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Nesse momento de perda incomensurável para a ciência e cultura mundial e, em especial, brasileira,
externamos nossos sentimentos de tristeza e consternação. Somos sabedores dos esforços
empreendidos pela gestão atual da administração da UFRJ e especialmente da Direção do Museu
Nacional para contornar as dificuldades impostas pela política atual de desmonte da ciência e
ensino superior. Apesar de tudo, temos a confiança que pesquisadores, professores, técnicos,
servidores e alunos do Museu Nacional e Universidade Federal do Rio de Janeiro ‐ UFRJ conseguirão
enfrentar com sabedoria e resiliência essa catástrofe.
A Universidade Regional do Cariri ‐ URCA e todos que integram a gestão desta IES, tem o Museu
Nacional como o irmão mais velho, percebemos essa instituição como nossa parceria essencial em
áreas estratégicas para o desenvolvimento da URCA e da região do Cariri e do interior do Nordeste.
Nesta condição o Museu Nacional e repositório de fósseis provenientes da Bacia do Araripe desde o
século XIX. A URCA mantém convênio de cooperação com o Museu Nacional na qual diversas
atividades de pesquisa, intercâmbio e transferência de tecnologia tem se desenvolvido com sucesso.
Inclusive com empréstimos de acervo paleontológico do Museu de Paleontologia Plácido Cidade
Nuvens, da URCA\Geopark Araripe, pode ter se perdido no incêndio. No tempo oportuno esperamos
poder conhecer as informações com precisão; apesar disto aproveitamos para lembrar que entre
irmãos existe disponibilidade a qualquer hora, e que estamos à disposição para apoio no que estiver
ao nosso alcance. Somos solidários a todos que fazem o Museu Nacional, Universidade Federal do
Rio de Janeiro e povo do Rio de Janeiro, enlutado por esta perda irreparável.
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