ONDE O BRASIL PERDE COM O ATAQUE
QUE ENFRAQUECE A CIÊNCIA E TECNOLOGIA?
ALGUNS EXEMPLOS

NA ÁREA DA SAÚDE

NA ÁREA ESPACIAL

- Reduçã o de atendimentos e de pesquisas no tratamento do

- Paralisaçã o na pesquisa sobre saté lites e de equipamentos

Câ ncer pelo Instituto Nacional do Câ ncer – INCA;
- Reduçã o na pesquisa e produçã o de medicamentos pela
Fundaçã o Oswaldo Cruz – FIOCRUZ;

utilizados na exploraçã o espacial (que depois ganham
novos usos no dia a dia) pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - INPE;

NA ÁREA NUCLEAR

NA ÁREA DO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO GERAL

- Reduçã o na pesquisa e produçã o de radiofá rmacos

- Fechamento de laborató rios e té rmino de pesquisas em

(produtos para tratamento do câ ncer por radiaçã o) e na

novas tecnologias em vá rios institutos, dentre os quais o

pesquisa para ins pacı́ icos da energia nuclear pela

Instituto Nacional de Tecnologia - INT

Comissã o Nacional de Energia Nuclear – CNEN;

NA ÁREA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E PESQUISAS SOBRE RIQUEZAS NATURAIS
- Diminuiçã o na vigilâ ncia, via saté lite, de desastres como queimadas ou tempestades, e da vigilâ ncia
sismoló gica (de terremotos), pelo INPE e pelo Observató rio Nacional – ON;
- Paralisaçã o nas pesquisas sobre a biodiversidade Amazô nica, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazô nia – INPA;
- Paralisaçã o das pesquisas sobre o subsolo brasileiro e suas riquezas minerais, pelo Centro de Tecnologia
Mineral – INPA;

NA ÁREA DA MEMÓRIA DA CIÊNCIA
E DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS

NA FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA ALTAMENTE
QUALIFICADA NO CAMPO DA CIÊNCIA

- Reduçã o de atividades educativas para as escolas e de
preservaçã o de documentos e acervos museoló gicos
histó ricos sobre a ciê ncia e tecnologia brasileiras, pelo
Museu de Astronomia e Ciê ncias A ins - MAST e pelo
Museu Paraense Emıĺio Goeldi - MPEG;

- Extinçã o de bolsas, reduçã o do fomento de projetos de
pesquisa em TODOS OS INSTITUTOS e precarizaçã o de
cursos de graduaçã o e pó s-graduaçã o existentes em
vá rios deles (CBPF, MAST, ON, IMPA, FIOCRUZ, ETC.)

NA ÁREA DA PESQUISA PURA E DE PONTA NAS CIÊNCIAS EXATAS
- Reduçã o de atividades e fechamento de laborató rios e grupos de estudo no Centro Brasileiro de
Pesquisas Fıśicas - CBPF e no Instituto de Matemá tica Pura e Aplicada - IMPA;
- Limitaçõ es ao uso do supercomputador, utilizado, por exemplo, em cá lculos complexos de
diversas á reas de pesquisa, recentemente adquirido pelo Laborató rio Nacional de Computaçã o
Cientı́ ica - LNCC;

Esses sã o apenas ALGUNS dos prejuıźos para todos nó s com a polıt́ica de sucateamento dos institutos pú blicos de
pesquisa promovida pela Governo Federal pela falta de verbas e pela nã o realizaçã o de concursos pú blicos para os mesmos.
ALGUMAS DAS IMPORTANTES INSTITUIÇÕES DE PESQUISA FEDERAIS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AFETADAS PELA POLÍTICA DE ABANDONO E SUCATEAMENTO DA CIÊNCIA PELO GOVERNO TEMER:
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF, Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ,
Instituto Nacional do Câncer - INCA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, Instituto Nacional de Tecnologia – INT,
Laboratório Nacional de Computação Cientí ica - LNCC, Museu de Astronomia e Ciências A ins - MAST, Observatório
Nacional – ON.

