
Mesmo sendo 

considerado, em grande 

parte de sua história, 

um país “periférico”, o 

Brasil logrou conquistar 

um considerável 

desenvolvimento 

tecnológico desde os 

anos 1940

Começamos a fabricar 
aço, motores e carros 
e chegamos a construir 

aviões e a desenvolver tecnolo-
gia de exploração de petróleo 
em águas profundas. E isso só 
ocorreu em função da adoção 
de políticas públicas de apoio à 
ciência, tecnologia e inovação. 
Infelizmente, parece que es-
tamos regredindo aos tempos 
da República Velha, quando o 
governo desdenhava o desen-
volvimento tecnológico. 

Hoje, o Brasil destina me-
nos de 1,5% de seu PIB para 
ciência, tecnologia e inovação. 
Em termos concretos, com 
contingenciamentos, cortes e 
transferências, essa cifra gira 
em torno de apenas 0,12% 
do PIB. Desde 2015, o Brasil 
perdeu R$ 11 bilhões em ver-
bas federais para o setor. No 
cômputo dos investimentos 
brasileiros com ciência, tec-
nologia e inovação estão as 
universidades federais e seus 
programas de pós-graduação 
e pesquisa de base. 

Na soma, portanto, o que 
os números mostram é que o 
Brasil deu início a um ciclo de 
sucateamento de um patrimô-
nio construído em condições 
muito adversas e cujos resulta-
dos só são passíveis de aferição 
na perspectiva do longo prazo. 
Essa situação ganhou expres-
são dramática no ano passado, 
quando o governo federal 
promoveu uma surpreendente 
“fusão” entre o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
e o Ministério da Comunicação. 

Os critérios apresentados na 
ocasião, que insistiam que a 
operação tinha apenas a inten-
ção de extinguir o Ministério da 
Comunicação, na realidade re-
velavam considerável descuido 
para com ambas as áreas. As 
agências de fomento à pesquisa 
implicadas na operação, como 
o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científi co e Tecno-
lógico (CNPq), tornaram-se 
instâncias menores no orga-
nograma da ciência nacional 
e, na prática, foram rebaixadas 
e esvaziadas do protagonismo 
que caracterizava a presença 
dos fomentadores de ciência 
no bojo das políticas públicas.

Imediatamente a comuni-
dade brasileira de pesquisa-
dores de todos os campos de 
conhecimento, amparada pelo 
expressivo apoio de redes 
internacionais de pesquisa, 
manifestou contrariedade e 
indicou claramente que o patri-
mônio científi co do país corria 
risco. Duas questões podem 
ser prontamente analisadas 
dentro desse cenário sombrio. 
Primeiramente, a escassez de 
recursos colocou em situação 
de desmanche políticas que 
associavam pesquisa com 
educação, com formação de 
professores e com as humani-
dades de forma geral.

Se em situações de reconhe-
cimento e com verbas garan-
tidas tais campos de pesquisa 
estão sempre em desvantagem 
em comparação com a cha-
mada pesquisa de aplicação 

tecnológica, na situação atual 
o investimento que se associa 
com a pesquisa educacional 
vai transitando do insufi ciente 
para o inexistente em curto 
espaço de tempo. A segunda 
questão diz respeito àquilo que 
é básico no âmbito da pesquisa 
que é sua dinâmica de tempo 
e experimentação.

Pequenos avanços na conso-
lidação de resultados depen-
dem de anos de planejamento 
e trabalho cumulativo e, fun-
damentalmente, contínuo, 
necessariamente protegido de 
interrupções. Uma pesquisa 
científi ca interrompida não é 
simplesmente retomada com 
a recuperação de rubricas 
orçamentárias. Em muitos 
casos a interrupção determina 
a perda do trabalho até então 
levado a efeito.

Porém, o que é preocupante 
nessa situação não pode ser 
compreendido apenas com a 
denúncia do sucateamento. 
São incontáveis as manifesta-
ções que associam desenvol-
vimento com investimento em 
ciência, tecnologia e inovação. 
Por isso mesmo, muitos atores 
dessa trama que também se dá 
na dimensão política e ideoló-
gica dos enfrentamentos em 
curso expressam descontenta-
mento e denunciam as conse-
quências graves e destrutivas 
resultantes da aniquilação de 
nossos esforços de científi cos, 
tecnológicos e inovadores.

Porém, muitos argumenta-
dores insistem em denunciar 
autoridades que supostamen-
te não têm visão de futuro, 
tampouco projeto de ciência 
para o país.

