Equipe de servidores do Parque Nacional da Serra dos Órgãos
NOTA DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS (ICMBIO) SOBRE INCÊNDIO NO MUSEU
NACIONAL EM 02 DE SETEMBRO DE 2018
A equipe de servidores do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) vem através
desta se manifestar e solidarizar com as equipes de trabalho e atuação (servidores, pesquisadores,
estudantes, visitantes, parceiros e interessados) do Museu Nacional, em função do gravíssimo e
triste incêndio ocorrido no último domingo, dia 2 de setembro de 2018.
Reconhecemos o imenso valor cultural e científico do patrimônio que o Museu Nacional
mantém nestes seus 200 anos de existência. Reconhecemo-nos, inclusive, como parte desse
patrimônio, pois muitas das pesquisas que historicamente ocorreram nos quase 79 anos de
existência deste Parque, foram conduzidas por estudantes, pesquisadores e colaboradores do
Museu Nacional ou os materiais testemunhos destas pesquisas estão nele depositados. Tranquilamente, podemos dizer que não apenas do PARNASO mas uma fatia significativa do conhecimento
sobre biodiversidade nas UC do Brasil está lá depositada.
O Museu Nacional, suas coleções, sua história institucional, social, científica e suas equipes
representam e executam trabalho de excelência no Brasil e no mundo, no que diz respeito às suas
áreas de atuação. Temos no PARNASO, atualmente, diversas pesquisas de campo, em curso que
contam com equipes do Museu. Isso engrandece muito nosso papel protagonista no país, acerca do
volume de autorizações de pesquisas emitidas e, certamente, de publicações científicas sobre
Unidades de Conservação.
A despeito da incomensurável perda, acreditamos que a hora é de contabilizar também o
que se pode fazer com o acervo e também o material humano que restou. As pessoas, suas competências, seu alto nível de qualificação não foram perdidos! Acreditamos que uma instituição desta
envergadura resistirá e, mesmo que abatida neste momento, tem plenas condições de se reerguer e
se reconstruir, renascendo ainda mais forte.
Lamentamos profundamente a imensa destruição que o incêndio causou, nos felicitamos a
cada notícia de que alguma parte do acervo não se perdeu totalmente e nos solidarizamos com sua
causa institucional reiterando que somos a favor de que todos os esforços que a sociedade possa
envidar pelo reerguimento do Museu Nacional sejam feitos e recebam incondicional apoio das
instituições e pessoas de nosso país.
Teresópolis, 5 de setembro de 2018.
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