
 

 

 
São Paulo, 23 de maio de 2022 

SBPC-086/Dir.  
 
 

Ilmo. Senhor 
Presidente MARCO ANTONIO ZAGO 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
São Paulo, SP.  
 
Senhor Presidente,  
 

A SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência vem por meio desta 
cumprimentar a FAPESP pelos seus 60 anos de excelentes serviços prestados ao avanço 
da ciência no Estado de são Paulo e no Brasil. Não é preciso ressaltar o papel fundamental 
que a FAPESP sempre teve no desenvolvimento científico e tecnológico de São Paulo. 
Acreditamos que não haja um único cientista no Estado nos últimos 60 anos que não 
tenha sido apoiado direta ou indiretamente pela FAPESP.  E se o Estado de São Paulo se 
destaca em nosso país como uma liderança em desenvolvimento, ciência e educação, a 
FAPESP tem um papel fundamental neste destaque. 

 
Em uma época em que desenvolvimento científico cada vez mais é sinônimo de 

desenvolvimento econômico, o trabalho conjunto da FAPESP com as universidades 
públicas do estado foi fundamental para que nossa sociedade tenha atingido o atual nível 
de desenvolvimento. A FAPESP sempre primou pela eficiência no uso dos recursos 
financeiros, e pela procura do equilíbrio no financiamento de todas as áreas de pesquisas. 

 
Ainda há muito a fazer, certamente. Desenvolver políticas públicas para o 

fortalecimento de nossa democracia e reduzir as desigualdades sociais é um dos grandes 
desafios. Outro vai ser desenvolver a ciência para enfrentar rapidamente novas 
pandemias e diminuir o dano à população. O desafio de transformar nossa economia para 
emissão zero de carbono e enfrentar as mudanças climáticas constitui mais um grande 
desafio. A FAPESP saberá enfrentar todos eles, junto com a comunidade científica paulista 
e brasileira.  

 
Parabéns para a FAPESP!!! Que tenhamos uma agência de fomento trabalhando 

para a sociedade por muitos anos mais, contribuindo para nosso desenvolvimento. 
 

Atenciosamente, 
 

 
RENATO JANINE RIBEIRO 

Presidente da SBPC. 
 


