
                

 

São Paulo, 23 de novembro de 2011  
SBPC-162/Dir. 

 

Excelentíssima Senhora  
Presidenta DILMA VANA ROUSSEFF 
Presidência da República do Brasil 
 

Ref.: Comissão Nacional da Verdade 

Senhora Presidenta,  

 

Primeiramente quero cumprimentar Vossa Excelência pelo ato de sancionar a Lei que 

institui a Comissão Nacional da Verdade e a Lei de Acesso à Informação, ambas de extremo 

significado para a democracia nacional. 

 

Tendo em vista que Vossa Excelência, em breve, nomeará os sete membros para 

compor a referida Comissão Nacional da Verdade, a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), vem por meio desta, externar a intenção de participar colocando-se à 

disposição para representar a comunidade científica nesse importante colegiado.  

 

Sabida e reconhecidamente, a SBPC tem um histórico de lutas vigorosas em prol da 

democracia e dos direitos humanos. No período da ditadura militar, nossos encontros anuais, 

importante ponto de encontro da ciência nacional, onde se reuniam milhares de pesquisadores, 

professores e estudantes, intelectuais e artistas, eram um dos poucos espaços onde havia 

liberdade de expressão ao debate de assuntos de interesse nacional. A SBPC era um bastião 

contra a repressão e as injustiças produzidas por um governo totalitário.  

 

Como uma das principais sociedades científicas do Brasil, a SBPC representa hoje mais 

de 100 sociedades científicas a ela associadas e continua participando ativamente dos debates 

sobre questões importantes para a nação, com vistas à preservação do respeito aos direitos 

humanos por meio de desenvolvimento econômico sustentável, que priorize a justiça social.  

 

 

 

 



 

 

 

.2. 

Assim sendo, reforçamos nossos cumprimentamos a Vossa Excelência pela iniciativa e 

reiteramos nossa disposição em contribuir, não só para os trabalhos da Comissão Nacional da 

Verdade, mas também nos dispomos a contribuir para a instituição dos Observatórios do 

Direito à Memória e à Verdade nas Universidades Brasileiras, rede de apoio a ser formada com 

de modo a facilitar à Comissão o acesso às informações. 

          

         Atenciosamente, 

 

 

    HELENA BONCIANI NADER   

                   Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/c:    Exma. Sra. Ministra GLEISI HELENA HOFFMAN, Ministra Chefe da Casa Civil 

           Exma. Sra. Ministra MARIA DO ROSÁRIO NUNES, Secretaria dos Direitos Humanos. 

 

 

 


