Brasília, 28 de maio de 2010.

A sua Excelência o Senhor
Sérgio Machado Rezende
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Senhor Ministro,
Ao participarmos da IV Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação, vimos externar nosso integral apoio às várias manifestações de toda a
comunidade à manutenção e fortalecimento de um Programa organizado para as
Coleções Biológicas Brasileiras e Taxonomia. É de fundamental importância
que tal programa tenha atuação de todos os ministérios envolvidos com o tema,
assim como de outras instituições não-governamentais.
O Ministério da Ciência e Tecnologia deve ser o coordenador e líder de tal
iniciativa já que tem sido responsável pela manutenção de grandes coleções como
as do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Museu Paraense Emílio Goeldi
e, além disso, o único ministério que até o momento apresenta uma linha de ação
em seu Plano para as Coleções Biológicas e Taxonomia.
Para que a valorização demonstrada pelo MCT às Coleções possa ter
continuidade sendo exemplo para outras instituições, sugerimos que para o Plano
de Ação 2011/2015 seja adotada a mesma estratégia com o prosseguimento das
ações conforme a Deliberação CONABIO no. 53, de 26 de agosto de 2008.
As Coleções Biológicas são os repositórios da Biodiversidade e “constituem o
estágio embrionário para desvendar e reconhecer as moléculas que vão beneficiar o próprio
homem. Coleções zoológicas e botânicas são as ferramentas básicas para auxiliar a preservar
essas moléculas para as próximas gerações. Como disse recentemente um nobre pesquisador
do Instituto Butantan "Inovação é uma história contada no futuro" (Otavio A. V. Marques
Diretor do Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan).

Ao reconhecermos a fundamental importância das Coleções Biológicas
Brasileiras para o conhecimento da biodiversidade nacional estaremos
demonstrando que o Brasil, dono da maior biodiversidade do Planeta, está em
condições de liderar as tomadas de decisão dentro da Convenção em Diversidade
Biológica e tem capacidade para gerenciar sua biodiversidade.
Aproveitamos para parabenizá-lo pela iniciativa e organização desta
CNCTI que se consolida como um dos mais importantes eventos na agenda da
Ciência e Tecnologia do País.
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