
 
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Alessio Datovo <adatovo@usp.br> 
Data: 20 de fevereiro de 2018 18:19 
Assunto: Manifesto CGen - VERSÃO FINAL 

Prezados colegas, 

 

Segue em anexo versão final do manifesto ao Ministro do Meio Ambiente/CGen em 

uma tentativa de reverter os entraves impostos pela nova Lei da Biodiversidade às 

pesquisas em Taxonomia, Sistemática e áreas correlatas. Até o momento já temos uma 

lista preliminar de 104 signatários. Peço que divulguem amplamente esse manifesto 

para todos os seus colegas pesquisadores, incluindo pós-doutorandos e pós-

graduandos, para que consigamos muito mais assinaturas. Aos que quiserem ser 

incluídos na lista de signatários, basta informar seus dados diretamente 

através do link: https://goo.gl/forms/9I3 a2kaDF8JwERHi1 (favor não enviar 

mensagem diretamente para mim solicitando a inclusão do nome). Infelizmente não há 

tempo hábil para fazermos modificações substanciais no manifesto, pois a intenção 

é apresentá-lo já nas próximas reuniões do CGen que terão início na próxima semana 

(26/2). Paralelamente, estamos tentando ainda uma audiência com o Ministro.  

 

Aos que já são listados como signatários, peço que verifiquem se seus nomes, 

cargos e instituições estão listados corretamente (muita informação foi retirada do 

Lattes, que nem sempre está atualizado).  

 

Agradeço a todos os 104 signatários provisórios pelo apoio e pelas sugestões 

recebidas. Incorporamos a maior parte delas, mas nem sempre foi possível conciliar 

todas as opiniões recebidas (especialmente as de estilo) e, por isso, pedimos a 

compreensão de todos.  Essa versão final apresenta apenas duas alterações 

substanciais com relação à versão anterior: 

 

(1) Desde o início, nos preocupava o fato da carta estar muito extensa, o que 

diminuía as chances dela ser realmente lida pelo Ministro ou por seus assessores. 

Por isso, seguimos a sugestão de alguns colegas e que foi usada pela SBPC: uma 

carta principal de uma página sintetizando os principais problemas e discutindo as 

consequências gerais para a T&S; o detalhamento dos entraves e os nomes dos 

signatários são apresentados separadamente, na sequência.  

 

(2) No final da semana passada, o CGen voltou atrás e começou a aceitar os CNPJs sem 

personalidade jurídica, incluindo as unidades em universidades. Fomos informados que 

esse recuo foi motivado pela constatação de que algumas instituições precisariam da 

aval do Presidente da República para efetuarem seus cadastros. Com isso, removemos 

o item 3 que constava na carta original.  
 

Cordialmente, 

 

Aléssio Datovo  

Professor Doutor, Curador 

Serviço de Vertebrados, Ictiologia 

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

Av. Nazaré, 481, Ipiranga, 04263-000, São Paulo, SP 

E-mail: adatovo@usp.br 

Tel: 11 2065 8145 

http://www.mz.usp.br/?page_id= 7884 
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