À Diretoria e à Comissão de Gerenciamento da Reserva Florestal do IB-USP

Com mais de oito décadas de história, a Universidade de São Paulo (USP) é uma instituição
pública que tem como fins promover e desenvolver todas as formas de conhecimento, por meio do ensino
e da pesquisa, bem como estender à sociedade os serviços provenientes dessas atividades. O Instituto de
Biociências (IB), por sua vez, se mantém sobre esses mesmos três pilares: ensino, pesquisa e extensão, e
promove de forma conspícua a formação de graduandos(as) e pós-graduandos(as), que desenvolvem no
espaço universitário visões críticas de mundo propiciadas pela metodologia científica e pelas discussões
decorrentes desta. Com base no conhecimento científico, seja ele proveniente de estudos biológicos,
políticos ou sociais, analisamos o ambiente no qual estamos inseridos e nele intervimos, sempre de forma
justificada e bem embasada.
Nesse sentido, considerando a importância per se da Reserva Florestal do IB, somada à sua
relevância para projetos de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, e a indispensabilidade do diálogo
entre toda a comunidade do IB, visto que a transparência e a democracia devem ser sempre alicerces
vigentes nesse Instituto, nós, integrantes dos corpos docente, discente e de funcionários(as) do IB-USP,
que abaixo assinamos, solicitamos à Diretoria e à Comissão de Gerenciamento da Reserva Florestal que
venham a público, por meio de uma plenária aberta, justificar o firmamento de um convênio com a
empresa privada Greenheart Brasil Empreendimentos em Ecoturismo e Conservação Ambiental Ltda..
Solicitamos que se tornem explícitos os processos institucionais envolvidos e todos os termos do contrato,
como garantido pela Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011).
Dado o estágio avançado dessa discussão, requeremos que a plenária ocorra o mais rápido possível,
no máximo até a terceira semana de junho de 2022, em um horário que abarque a troca de turnos entre o
período integral e o noturno, assim garantindo uma maior participação de toda a comunidade do IB.

São Paulo, 26 de maio de 2022.

