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CARTA ABERTA DAS ENTIDADES SINDICAIS DAS CARREIRAS DE C&T AO 

MINISTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, MARCOS PONTES 

 

À Sua Excelência o senhor 

Marcos César Pontes, 

DD. Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Prezado senhor, 

             

Este “Fórum das Entidades Sindicais Representativas dos Servidores das Carreiras de 

Ciência e Tecnologia – FÓRUM DE C&T”, contando com mais de 26 instituições de 

C&T em sua composição, vem neste documento lamentar a decisão injustificada 

tomada pelo ministério na última segunda-feira quando, através da portaria n.º5528 de 

17 de janeiro de 2022,  assinada pelo seu secretário-executivo,  e que cancelou  a  

suspensão das atividades presenciais em uma série de unidades de pesquisa 

afetadas por altos surtos de covid entre servidores e colaboradores. 

A se estranhar o fato de que na citada Portaria não consta qualquer motivação 

técnica que justifique a determinação, por ela exarada, do retorno às atividades 

presenciais em órgãos onde, repetimos, estão ocorrendo verdadeiros surtos de COVID, 

o que coloca esse ato na contramão não só das recomendações da ciência para lidar 

com a pandemia, como também a contrapõe aos próprios princípios norteadores do 

direito administrativo, que apregoam que qualquer ato do administrador deve ser 

devidamente motivado. 

É de se lamentar o fato de que, mais uma vez, o comando do MCTI abre mão de 

ficar ao lado da ciência para não desagradar o negacionismo do presidente da 

República, em uma atitude subalterna que joga contra a biografia passada e futura do 

Ministro Pontes. Afinal, tal decisão a nosso juízo tecnicamente imotivada só foi tomada 

após o anúncio das suspensões das atividades nos órgãos em questão pelo sitio 

noticioso “Metrópoles” que dizia que tal decisão colocava o Ministro em rota de colisão 

com o presidente. 
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Assim, para que não pairem dúvidas quanto ao compromisso do Ministro 

paracom a ciência, nem suspeitas de uma total subserviência ao poder presidencial, 

nós do Fórum de C&T solicitamos que sejam retomadas, com urgência,  as medidas de 

implementação total, temporária de todas instituições ligadas ao Ministério onde 

estejam ocorrendo surtos de COVID, como mandam as boas práticas científicas e bom 

senso na gestão. 

 

FÓRUM NACIONAL DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS 
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