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A Sua Excelência o Senhor
Sérgio Machado Rezende
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

Senhor Ministro
A Sociedade Brasileira de Malacologia (SBMa) vem expressar seu apoio à implantação das
medidas necessárias para a consolidação, salvaguarda e expansão dos acervos científicos que servem de
base para o avanço das pesquisas sobre a biodiversidade brasileira, as quais foram propostas pela Ministra
de Estado do Meio Ambiente através do Aviso Ministerial nº 145/GM/MMA.
Coleções Científicas são patrimônio nacional, bem público; sua missão de manter o registro ex-situ
da biodiversidade é atestada pelo parágrafo 1 do artigo 218 da Constituição Brasileira, ressaltando-se que a
biodiversidade é parte do patrimônio das nações, de acordo com a Convenção Internacional da
Biodiversidade, da qual o Brasil é um dos signatários.
Portanto, nós, cientistas brasileiros, pesquisadores em biodiversidade, entendemos que as
justificativas e as propostas apresentadas no referido documento destacam-se por sua clareza, oferecendo
uma excepcional oportunidade para que o Governo Brasileiro assuma, simultaneamente, uma posição de
liderança, tanto na salvaguarda do patrimônio biológico armazenado nos acervos científicos brasileiros,
como no avanço do conhecimento da biodiversidade nos planos nacional e internacional.
A recente crise deflagrada pelo incêndio do Instituto Butantan, gerando perda de inestimável parte
do acervo científico brasileiro, alerta para a urgente necessidade de investimentos na manutenção e na
ampliação de acervos biológicos. Essas medidas trarão grande impacto para a geração de conhecimento
sobre o patrimônio biológico brasileiro, para o qual já dispomos de excelentes diagnósticos e estudos de
planejamento estratégico, de forma a tornar esse conhecimento útil para os diferentes segmentos da
sociedade brasileira.
Atenciosamente,

Sonia Barbosa dos Santos
Presidente da Sociedade Brasileira de Malacologia
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