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No Brasil, 80% das pesquisas em ciência e 
tecnologia estão ligadas a programas de pós-
graduação. Apesar disso, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 
(Capes), agência de fomento federal, anunciou 
recentemente que os cortes no orçamento do 

órgão levarão à interrupção do pagamento 
de bolsas a partir do segundo semestre de 

2019. O percentual é apresentado pela própria 
entidade. 

A projeção da Capes foi feita a partir da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias aprovada para 

2019, onde o órgão sofreria com um corte de 
pelo menos R$ 580 milhões no ano que vem. 

O impacto abarcaria 93 mil bolsas de pós-
graduação – mestrados, doutorados e pós-
doutorados. Em outra área, a de formação 

de docentes, com os programas Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 
de Residência Pedagógica e o Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica 
(Parfor), 105 mil bolsistas em 2019 podem ser 

afetados.  
A título comparativo, a cifra representa apenas 

70% do valor pago – R$ 817 milhões - como 
auxílio-moradia a 17 mil magistrados (juízes e 

desembargadores que stão pleiteando aumento 
salarial) no Brasil.

Mobilizações contra os cortes já foram 
marcadas. No dia 14 de agosto, um protesto 

em Brasília deve ocorrer. A data é o prazo final 
para Temer avaliar o texto da LDO.

Retrocesso
LDO de Temer corta recursos da 
capes que anuncia o trágico fim do 
financiamento de pesquisas em 2019

Vamos exigir um basta de desemprego, de 
aumento do preço do gás de cozinha e dos 

combustíveis, de retirada de direitos da 
classe trabalhadora, de privatizações e o 

fim da EC 95/16 que congela os gastos com 
os serviços públicos por 20 anos.

Assim como fizeram sobre o apoio da 
Globo a Ditadurea Militar...
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