Talvez nesse particular este-
ja ocorrendo um grave equívo-
co de ordem estratégica.

O que está presente no âm-
bito das ações governamentais 
é a execução de uma política 
sim, não simplesmente um 
abstencionismo provocado 
pela diminuição de recursos.

A política é justamente a de 
retirada do Estado do universo 
da produção de conhecimento 
e tecnologia. Isso se faz com 
base na premissa de que a 
iniciativa privada aportará o 
que for necessário (e de sua 
conveniência) para o desenvol-
vimento tecnológico de setores 
específi cos. Está em curso um 
processo no qual o Estado quer 
deliberadamente abrir espaço 
para que empresas tecnológi-
cas prosperem, empreguem, e 
produzam bens e serviços para 
consumo.

Trata-se de uma visão de 
mundo que se esconde por 
trás de um manto denominado 
crise. 

O erro mais evidente desse 
modo de compreender o lugar 
do Estado na produção de 
ciência, tecnologia e inovação 
diz respeito aos resultados 
dessa estratégia: ela produz 
ricos, não riqueza. Diz respeito 
a alguns, não a todos. Troca os 
signos do desenvolvimento, pe-
los símbolos da prosperidade 
empresarial.

O que se percebe nesse 
momento permeado por ações 
tão destrutivas é que não é 
possível discutir fundamentos 
de ciência sem que isso nos 
obrigue a discutir os funda-
mentos republicanos da esfera 
pública. Não é, portanto, mera 
questão orçamentária; trata-se 
de uma política de desmonte e 
sucateamento.

(*) - É diretor do Cursinho da Poli e 
presidente da Fundação PoliSaber.

O sucateamento da 
ciência e tecnologia

Gilberto Alvarez Giusepone Jr (*)
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INSTITUTO CULTURAL DE INTEGRAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA GRUPO O RESGATE

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convoca todos os membros do Conselho Consultivo, da Diretoria Executiva e associa-
dos interessados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária nos termos do
Estatuto Social, que se realizará na sua sede localizada na Rua da Abolição nº 177, Bela
Vista, São Paulo - SP, no dia 01 de agosto de 2017, às 15:00h em primeira convocação
e, não havendo quorum, às 16:00h em segunda convocação, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: a) renúncia de parte da Diretoria Executiva; b) nomeação pelo
Conselho Consultivo de novos membros para a Diretoria Executiva em razão da(s)
renúncia(s) referida(s) no item anterior, até término do mandato em curso.

São Paulo, 26 de julho de 2017.
Edivaldo Santiago Silva, Coordenador Presidente.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      4.191
DISPONIBILIDADES      2.711
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         990

Poupança    990
OUTROS CRÉDITOS         464

Direito s/ venda câmbio 0
Rendas a Receber   92
Diversos   372
PDD   0

OUTROS VALORES E BENS           26
Despesas Antecipadas   26

PERMANENTE           25
IMOBILIZADO DE USO   25

TOTAL  ATIVO     4.216

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.976
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         480

Ordens de pagamento M.E    480
OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.496

Cambio Vendido a Liquidar 0
Obrig. Compra de Cambio 270
Obrig. Vendas Realizadas 12
Fiscais e Previdenciárias    999
Diversas   215

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.773
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.355

CONTAS DE RESULTADO         467
Receitas Operacionais   3.040
(Despesas Operacionais)   - 2.573

TOTAL  PASSIVO  4.216

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Junho de 2017

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      16.864
Disponibilidades    6.854
Aplicações Interf. Liquidez       1.500

Aplicações no mercado aberto    1.500
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.162

Carteira Própria    3.487
Vinculados à Prestação de Garantias     675
Vinculados ao Banco Central   -
Outros Créditos        4.273

Carteira de Câmbio    3.179
Rendas a Receber     101
Negociação e Intermed. de Valores   6
Diversos    1.007
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (20)

Outros Valores e Bens             75
Despesas Antecipadas     75

PERMANENTE        1.000
Imobilizado de Uso           466

Outras Imobilizações de Uso    1.140
(Depreciações Acumuladas)     (674)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            534
Outros Ativos Intangíveis    659
(Amortização Acumulada)   (125)

TOTAL DO ATIVO      17.864

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      11.957
Relações Interdependências           957

Ordens de Pagamentos em Moedas    957
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      11.000

