
 

 

São Paulo, 15 de julho de 2016 
SBPC-122/Dir. 

 
 
Excelentíssimo Senhor 
Governador GERALDO ALCKMIN 
Governo do Estado de São Paulo 
 
Senhor Governador, 
 
 A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) tomou conhecimento das 
ações que estão sendo empreendidas pelo Governo de V.Excia. no sentido de desativar e 
vender fazendas dedicadas à pesquisa científica e tecnológica localizadas em diversos 
municípios do interior do estado de São Paulo. É uma atitude que nos preocupa bastante, pelo 
que segue. 
 
 Entendemos que todo o País enfrenta grave crise econômica e que os governos, em 
todos os níveis, estão buscando cortar gastos e gerar receitas para buscar o equilíbrio das 
contas públicas. No entanto, estamos certos que quaisquer tipos de contenções econômicas 
não devem afetar o investimento contínuo e permanente em ciência, tecnologia e inovação. 
Somente com políticas públicas que priorizam o setor de CT&I, além da educação, poderemos 
superar esta e outras crises, e retomar o caminho da estabilidade econômica e do 
desenvolvimento social sustentável. 
 
 O estado de São Paulo é o principal centro de pesquisas científicas e tecnológicas do 
País e, graças ao planejamento e investimentos que vêm sendo realizados desde o final do 
século XIX, com a implantação do Instituto Agronômico de Campinas, o estado foi pioneiro na 
realização de pesquisas agrícolas. Os resultados com essas pesquisas ao longo da história 
apresentaram impactos marcantes no desenvolvimento econômico de São Paulo. 
 
 A continuidade deste investimento, sem prejuízo de nenhuma das pesquisas em 
andamento e das unidades existentes nas fazendas de pesquisa do Estado, é o que a 
comunidade científica e a sociedade esperam do Governo de V.Excia., que tem demonstrado 
nos últimos anos reconhecer a importância da pesquisa científica e tecnológica para manter os 
avanços que fazem de São Paulo o estado mais rico do País. 
 
 Neste sentido, solicitamos que considere o exposto e cancele a venda desses espaços de 
pesquisa, de modo que o estado de São Paulo continue cada vez mais liderando os 
investimentos nas áreas de CT&I, que tanto benefício trazem à toda a sociedade. 
 

                 Atenciosamente, 
 
 
 

         HELENA B. NADER 
        Presidente 


