São Paulo, 22 de fevereiro de 2017.
SBPC-045/carta conjunta

Excelentíssimo Senhor
Governador GERALDO ALCKMIN
Governo do Estado de São Paulo
São Paulo, SP.

Senhor Governador,

Soubemos pela imprensa que o Prof. Jorge Kalil foi demitido da presidência do
Instituto Butantan, onde vinha realizando um excelente trabalho de reestruturação, com
reconhecimento nacional e internacional.

Entendemos a complexidade do assunto, mas consideramos fundamental que
instituição de tamanha importância seja gerida por pessoas da mais alta competência
científica, apoiadas por uma boa equipe de gestão.

O Instituto Butantan passa por um momento de grande visibilidade, tanto pelo
progresso na produção de vacinas como também e, em especial, pela fase final do
desenvolvimento da vacina da Dengue, um marco histórico da ciência brasileira.

Nesse sentido, solicitamos a atenção de Vossa Excelência para que o aparente
conflito de interesses políticos dos envolvidos nessa crise não interrompa projetos tão
relevantes para o Brasil e para mundo.

Está evidente que o Prof. Kalil tem o apoio da comunidade científica e tecnológica do
Instituto, como atestam as manifestações contrárias à conduta e orientação da Secretaria de
Saúde e demissão do Prof. Kalil, manifestações essas lideradas pelos pesquisadores mais
competentes, bem como do próprio Conselho da Fundação, com relevantes quadros
indicados pelo próprio Governo de São Paulo.
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Neste momento, representando a comunidade de ciência, tecnologia e inovação, não
poderíamos deixar de expressar nossas palavras de solidariedade e reconhecimento ao
trabalho do Prof. Kalil.
Solicitamos, assim, o empenho de Vossa Excelência para que a competência seja o
principal requisito de liderança na gestão do Instituto Butantan, de forma a garantir, como
vinha ocorrendo, o cumprimento de sua importante missão.
Atenciosamente,

Academia Brasileira de Ciências (ABC),
LUIZ DAVIDOVICH, presidente.

Academia de Ciências do Estado de São Paulo (ACIESP),
MARCOS BUCKERIDGE, presidente.

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
HELENA B. NADER, presidente.
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