Carteira de Câmbio   4.559
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.238
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    5.201

PATRIMÔNIO LIQUIDO        5.907
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    28
Lucros ou Prejuízos Acumulados    -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           702

Receitas Operacionais     22.464
(Despesas Operacionais)     (21.201)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (303)
(Contribuição Social)  (258)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      17.864

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Junho de 2017

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Ativo 2016
Ativo Circulante 714.189,94
Disponível 712.202,27
Banco Contas-correntes 10,00
Aplicacoes Financeiras 66.220,95
Contas a Receber 645.971,32
Outros Créditos 1.987,67

Ativo Permanente 9.186.224,63
Imobilizado 9.186.224,63

Total do Ativo 9.900.414,57

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Demonstrações Financeiras findas em 31.12.2016
Balanço Patrimonial

Passivo 2016
Passivo Circulante 108.088,24
Fornecedores 1.432,05
Impostos a Recolher 84.620,05
Outras Contas a Pagar 4.289,84
Encargos Sociais a Recolher 1.942,50
Sócios 15.803,80
Passivo não Circulante 92.700,00
Patrimônio Líquido 11.509.786,33
Capital Social 1.870.160,00
Reservas de Capital 8.737.842,00
Lucros / Prejuízo 901.784,33
Reservas (1.810.160,00)
Total do Passivo 9.900.414,57

Receitas Brutas 2.888.248,21
Locação de Imóveis 2.888.248,21
Deduções (105.421,07)
Impostos sobre Faturamento (105.421,07)
Receita Líquida 2.782.827,14
Lucro Bruto 2.782.827,14
Despesas Gerais e Administrativas (611.442,28)
Despesas Gerais e Administrativas (611.442,28)
Receitas Financeiras 2.738,65
Receitas de Aplicação Financeira 2.738,65
Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social 2.174.123,51
Contribuição Social (83.411,47)
Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 2.090.712,04
Imposto de Renda (207.307,83)
Lucro Líquido do Período 1.883.404,21

Demonstração do Resultado do Exercício

 Marcos Ajaj Saad - Administrador Responsável  Osvaldo Nascimento Gonçalves da Silva - Contabilista - TC CRC 1SP127932/O-9

Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido
Título Capital Social Reserva de Capital Lucros ou Prejuízos Acumulados Dividendos Lucro Líquido do Período
Saldos em 31/12/2015 1.870.160,00 8.737.842,00 988.799,83 2.197.538,95 1.713.974,06
Saldos em 31/12/2016 1.870.160,00 8.737.842,00 981.619,88 1.977.787,72 1.883.404,21

O Iêmen “está na beira do abismo da fome”, segundo a ONU.

Apenas nos últimos três meses ocorreram “quase 1.900 
mortes associadas ao cólera e 400 mil casos suspeitos”, 
segundo puderam registrar a ONU, o Programa Mundial 

de Alimentos e o Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Os serviços sanitários, de água e saneamento “foram paralisados 

por mais de dois anos de hostilidades e criaram as condições ideais 
para que as doenças se propaguem”, destaca a nota. Além disso, 
o Iêmen “está na beira do abismo da fome”, segundo a ONU, já 
que “quase 60% da população não sabe de onde virá sua próxima 
refeição” e, entre eles, “quase dois milhões de crianças iemenitas 
sofrem de desnutrição severa.”

Em uma visita à cidade costeira de Aden, no Sul, e à capital 
Sana, dirigentes das três agências da ONU viram como as princi-
pais infraestruturas sanitárias foram “danifi cadas ou destruídas”. 
No entanto, segundo eles, “há esperança”, uma vez que “mais 
de 99% das pessoas que estão doentes suspeitas de terem sido 
contagiadas por cólera e que têm acesso aos serviços sanitários 
estão sobrevivendo”. A cólera é uma infecção intestinal aguda 
causada pela ingestão de alimentos ou água contaminada com a 
bactéria “vibrio cholerae”, que nos casos mais graves pode provocar 

Iêmen sofre maior crise 
humanitária do mundo, diz ONU
O Iêmen sofre “o pior surto de cólera no mundo em meio à maior crise humanitária do mundo”, 
asseguraram três agências das Nações Unidas em um comunicado conjunto
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a morte em poucas horas se o doente não receber tratamento.
O país vive em guerra desde 2014, quando os rebeldes houtis 

ocuparam Sana e outras províncias, que se agravou em 2015, com 
a intervenção da coalizão militar integrada por países sunitas 
liderados pela Arábia Saudita a favor das forças leais ao presi-
dente Abdo Rabu Mansur Hadi. Neste confl ito, a ONU convocou 
as partes a pagarem “de maneira urgente” os trabalhadores sa-
nitários, que não recebem seu salário há dez meses. “Sem eles, 
tememos que as pessoas que teriam sobrevivido possam morrer”, 
acrescentaram as agências.

