso, a área sofre com a constante fuga de
cérebros por causa da instabilidade provocada pela falta de investimentos em pesquisas,
por políticas salariais recessivas e, presentemente, pelas incertezas de futuro decorrentes
das absurdas (anti)reformas propostas pelo governo. O “pacote de maldades” da reforma
da previdência deflagrou inúmeros pedidos de aposentadorias. Este cenário assustador
tem levado ao esvaziamento humano de nossas instituições, agravado pela ausência de
concursos públicos para repor os quadros que se aposentam ou se afastam.
Em paralelo, o governo que tomou o poder há cerca de um ano tem adotado uma
postura de pouco ou nenhum diálogo com a representação dos servidores, flagrante
retrocesso democrático que esvazia a construção de espaços plurais de debate. É
exemplar dessa postura a não aceitação de um representante dos servidores nos Comitês
de Buscas que são formados para escolhas de dirigentes das Unidades de Pesquisa do
MCTIC, prática outrora adotada, que garantia um mínimo de voz àqueles que trabalham
em área tão sensível, os trabalhadores dos Institutos envolvidos.
Face o acima exposto, o Fórum de C&T conclama toda a comunidade científica e a
população em geral a unir esforços em defesa da valorização da Ciência e Tecnologia
nacionais, entendendo que a mesma é caminho de desenvolvimento soberano, e que seu
esvaziamento é parte de um projeto político que aposta a uma visão submissa no Brasil,
que o desconsidera como espaço de construção e desenvolvimento de saberes de ponta.
Belo Horizonte, 16 de julho de 2017.
EM DEFESA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA! NÃO AO SUCATEAMENTO DE
NOSSA ÁREA! NÃO SE PAGA DÍVIDA PÚBLICA VENDENDO O FUTURO DO PAÍS!
Fórum de C&T

