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CARTA ABERTA À COMUNIDADE CIENTÍFICA E ACADÊMICA 

A Associação Brasileira de Cristalografia - ABCr - em Assembleia Geral realizada durante 

sua 23ª Reunião, no Campus da Universidade Federal do Espírito Santo nos dias 08 e 09 

de setembro de 2017, vem, por meio deste documento, manifestar sua profunda 

preocupação com os cortes de verbas destinadas às áreas de ciência, tecnologia e 

educação, assim como em outras áreas vitais para a sociedade, que vêm sendo aplicados 

sem discussão com a sociedade em geral e, em particular, com a comunidade científica e 

acadêmica do país. 

A descontinuidade de programas e projetos científicos pode levar a retrocessos 

irrecuperáveis, justamente após os recentes avanços obtidos pela ciência brasileira nos 

últimos anos, que vinham atingindo padrão e volume nunca antes alcançados. Da mesma 

forma, a drástica redução de bolsas para a formação de estudantes de Iniciação Científica, 

Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado inviabiliza até mesmo a possibilidade de retomada 

de qualquer desenvolvimento científico em futuro próximo. 

Esta preocupação atinge em particular a comunidade científica da área de Cristalografia, 

mas também atinge cientistas de diversas outras áreas que utilizam técnicas correlatas, 

num momento em que os dois maiores projetos científicos já realizados pelo país – os 

projetos da nova fonte de luz síncrotron (SIRIUS) e do Reator Multipropósito Brasileiro 

(RMB) – se tornam vulneráveis pelos profundos cortes de recursos. 

Nenhuma sociedade contemporânea pode prescindir da educação e do desenvolvimento 

científico se pretender ser uma sociedade próspera, democrática e justa.  

Assim, a Associação Brasileira de Cristalografia manifesta sua profunda preocupação com 

os cortes de verbas e recursos que vêm golpeando mortalmente a continuidade de 

programas importantes para o país e que, se não forem revertidos, podem comprometer 

qualquer possibilidade de desenvolvimento nacional por longo prazo. 

A Associação Brasileira de Cristalografia manifesta também sua solidariedade e apoio às 

demais sociedades científicas, congregadas na SBPC, na luta pela reversão das graves 

medidas que estão colocando em risco o futuro do Brasil. 

(Documento aprovado por unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária da Associação 

Brasileira de Cristalografia – ABCr) 

 

Vitória, 08 de setembro de 2017 