Por último, os dirigentes das agências se reuniram com os lí-
deres iemenitas em Aden e Sana, cada uma controlada por uma 
parte do confl ito, para que permitam o “acesso dos trabalhadores 
humanitários às zonas afetadas pelos combates”. 

Além disso, pediram à comunidade internacional que “redo-
brem seu apoio” ao povo iemenita, pois “a catástrofe que vimos 
perante nossos olhos não só continuará acabando com as vidas, 
como também deixará cicatrizadas as futuras gerações e o país 
nos próximos anos” (Agência EFE).

O irmão da princesa Diana, Earl Spen-
cer, revelou que houve quatro tentativas 
de roubar o corpo da irmã por parte de 
“fanáticos” da realeza britânica. Em uma 
longa entrevista à “Radio 4”, por ocasião 
dos 20 anos da morte da Lady Di, Spencer 
revelou que “por sorte, todas as tentativas 
de retirar o seu corpo do túmulo foram 
impedidas” e que o atual local do enterro 
é o “mais seguro possível”. 

Diana está enterrada em uma “ilha” cha-
mada de Round Oval no meio de um lago 
ornamental próximo à casa de sua família, 
em Northamptonshire. Ainda durante a 
conversa com os jornalistas, Spencer disse 
que a família real mentiu para ele no dia 
do velório, ao qual classifi cou como “pior 
meia hora de sua vida”. 

Segundo o irmão da princesa, ele foi 
informado que os príncipes William e 
Harry queriam seguir o féretro da mãe. No 
entanto, eles revelaram recentemente que 
nunca quiseram fazer isso. Para Spencer, 
obrigar os dois adolescentes na época a 
seguir o velório “foi cruel” (ANSA).

Em mais uma ação contra o “legado” 
de Barack Obama, o atual presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, anunciou 
ontem (26) que pessoas transgêneros não 
poderão fazer parte das Forças Armadas 
norte-americanas. “Após consultas com 
meus generais e especialistas militares, 
informo que o governo dos Estados Uni-
dos não vai aceitar ou permitir que indi-
víduos transgêneros sirvam em qualquer 
competência nas Forças Armadas dos 
EUA”, escreveu em sua conta particular 
no Twitter.

De acordo com o presidente, “os nossos 
militares devem estar focados em vitórias 
decisivas e esmagadoras e não podem fi car 
sobrecarregados com tremendos custos 
médicos e interrupção que um transgê-
nero militar possa envolver. Obrigado”. 
No entanto, as informações postadas nas 
redes sociais não dizem o que acontecerá 
com os milhares de transgêneros que 
já atuam em diversos níveis das Forças 
Armadas. Estima-se que até sete mil 
pessoas que estejam no serviço militar 
norte-americano sejam transgêneros.

Desde outubro do ano passado, após 
a revogação da proibição em junho do 
mesmo ano, as pessoas nessa condição 
que queriam entrar nas Forças Armadas 
deveriam ser recebidas como qualquer 
outro indivíduo. Além disso, aqueles 

Trump proíbe que transgêneros 
façam parte das Forças Armadas

que já estão no serviço e querem fazer 
o procedimento de mudança de sexo, 
contam com assistência médica dentro 
da corporação. Na época do anúncio, o 
então secretário de Defesa de Obama, 
Ash Carter, afi rmou que o país “não pode 
permitir que haja barreiras à entrada das 
pessoas” que querem servir, já que essas 
“barreiras não têm nada a ver com as suas 
qualifi cações para aqueles postos”.

Essa é a segunda medida referente 
aos transgêneros revogada por Trump. 
Logo após assumir o cargo, ele revogou a 
liberação para que pessoas transgêneros 
usassem os banheiros de acordo com sua 
orientação em prédios públicos e escolas 
(ANSA).

Presidente dos Estados Unidos,

Donald Trump.

D
iv

ul
ga

çã
o

Houve 4 tentativas para 
roubar corpo de Diana

Irmão 

diz que 

houve 4 

tentativas 

de roubo.

ANSA


