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São Paulo, 02 de agosto de 2017. 
 
 
Exmo. Sr. 
Michel Temer 
Presidente da República. 
 
Senhor Presidente. 
 
Em nome da Federação de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE) e suas filiadas, 
estamos solicitando a decisão de V.Ex.a no sentido de evitar o caos científico e tecnológico 
que surge aos nossos olhos por falta de recursos. Causa-nos imensa preocupação a notícia 
de que o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica (CNPq) atingiu o teto 
orçamentário para 2017. Tal fato coloca em risco toda a atividade de atendimento a 
bolsas para pós-graduação e pesquisa, fomento à pesquisa científica e tecnológica e para 
inovação, e formação de recursos humanos pós-graduados, a formação dos futuros 
cérebros de nosso país. 
 
Sabemos que o país atravessa grave crise econômica e social, principalmente no que se 
refere às condições básicas de saúde, segurança e educação. Entretanto, causa-nos 
espanto saber que existem fartos recursos para atendimento de emendas parlamentares, 
enquanto as necessidades básicas da nossa sociedade não são atendidas, o que resulta em 
ruptura de todo o tecido social. 
Senhor Presidente, olhe com atenção e firmeza para o futuro de nossa nação, o futuro dos 
nossos filhos e netos. Deixe marcada na história de nosso país a sua posição firme quanto 
à atenção necessária às condições básicas de seus comandados, os que lhe elegeram, para 
que possamos ter um futuro glorioso e não uma nação colonizada pelo conhecimento de 
outras nações. 
 
No que tange à geração de novos conhecimentos, à nossa pesquisa e à formação de 
recursos humanos, a nova geração de cérebros que faz a nação crescer, por favor, não 
aniquile o nosso futuro. Não deixe a situação que vemos ocorrendo desmantelar uma 
construção de tantos anos e de tanto esforço. 
Rogamos aqui que V.Ex.a autorize a liberação de recursos necessários para que CNPq, não 
paralise suas atividades. 
 
Atenciosamente. 
 
Dalton Valentim Vassallo 
Presidente da Federação de Sociedades de Biologia Experimental 


