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São Paulo, 17 de marco de 2017.

NOTA DE DESAGRAVO
CONTRA A TRANSFERÊNCIA “EX-OFFICIO” DO PESQUISADOR
CIENTÍFICO DR. MARCELO DE FRANCO DO INSTITUTO BUTANTAN
PARA O INSTITUTO PASTEUR

Foi publicado no DOESP, pelo Gabinete do Secretário de Estado da
Saúde, Dr. David Everson Uip, a Resolução 55 de 15-3-2017, que cessa a
designação do pesquisador científico, Dr. Marcelo de Franco, como Diretor
Técnico de Divisão do Centro de Desenvolvimento Cultural do Instituto
Butantan (IB) e transfere o douto pesquisador e ex-Diretor Técnico Substituto
do IB, “ex-officio”, para o Instituto Pasteur.
A Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São PauloAPqC manifesta publicamente seu desagravo com relação ao ato
administrativo emanado pelo Exmo. Secretário da Saúde, em virtude dos
severos prejuízos científicos que poderão ocorrer ao Instituto Butantan e
econômicos à FAPESP, uma vez que a transferência abala a continuidade de
linhas de pesquisas que vem sendo desenvolvidas pela Instituição em projetos
financiados pela Fundação, em detrimento da sociedade brasileira que é a
grande beneficiária pelas pesquisas públicas.
O Dr. Marcelo de Franco é pesquisador científico desde 20 de fevereiro
de
1987,
extremamente
produtivo,
reconhecido
nacional
e
internacionalmente, coordena projetos de pesquisa junto à CAPES e CNPq e
contribui de sobremaneira para formar novos pesquisadores científicos. A
linha de pesquisa em que o Prof. Marcelo está inserido está em consonância
com a missão Institucional do Instituto Butantan.
Ao longo dos anos em que o Dr. Marcelo foi Diretor Técnico Substituto,
sempre trabalhou em prol dos interesses da Instituição, representando-a
inúmeras vezes nacional e internacionalmente. Protagonizou processos de
trabalhos proativos que contribuíram extraordinariamente para o
desenvolvimento e a consolidação científica do Instituto Butantan.
Ademais, a transferência imotivada gera total insegurança profissional
não apenas aos pesquisadores e corpo técnico do Instituto Butantan, mas
também a todos os pesquisadores científicos do Estado de São Paulo.
Nunca, outrora, pesquisadores científicos vinculados a Secretaria da
Saúde, temeram qualquer ingerência estatal imotivada, sendo que tal conduta,
infelizmente irá refletir em uma total insegurança profissional não só aos
pesquisadores e corpo técnico do Instituto Butantan, mas também a todos os
pesquisadores científicos do Estado de São Paulo.
Dessa forma, a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de
São Paulo manifesta sua indignação e repúdio ao ato administrativo emanado
pela Secretaria da Saúde, requerendo a sua anulação pela própria
Administração Pública, em atenção ao Princípio da Primazia do Interesse
Público e súmulas 346, 473 do Supremo Tribunal Federal.

