
 

 

São Paulo, 25 de agosto de 2015 
SBPC-192/Dir. 

 
Excelentíssimo Senhor 
Governador LUIZ FERNANDO PEZÃO 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
 
Senhor Governador, 
 
 A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) vêm dirigir-se 
respeitosamente a Vossa Excelência com o objetivo de solicitar atenção especial com a 
retomada na regularização dos repasses de recursos à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo 
à Pesquisa, a Faperj. Temos conhecimento que o seu Governo manteve o compromisso de 
dedicar 2% da receita líquida do Estado para as atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Rio de Janeiro, apoiadas pela Faperj. Portanto, louvamos o fato de que não houve corte de 
orçamento, e que, pelo contrário, o valor será ainda maior em 2015.  
 
 Este fato representa uma clara evidência da visão de Estado que Vossa Excelência está 
imprimindo a sua gestão, já que os investimentos em educação, ciência, tecnologia e inovação 
representam um dos caminhos mais garantidos para promover o desenvolvimento econômico 
e o bem estar da sociedade. 
 
 No entanto sabemos que o atual momento de crise econômica, que afeta todo o País, 
tem tornado difícil aos governantes, nos municípios, estados e na Federação, priorizar os 
repasses de recursos em tempo hábil para que as atividades em curso não sofram 
descontinuidade. No caso do Rio de Janeiro, lembramos que o Estado é hoje responsável pela 
produção de 20% da pesquisa científica nacional, e abriga em suas instituições de ensino 
superior, 22% dos cursos de pós-graduação com notas 6 e 7 (máximas conferidas pela Capes-
MEC) do País. 
 
 A regularização e continuidade no repasse de recursos orçamentários para a Faperj 
deverá garantir que os projetos e programas por ela financiados não sejam descontinuados ou 
interrompidos, o que causaria impacto bastante negativo à produção científica do estado do 
Rio de Janeiro. Assim, solicitamos à Vossa Excelência que empreenda os esforços necessários 
para que o fluxo dos recursos destinados à Faperj sejam regularizados o mais breve possível. 
 

A SBPC se coloca à disposição de Vossa Excelência e aproveita a oportunidade para 
reiterar os protestos de alta estima e consideração. 
 

        Saudações cordiais, 

    HELENA B. NADER 
    Presidente 


