
 

 

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados 

Deputado Rodrigo Maia 

 

Srs. líderes partidários na Câmara dos Deputados: Alessandro Molon (líder da oposição), 

Aguinaldo Ribeiro (da maioria), Jandira Feghali (da minoria); Paulo Pimenta (PT); Wellington 

Roberto (PL); Arthur Lira (PP); André de Paula (PSD); Baleia Rossi (MDB); Tadeu Alencar (PSB); 

Carlos Sampaio (PSDB); Jhonatan de Jesus (Republicanos); André Figueiredo (PDT); Elmar 

Nascimento (DEM); Augusto Coutinho (Solidariedade); Pedro Lucas Fernandes (PTB); José Nelto 

(Podemos); Ivan Valente (PSOL); André Ferreira (PSC); Daniel Almeida (PCdoB); Leandre (PV); 

Joenia Wapichana (Rede). 

 

Prezados Deputado Rodrigo Maia e lideranças da Câmara dos Deputados acima mencionadas, 

 

As entidades representativas da comunidade científica e acadêmica brasileira 

parabenizam o presidente da Câmara dos Deputados e todas as lideranças partidárias que 

assinam o artigo A base do progresso, publicado no dia de hoje (05/11/2019) no jornal O Globo, 

no qual afirmam que Ciência e a Tecnologia não são a causa da crise que enfrentamos, mas 

podem ser a solução. Manifestamos publicamente nossa inteira concordância com as 

considerações e posicionamentos ali expressos e registramos a importância do Congresso 

Nacional, por meio de suas lideranças, destacar o papel decisivo da educação e da ciência, 

tecnologia e inovação para o desenvolvimento econômico e para a melhoria da qualidade de 

vida dos brasileiros.  

 

É essencial que a Câmara dos Deputados, neste momento difícil para a educação e a 

CT&I no país, afirme para a sociedade brasileira a sua visão e a sua convicção sobre a 

importância da CT&I para a saída da crise e para o desenvolvimento sustentável do País e se 

posicione, como o fez,  pela manutenção e pela recuperação financeira das agências federais de 

apoio à pesquisa científica e tecnológica, o CNPq, a Capes e a Finep.  

 



 

 

Com a certeza de que tal posicionamento de lideranças tão expressivas do Parlamento 

brasileiro, um fato muito significativo e relevante, terá repercussões importantes na 

recuperação dos recursos destinados a esta área, em particular no Orçamento de 2020, e na 

construção de uma política de Estado duradoura, reafirmamos nosso apreço, nossas 

congratulações e nossa solidariedade às colocações feitas no artigo mencionado.  

05 de novembro de 2019 

Academia Brasileira de Ciências (ABC) 

Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES) 

Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e 

de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES) 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) 

Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) 

Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas (RBCIH) 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 

 

 

 


