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CARTA ABERTA ASOCIEDADE

0 Diretor do Museu Paraense Emilio Goeldi vem a publico comunicar a sociedade belenense,
paraense, brasileira e mundial que, caso nao seja revertido o atual quadro or~amentario do
Museu Goeldi, institui~ao sesquicentenaria de pesquisa e comunica~ao de ciencia, seremos
obrigados a, a partir de outubro proximo, fechar duas de nossas bases fisicas, o Parque
Zoobotanico, o 65!! local mais visitado do Brasil (segundo o Ministerio do Turismo), e a Esta~ao
Cientifica Ferreira Penna, localizada no Complexo do Maraj6, e local aonde sao realizadas
pesquisas de Iongo prazo sobre monitoramento e avalia~ao da biod iversidade amazonica.
0 Parque Zoobotanico e visitado por aproximadamente 400 mil turistas anualmente, e e um dos
principais cart6es postais da cidade de Belem. No Parque procuramos, juntamente com uma
equipe especializada, nao apenas disponibilizar ao publico visitante uma amostra do bioma
amazonico, mas tambem promover educa~ao s6cio-ambiental baseados nas especies de nossa
fauna e flora, e da popula~ao amazonica, incluidos os caboclos, ribei rinhos, povos ind igenas e
quilombolas.
Estamos as vesperas de inaugurar o Aquaquio Jacques Huber, o aquario publico mais antigo do
Brasil, ap6s quase uma decada de fechamento por necessidades de reforma e reestrutura~ao.
Nele estao abrigadas as mais conhecidas e importantes especimes aquaticas e sub-aquaticas da
Amazonia, e e um atrativo especia l do Parque Zoobotanico.
No entanto, tendo em vista a situa~ao porque passa o Museu Goeldi em rela~ao aos cortes
promovidos pelo Ministerio do Planejamento, Or~amento e Gestao (MPOG) no
ano corrente de 2017, e a atual previsao or~amentaria (PLOA) de 2018, e minha obriga~ao como
diretor da institui~ao publica de pesquisa mais longeva da Amazonia, terceira mais antiga do
Brasil, informar ao publico que:
or~amentarios

1.

temos na Lei Or~amentaria Anual (LOA) de 2017, um or~amento aprovado de
aproximadamente R$ 12.700.000,00, dos quais tivemos um corte (contingenciamento)
de 44%, totalizando um montante de recursos da ordem de R$ 7.100.000,00 para serem
utilizados em 2017;

venho, desde 2015, implementando uma politica de corte de gastos, sobretudo com
despesas de terceiriza~ao, e com isso 'economizando' o or~amento do Museu Goeldi
para poder fechar tanto o exercicio de 2015 quanto de 2016;
3. chegamos, em 2017, com um quadro de despesas, sobretudo de seguran~a, limpeza e
servi~os gerais (manuten~ao dos viveiros, jardineiros, eletricistas, tratadores, etc.), para
a manuten~ao do Museu Goeldi em cond i~6es absolutamente minimas, sobretudo de
segu ran~a e atendimento ao publico;
4. o Museu Goeldi ja utilizou, nos primeiros 8 meses de 2017, cerca de R$ 5,6 milh6es;

2.

5.

o total das despesas fixas do Museu Goeldi (incluindo terceiri za~ao de servi~os de
seguran~a, manuten~ao e limpeza, energia, telefone, material de consumo, etc.), para
os ultimos 4 meses do anode 2017, e de aproximadamente R$ 3,7 milh6es;

6.

assim, o Museu encontra-se deficitario em R$ 3,7 milh6es para poder honrar seus
contratos atuais sem necessitar novos cortes.
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Diante desse contexto, e tendo em vista adicionalmente que o on;:amento do Museu
Goeldi previsto no PLOA/2018 e de R$ 8,2 milhoes (muito aquem dos R$ 13 milhoes solicitados),
solicito o apoio e o entendimento do publico para o fato de que, caso nao consigamos o
descontingenciamento dos recursos de nossa LOA/2017, e consequente aumento do on;:amento
de 2018, terei, com vistas ao cumprimento do que determina a Lei Complementar N2 101, de 4
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que promover uma medida amarga e
impopular, sem precedentes na hist6ria desta institui<;ao, que e determinar o FECHAMENTO do
Parque Zoobotanico e da Esta<;ao Cientffica Ferreira Penna, a partir de outubro de 2017, por
tempo indeterminado, pois nao sera possivel honrar os compromissos contratuais vigentes e os
de 2018 como or<;amento disponfvel eo previsto .
Obviamente, o eventual fechamento do Parque Zoobotanico e da Esta<;ao Cientffica
Ferreira Penna teria repercussao negativa nao apenas ao publico de visitantes e de
pesquisadores, mas afetaria, inclusive, a economia local, pois o segundo semestre, sobretudo o
mes de outubro, em que se realiza o maior evento cristae do mundo, o Cfrio de Nazare, e de
grande movim enta<;ao de turistas em Belem .
Pe<;o, assim, que divulguem esta Nota, e auxiliem a sensibilizar os governantes eo meio
politico para lograrmos sucesso na recomposi<;ao or<;amentaria em 2017 e garantia
or<;amentaria em 2018, para que possamos continuar a realizar nossas pesquisas, divulgar
con hecimento de excelencia, auxiliar tomadores de decisao a realizar boas polfticas publicas
para a Amazonia, e pro mover o desenvolvimento de um estado rico em s6cio e biodiversidade,
habitado porum povo feliz e solidario.
Belem, 04 de setembro de 2017
Nilson Gabas Junior
Diretor - Museu Paraense Emilio Goeldi

