
Parando o corte de 30% da verba 
da ciência brasileira



O que está acontecendo? 

A FAPESP é o maior órgão de 
fomento à pesquisa científica do 
Brasil e está sendo ameaçado com 
um possível corte de 30% de sua 
verba a partir de 2021.


O que precisamos que aconteça? 

Para fazer pressão nas camadas 
políticas, precisamos conseguir pelo 
menos 100.000 assinaturas no 
nosso abaixo-assinado, e hoje ele 
tem por volta de 40.000. 


Quando precisamos que aconteça? 

A lei será votada em algum momento 
em Dezembro, então precisamos 
iniciar nossa campanha o mais cedo 
possível.

O que resolvemos fazer? 

Criamos uma campanha de mídia social com o 
mesmo mecanismo do famoso “Ice Bucket 
Challenge” em prol da ALS.

1 Faça algo que cause 
estranheza à seus amigos em 
redes sociais através de uma 
foto ou vídeo

2 Revele a causa por trás desse 
ato

3 Desafie alguém a fazer o 
mesmo

http://chng.it/bGHZ8sFw
https://youtu.be/XS6ysDFTbLU
https://youtu.be/XS6ysDFTbLU


Parando o corte de 30% da verba da ciência brasileira



Não sou tapado. 
Confio na ciência. 
Pois é, nós sabemos que você não é um(a) tapado(a), 
confia na ciência, entende o quão importante ela é e não 
quer que o processo científico estacione de vez em 2021. 
Você tem que nos ajudar a parar a proposta do corte. 
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Tire uma foto sua / 
da sua equipe com 
algo que tape 
completamente a 
cabeça.

Aqui vale saco de papel, 
caixa de papelão ou 
sacos de tecido. Não 
importa se têm alguma 
impressão na superfície 
ou se são lisos, sem cor 
ou coloridos. 


Não use sacolas plásticas.
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Poste essa foto na 
mídia social que 
você já usa, como 
Twitter, Linkedin, 
Facebook, 
Instagram, etc.

Use o seguinte texto (ou invente o seu):

#naosoutapado #confionaciencia O governo vai 
cortar 30% da FAPESP. A ciência brasileira vai parar. 
Não deixe isso acontecer, assine o abaixo-assinado 
http://chng.it/bGHZ8sFw Desafiando @XXX @YYY e 
@ZZZ 




Fernanda Cury

Curtido por lmtlr3, andremata, fernand4 e 1,231 outros

Fernanda Cury #naosoutapado #confionaciencia O 
governo vai cortar 30% da FAPESP. A ciência brasileira 
vai parar. Não deixe isso acontecer, assine o abaixo-
assinado http://chng.it/bGHZ8sFw Desafiando 
@veralordi @renatobarros e @markvinstein

Jair Marconi

Não sou tapado

Foto

Explicação
Tag

Link
Desafio

A mensagem também 
pode ser passada em 
vídeo, se você se 
animar!
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http://chng.it/bGHZ8sFw


#naosoutapado #confionaciencia

Sabemos que para haver total representatividade, 
deveríamos indicar as hashtags #naosoutapado, 
#naosoutapada, #naosoutapadX e mais, mas isso 
acaba dividindo a força de usar apenas uma 
hashtag. Achamos mais forte se todos usarem 
apenas #naosoutapado mas fique à vontade para 
modificar a terminação se achar importante. 



Se todos nós 
participarmos, 
conseguiremos espalhar 
essa mensagem 
Se os cientistas participarem em número representativo, a 
imprensa tomará nota e conseguimos novamente entrar na 
pauta do dia. 


Também, espalhando a mensagem por mídia social 
conseguiremos chegar numa massa crítica composta por 
amigos de amigos de amigos de amigos. 


Quem sabe não iniciamos o próximo #metoo ?



Não
somos

tapados

#naosoutapado #confionaciencia


