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Bom dia a todos. Desejo realizar um agradecimento caloroso a Rosaura Ruiz,
Presidente da Academia Mexicana de Ciências, por sua acolhida tão generosa
nessa maravilhosa Cidade do México; é sempre um prazer vir aqui. Gostaria
também de saudar o Dr. Carlos Arámburo, Coordenador de Investigação Científica
da UNAM, uma das maiores universidades da América, e talvez do continente.
Ainda, meu querido amigo, Juan Laclette, Vice-Diretor de IANAS, é um prazer
estar aqui e muito obrigada pelo convite.
Gostaria de falar algumas palavras acerca do Conselho Internacional para a
Ciência e do porquê da participação do Escritório original nessa reunião ser tão
relevante. O grande objetivo da ICSU, desde a sua criação, tem sido fortalecer a
ciência internacional em benefício da comunidade. A visão a longo prazo da
instituição é um mundo em que a ciência é usada em benefício de todos, no qual
os talentos em ciência são valorizados e em que o conhecimento está
corretamente conectado ao processo de formação de políticas. Nesse mundo, o
acesso universal e igualitário a informações científicas de alta qualidade é
realidade. E todos os países têm a capacidade necessária para usar isso,
contribuindo para a geração de conhecimento essencial ao seu próprio
desenvolvimento, de forma sustentável.
E uma das missões, claramente difundida pela ICSU, é promover a participação de
todos os cientistas, independente do grupo étnico, da cidadania, das posições
políticas ou do gênero. É com grande prazer que o Escritório Original para a
América Latina e o Caribe é um dos pontos importantes dessa reunião e participa
dessa conferência científica.
Gostaria de saudar meus companheiros também membros do comitê, Dra.
Carmen Samayoa, Dr. Roberto Markarian, Judith e Marcos. Acredito que foi uma
proveitosa iniciativa realizar essa reunião nesse momento. Assim nós veremos, no
futuro, que não estamos começando do zero, mas que houve um grande acúmulo
de conhecimento, reflexões e propostas no que diz respeito às mulheres e sua
relação com a ciência e tecnologia. Acredito ainda que essa reunião seja uma boa
oportunidade para darmos um passo a frente ? especialmente na nossa região - no
sentido de promover ações que tenham um impacto positivo na ciência na América
Latina, especialmente no que tange à questão da igualdade de gênero.
Tenho certeza que a discussão coordenada pela Rosaura Ruiz será proveitosa e
desejo a todos uma boa reunião. Obrigada novamente.

