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São Paulo, 25 de novembro de 2022. 

 

Ao grupo técnico de transição do Governo Lula para Ciência & Tecnologia  

Aos cuidados do coordenador do GT de Desenvolvimento Social 

Professor Ildeu de Castro Moreira (UFRJ) 

 

Estimado Professor Ildeu, 

Antes de mais nada, gostaríamos de parabenizá-lo por ser apontado para compor a liderança 

nas discussões das propostas para a CT&I voltadas ao Desenvolvimento Social, incluindo a 

popularização da ciência, para o novo governo do Brasil que se iniciará em 01 de janeiro de 2023. 

A Sociedade Brasileira de Química, SBQ, como entidade democrática e que atua em prol do 

desenvolvimento da Química no Brasil, nas suas diversas áreas, gostaria de reforçar a importância de 

ações desta natureza, onde a comunidade é chamada a participar do debate e construção de propostas 

e se vê envolvida em decisões que certamente causarão avanços humanitários em nosso país. 

Em relação ao encaminhamento de recomendações mais imediatas para início do governo 

Lula, a SBQ gostaria de sugerir a priorização de algumas delas tão necessárias ao reestabelecimento 

de condições necessárias mínimas para a atuação do ensino, da pesquisa e do desenvolvimento 

científico e tecnológico no nosso país: 

- reajuste imediato das bolsas de pós-graduação e iniciação científica em todo país; 

- revogação de leis e medidas provisórias que o governo atual impôs e que tem caráter negativo à CT;  

- recomposição dos orçamentos das universidades; 

- revogação, por completo, da medida provisória do FNDCT e 

- liberação integral de recursos para o CNPq e a Capes contingenciados na atual gestão de CT do país. 

Nessa oportunidade gostaríamos também de enfatizar que a SBQ se coloca à disposição deste 

grupo de transição, para colaborar com medidas positivas nas áreas de meio ambiente, desigualdade 

social e melhoria da educação, ciência e tecnologia brasileiras, que certamente estarão próximas de 

serem implementadas. 

Com votos de saúde ao grupo e prosperidade para nosso país., cordialmente nos 

despedimos, 

 

Shirley Nakagaki 

Presidente da Sociedade Brasileira de Química 


