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Nota sobre o atual momento da Pandemia pela Covid-19 no Brasil
O Diretório Nacional do Fórum Nacional de Pró-reitores de Pesquisa e Pósgraduação manifesta sua consternação frente à condução da crise pela Covid19, pelo Governo Federal. Esta profunda crise se revela no colapso do
sistema de saúde nos Estados e Municípios, no aumento do número de casos
positivos e no lamentável crescimento dos óbitos diários, com prognóstico
de agravamento da situação ao longo dos próximos meses. As persistentes
falhas na coordenação nacional do problema, sem a efetiva integração com
os entes da federação, vêm exacerbando as consequências da Pandemia já
vividas há meses, as quais deixarão cicatrizes na história do país.
A demora na concretização do plano de vacinação pela insuficiência de
insumos para a fabricação de vacinas e o fracasso no planejamento das
aquisições de imunizantes de outros países, dentre outros, evidencia, uma
vez mais, o processo de desindustrialização crescente e a redução dos
investimentos em pesquisa científica e tecnológica. Neste contexto, urge a
derrubada dos vetos presidenciais ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico em apreciação no âmbito do Congresso Nacional.
É importante lembrar que, grande parte das pesquisas e avanços científicos
no Brasil são realizadas por estudantes (de mestrado e doutorado) e por
docentes-pesquisadores das instituições de ensino pertencentes ao Sistema
Nacional de Pós-Graduação. Assim, uma vez mais, se torna imperiosa a
defesa da liberdade de expressão dos (as) cientistas e pesquisadores (as) ao
exporem críticas e ao apresentarem soluções à atual crise sanitária e social
brasileira.
Brasília-DF, 08 de março de 2021.
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