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Abertura do Evento

Muito bom dia a cada uma e a cada um. Serei muito breve para

que a maior parte da manhã já possa ser dedicada aos trabalhos.

Inicio cumprimentando, por intermédio da pesquisadora Ros Mari,

a equipe organizadora desse evento, que foi capaz de mobilizar pessoas

qualificadas para discutir um tema da maior relevância, que é o tema

associado às várias dimensões do Programa Habitare, aqui exposto,

brevemente, pela própria Ros Mari.

Queria, por intermédio da Sra. Ana Maria de Souza, da Finep, cum-

primentar a todos e a todas que vieram para este evento de fora do

campus e, particularmente, de fora do Município de São Paulo. Queria

ressaltar, brevemente, quatro aspectos que me parecem merecedores

de comentários iniciais.

Eu penso que esse evento é exemplar, em primeiro lugar, por

mostrar com clareza que o conhecimento tecnológico deve aliar o rigor

da metodologia com a relevância dos temas e a busca de resultados. Nós

estamos procurando avançar o conhecimento na área de habitação com

a sensibilidade às questões ambientais e à questão da inclusão social e,

portanto, este é o primeiro motivo que faz o evento exemplar.

Em segundo lugar, pelo fato, também fundamental, de ser um

evento de avaliação de políticas públicas. Nós temos uma característica,

em nosso país, de realizar diagnósticos múltiplos, propostas várias e

implementação de ações.

Aqui temos um espaço para, com tranqüilidade, mas também com

método, de fazer uma avaliação, não no sentido punitivo, mas uma ava-

liação no sentido da aprendizagem compartilhada das experiências - este

é um segundo aspecto que merece ser destacado nesse evento.

O terceiro aspecto é a parceria entre as diversas instituições, que

fica evidenciada já na própria capa, no material e no Programa do evento,

onde, com muito orgulho, a bandeira do IPT está associada às bandeiras

da nossa Financiadora de Estudos e Projetos, Ministério da Ciência e

Tecnologia portanto, e à da Caixa Econômica Federal.
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Finalmente, o quarto destaque é a abrangência regional do evento.

Nós temos aqui representantes do Ceará ao Rio Grande do Sul - um dos

aspectos essenciais para a construção de um país melhor é que nós

possamos ter canais de comunicação e intercâmbio de experiências en-

tre as diversas regiões, respeitadas as suas particularidades, e esse evento

também o faz e, portanto, mais uma vez, eu cumprimento a equipe que

o organizou.

Desejo muito êxito no trabalho. Este Instituto recebe a todos de

coração aberto, de casa aberta. Esse é um evento que o IPT olha com

muito valor pela sua importância e o desejo é que vocês tenham três

dias não apenas de trabalho intenso, mas também de convivência

prazerosa.
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