
 

 
 São Paulo e Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2016 

SBPC-154/Dir. 
 

 
Excelentíssimo Senhor 
Governador em exercício FRANCISCO DORNELLES 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, RJ. 
 
 Assunto: Situação financeira da FAPERJ 
 
Senhor Governador, 

 

 Vimos à presença de Vossa Excelência frente à crítica situação financeira da Fundação Carlos 
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 

 Conforme pudemos apurar, neste ano a FAPERJ não pagou auxílio a nenhum projeto de 
pesquisa, nem relativamente aos restos a pagar de cerca de R$ 270 milhões de 2015, e nem aos que 
caberiam ao orçamento deste ano.  

 Com isso, as atividades científicas estão sendo comprometidas em todo o Estado do Rio de 
Janeiro. A situação já chegou a tal gravidade que há pesquisadores que estão se endividando 
pessoalmente para que seus projetos tenham continuidade. Os laboratórios também estão fazendo 
dívidas com fornecedores. Porém, há casos em que essas dívidas atingiram um patamar elevado, 
fazendo que as empresas fornecedoras interrompessem a entrega de material aos laboratórios. Isso 
significa a paralização – e, em muitos casos, a perda – de muitos projetos que vêm sendo desenvolvidos 
ao longo de anos e até décadas.   

 Senhor Governador, essa situação não pode perdurar. Os avanços e o reconhecimento que a 
comunidade científica do Rio de Janeiro alcançou nos últimos anos, inclusive internacionalmente, só 
ocorreram em razão da existência da FAPERJ e de seus programas de bolsas de estudo e de auxílio à 
pesquisa. Esses avanços podem ficar totalmente comprometidos diante da penúria financeira vivida 
neste ano pela FAPERJ. Vale lembrar que a ação da FAPERJ, ao contribuir enormemente para o avanço 
científico e tecnológico do Estado, foi decisiva para a instalação no Rio de Janeiro de uma série de 
empresas, muitas delas de expressão mundial, que buscam se estabelecer em um ambiente onde a 
produção do conhecimento ocorre de maneira constante, com qualidade e credibilidade. 

 Assim sendo, vimos clamar a Vossa Excelência que, em caráter de urgência, seja devolvida à 
FAPERJ a indispensável condição financeira para que o Rio de Janeiro preserve sua rica infraestrutura de 
pesquisa e mantenha seu elevado padrão de produção científica e tecnológica. 

 Agradecemos a atenção de Vossa Excelência, contamos com a vossa compreensão e nos 
dispomos a colaborar no que estiver ao nosso alcance.   

 
Atenciosamente, 

 
     

 
            HELENA B. NADER      LUIZ  DAVIDOVICH 
           Presidente da SBPC      Presidente da ABC   
 
C/c: Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca e 
Presidente da FAPERJ, Augusto Raupp.  


