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Prezado Presidente,

Essa medida irreversivelmente desperdiça a propriedade intelectual, ativos e investimentos já
realizados na única fábrica de difusao de circuitos integrados (wafers) no Brasil e no centro de projetos da
estatal. No atual cenário em que potencias mundiais, como os EUA e China, estao buscando se (re)equipar
com fábricas e profissionais na área de circuitos integrados, a liquidaçao da CEITEC nao só aumentará
 mais desenvolvidas, como diminuirá imensamente a
o fosso tecnológico do Brasil em relaçao às naçoes
capacidade brasileira para competir e inovar no mercado cada vez mais estratégico das TICs (Tecnologias
 de chips que encontram severas
de Informaçao e Comunicaçao). Citamos os produtos em soluçoes
 de acesso para o Brasil, pois sao desenvolvidas no exterior e consideradas tecnologias sensíveis
restriçoes
devido ao seu potencial uso dual (civil e militar).
A SBMmag defende outras alternativas para viabilizar a operaçao da CEITEC. As quais, a par
de privatizaçao parcial ou total, em articulaçao estratégica com empresas do setor e Institutos de PD,
preservem o knowhow e o investimento no Brasil. Portanto apelamos para que a Soceidade Brasileira de
 com o Congresso Nacional para intervir na decisao tomada pelo
Progresso á Ciencia( SBPC) articule açoes
Ministério da Economia, onde o MCTIC, reavaliaria as ativos da CEITEC e sua ampla busca pela inovaçao
indústrial. A SBMag coloca-se à disposiçao para prestar esclarecimentos técnicos, comerciais e estratégicos
para á fim de preservar a fonte inovativa que é a CEITEC.”.
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A Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo (SBMag) e a Associaçao de Colaboradores da CEITEC ,
sobre a tomada a decisao pelo governo federal, á optar pela liquidaçao da empresa CEITEC pelo governo
federal, pautada na reuniao de Março 2021 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos
(PPI), onde já se inciaram as atividades de liquidaçao da compania. A Sociedade, afirma que a liquidaçao

da CEITEC seria contrária ao interesse nacional de deter know-how próprio em microeletronica,
e
ampliaçao da pesquisa em eletromagnetismo, além de desfavorecer as demandas da indústria em relaçao
semicondutores, material escasso mundialmente. A tecnologia da Ceitec, pode ser usada para gerar
 á microfluídica) e
produtos nos setores: aerospacial, automobilístico, biomédico, (em particular extensoes
cumpre com rigos ás leis de incentivo á informática.
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