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O Sindicato dos Engenheiros lamenta a decisão do governo federal de extinguir o CEITEC e manifesta

também sua preocupação em relação a falta de transparência na condução do processo de dissolução.
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O Sindicato dos Engenheiros lamenta a decisão do governo federal de extinguir o CEITEC e manifesta

também sua preocupação em relação a falta de transparência na condução do processo de dissolução. 

Em abril passado, o Ministério Público do Tribunal de Contas da União solicitou a suspensão da liquidação

da empresa, patrimônio de inovação tecnológica da sociedade brasileira, de importância estratégica para o

desenvolvimento econômico do país. Além de não atender os órgãos de controle, o governo federal segue

ainda na contramão do que recomendou o Ministério Público do Trabalho (MPT), efetivando demissões de

profissionais do quadro da empresa sem um cronograma aprovado, negociação coletiva ou anuência dos

sindicatos representantes.  

Indústria, serviços, comunicações, transportes, agronegócio, defesa, saúde e entretenimento são alguns dos

setores que vivem processos revolucionários de transformação gerados pela eletrônica. A micro e nano

eletrônica, a técnica de produzir chips, estão no centro desta transformação e tornaram-se uma área vital

na economia mundial.  

A extinção do CEITEC, além de representar a perda da única fabricante de chips e semicondutores na

América Latina, impacta toda a cadeira produtiva criada no seu entorno e promove relevante perda de

capital intelectual e os reflexos da sua criação no meio acadêmico. 
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O SENGE tem participado de fóruns de debate acerca da importância desta empresa pública, que

representa um marco na política de ciência e tecnologia nacional, e cuja extinção condena todo o país a

seguir no atraso e na dependência de tecnologia importada, abrindo mão de participar de um mercado de

alto valor agregado, com os óbvios reflexos negativos, em longo prazo, para a economia e a soberania

nacionais.  

Assista também: 

SENGE LIVE TRATA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA EXTINÇÃO DO CEITEC

(https://www.sengers.org.br/noticia/5138/senge-live-trata-sobre-as-consequencias-da-extincao-do-

ceitec) 

Assista o debate que contou com a participação do engenheiro Marcos Kordyas Dossa, que desde 2013 atua

na área de engenharia do CEITEC, do engenheiro e professor da escola politécnica da PUCRS, Adão

Villaverde, e do cientista da Computação Luís Lamb, atual secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia. 

VIDEO INSTITUCIONAL REFORÇA IMPORTANCIA ESTRATEGICA DO CEITEC

(https://www.sengers.org.br/noticia/5396/video-institucional-reforca-a-importancia-estrategica-da-

ceitec-assista)

 

Leia mais: 

SENGE E FNE ASSINAM MANIFESTO CONTRA A EXTINÇÃO DO CEITEC 

(https://www.sengers.org.br/noticia/5121/senge-e-fne-assinam-manifesto-contra-a-extincao-da-

ceitec)

PROFISSIONAIS APRESENTAM ARGUMENTOS EM DEFESA DO CEITEC DURANTE REUNIÃO DA

COMISSÃO DE ECONOMIA DA ALRS  (https://www.sengers.org.br/noticia/5144/profissionais-

apresentam-argumentos-em-defesa-da-ceitec-durante-reuniao-da-comissao-de-economia-da-alrs)
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