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MARCOS PONTES PARTICIPA DE LIVE COM PRESIDENTE JAIR BOLSONARO
O ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovações, Marcos Pontes participou
na última quinta-feira (17), da live que
o presidente da República, Jair
Bolsonaro realiza semanalmente em
suas redes sociais. O ministro da
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas
também participou do bate papo.
Durante a conversa o presidente
Bolsonaro elogiou o trabalho dos dois
ministros e inclusive fez um
questionamento aos internautas que o
assistiam. “Peguem os ministros da
Ciência, Tecnologia e Inovações que
antecederam Marcos Pontes. Se é que você lembra de algum. Compare a capacidade do nosso astronauta com os demais”,
comparou o Bolsonaro.
Marcos Pontes aproveitou a conversa para destacar um importante projeto de lei havia sido aprovado há pouco tempo na Câmara
dos Deputados. “A PLT 135 é um marco para a ciência e tecnologia no país. Ele descontigencia o Fundo Nacional Para
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e isso é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país”,
declarou o ministro do MCTI.

Leia a matéria completa em gov.br/mcti

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MCTI DESTACA CAPACIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO INT/MCTI
Em visita ao Instituto Nacional de
Tecnologia (INT/MCTI), nessa quintafeira (17), o secretário-executivo do
Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI), Leonidas de Araújo
Medeiros
Júnior,
se
mostrou
impressionado com a atuação da unidade
de pesquisa.
“Um dos motivos de eu vir ao INT é que
ler sobre a capacidade da Instituição é
uma coisa, mas estar aqui e ouvir dos
pesquisadores e da sua diretora Iêda
Caminha o que é feito e realizado amplia
esse conhecimento. Além da área
científica e acadêmica de relevância, o
que mais chama a atenção é a alegria com
que os seus integrantes trabalham em sua linha de atuação, permeando várias áreas tecnológicas. Este legado vem sendo renovado
a cada dia para a sociedade brasileira e queremos explorar ao máximo essa capacidade da Instituição” – destacou o secretárioexecutivo, que assumiu o cargo há menos de dois meses.
Leia mais em int.gov.br

