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ergio Rezende,fí-
sico pernambuca-
no,é o novo mi-
nistro da Ciência e
Tecnologia. Dou-
tor em Física Apli-

cada pelo Massachusetts Institute of
Technology (MIT) e graduado em en-
genharia eletrônica na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro,Re-
zende é um intelectual respeitado e
reconhecido em todo o país por seus es-
forços em defesa de um sistema na-
cional de ciência e tecnologia no
país.Sua atuação foi fundamental,
por exemplo,nas articulações que
levaram à criação da Fundação de
Amparo à Ciência e Tecnologia de
Pernambuco (Facepe),em 1989,a
primeira entre as agências estaduais
de fomento no Nordeste.No último
governo Miguel Arraes,entre 1995 e
1998,foi secretário estadual de Ciên-
cia,Tecnologia e Meio Ambiente.
Entre janeiro de 2001 e janeiro de
2003,foi secretário do Patrimônio,
Ciência e Cultura da Prefeitura de
Olinda,até assumir a presidência da
Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep),agência criada em 1967 com
o objetivo de financiar a inovação
e a pesquisa científica e tecnológica
em empresas.

Rezende,que é membro titular
da Academia Brasileira de Ciências,
substitui o ex-ministro Eduardo
Campos,que volta à Câmara dos
Deputados para reforçar a base par-
lamentar do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.Rezende já anunciou
que não mudará as “estratégias e

prioridades”e nem a equipe de seu an-
tecessor no MCT.Prometeu manter,e
se possível intensificar,a articulação e par-
cerias com entidades dos governos fede-
ral e estaduais como o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) e a Caixa Econômica Fe-
deral,entre outras,de forma a sintoni-
zar as políticas de ciência e tecnologia.
Na sua primeira entrevista como mi-
nistro,por exemplo,Rezende anunciou
que a Finep vai lançar,nas próximas se-
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Um físico à frente do ministério

manas,o Programa Juro Zero,que des-
tinará R$ 100 milhões para pequenas
empresas inovadoras que não têm ga-
rantias reais para contrair financiamen-
tos no mercado.Os recursos ter ão ori-
gem numa parceria com o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).As em-
presas,ele adiantou,j á foram seleciona-
das e cada uma delas receberá emprésti-
mos de até R$ 900 mil ou o equivalente
a 1/3 do faturamento do ano anterior a
serem pagos em cem parcelas.

Vice-presidente da Internatio-
nal Union for Pure and Applied Phy-
sics desde 1977,ele prometeu tam-
bém envolver “mais fortemente” o
setor empresarial no esforço da pes-
quisa,desenvolvimento e inova ção,
conforme afirmou em seu discurso
de posse,no dia 21 de julho. “A Lei
da Inovação,as medidas da pol ítica
industrial e tecnológica e a Medida
Provisória do Bem,s ão importantes
instrumentos de incentivos às em-
presas”, disse.

Rezende aposta que a a regula-
mentação do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecno-
lógico (FNDCT),j á aprovada pela
Câmara dos Deputados e em apre-
ciação pelo Senado,garantir á mais
recursos para os investimentos em
inovação no país. “Os fundos seto-
riais são instrumentos importantes
para financiar ações de ciência e tec-
nologia. Há uma evolução grande
na disponibilidade dos recursos des-
ses fundos,que em 2002 contavam
com R$ 32 milhões e agora,em
2005, têm R$ 750 milhões para se-
rem utilizados”, avaliou. •Sergio Rezende e Eduardo Campos (ao fundo)
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