O manifesto pro Carlos Alexandre Netto para presidente da SBPC:
"Alex é o nosso candidato.
Conselheiro, ex reitor da UFRGS, neurocientista, sempre presente nas
batalhas da SBPC pela educação, política de C&T e CNPq, pós
graduação e Capes, FAPs e FAPERGS, no Congresso e nos Estados,
defensor da divulgação e popularização das informações científicas,
epidemiológicas, climáticas,
Defensor do domínio público dos resultados das pesquisas básicas
realizadas nos laboratórios públicos ou privados.
Defensor da quebra de patentes em casos extremos de interesse público
(como no presente caso da pandemia).
Em defesa dos direitos constitucionais de respirar, dos direitos humanos
e da natureza, e do viver juntos em uma Terra, que não é plana ( como
acreditam 22% dos brasileiros! )
Uma terra que respeita os direitos da democracia participativa.
Pelos direitos das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, a
descriminalização do aborto, sem preconceitos ou discriminações de
gênero e raça, pelo direito à diversidade.
A favor de uma profunda reforma da política antidrogas e do sistema
penal e policial, à luz dos progressos das neurociências, da sociologia e
da antropologia.
Pela recomposição dos orçamentos de C&T e Educação, alavancas de
um projeto de desenvolvimento econômico e humano para o nosso país.
Caberá a Alex liderar uma diretoria que deverá 'subir nos altos ombros'
da anterior e dar continuidade às diretrizes e batalhas que foram
bravamente travadas nestes últimos anos, preservando princípios e
conquistas que marcaram a presença da SBPC em seus 72 anos de
história".
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