
 

 
 

 
São Paulo, 08 de agosto de 2019 

SBPC-141/Dir.  
 
Excelentíssimo Senhor 
Ministro ONYX DORNELLES LORENZONI 
Casa Civil da Presidência da República  
Brasília, DF. 
 
Senhor Ministro, 
 

Encaminhamos, abaixo, cópia de Moção aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária 
de Sócios da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em 25 de julho de 2019, na 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, por ocasião da 71ª Reunião Anual da 
SBPC. 

 
Se possível, gostaríamos de receber manifestação de Vossa Excelência sobre o assunto, 

para  divulgação aos  sócios da SBPC.  
 
Título: Apelo à união nacional contra o preconceito e a xenofobia. Solidariedade aos estados do Nordeste 
 
Resumo: Em discurso divulgado em 19/08/2019, o Presidente da República usou expressões preconceituosas 
ao referir-se aos Estados do Nordeste e recomendou retaliações a um dos Estados. É preocupante que a 
autoridade máxima do país, que deveria esforçar-se pela conciliação nacional e respeitar os princípios básicos 
da administração pública, não apenas venha a tratar de forma pejorativa os cidadãos nordestinos, como 
empenhe-se em ferir a constituição e a democracia no que diz respeito às relações institucionais entre o 
Governo Federal e as unidades da Federação. 
 
Texto: A Assembleia Geral da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ocorrida no dia 25 de julho 
em Campo Grande (MS) manifesta sua concordância com os termos da Carta dos Governadores do Nordeste, 
de 19/07/2019, a respeito das declarações do Presidente da República, que usou expressões preconceituosas 
ao referir-se aos Estados do Nordeste e recomendou retaliações, por divergências político-partidárias, a um 
dos Estados. Manifestamos também nossa inquietação com a banalização dos preconceitos e com o estímulo 
a hostilidades decorrentes dos mesmos.  É preocupante que a autoridade máxima do país, que deveria 
esforçar-se pela conciliação nacional e respeitar os princípios básicos da administração pública, entre os quais 
a impessoalidade, a moralidade e legalidade, use de sua influência para estimular a divisão e os favoritismos 
de cunho ideológico. 
 
Historicamente, a SBPC sempre se posicionou pela democracia e respeito à Constituição e ao princípio 
federativo que norteia as relações entre o Governo Federal e as unidades da Federação, além de apoiar 
todas as políticas e meios de combate às desigualdades sociais, econômicas, educacionais e científicas 
regionais e estaduais. A manifestação do Presidente da República vai no sentido oposto, recomendando retaliações 
a Estados, por divergências políticas e ideológicas, o que poderá resultar no aprofundamento das desigualdades 
regionais já observadas no país.  
 
O Nordeste, assim como as regiões Norte e Centro Oeste, necessita de políticas públicas capazes de 
minimizar as graves assimetrias existentes no país. O discurso do ódio, da intolerância e da divisão do país 
não pode encontrar eco na sociedade, mesmo quando proferido pela autoridade máxima da nação. 

 
          Atenciosamente, 

 
 

      ILDEU DE CASTRO MOREIRA 
            Presidente da SBPC 


