
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2012 

  
Excelentíssima Senhora 
DILMA VANA ROUSSEFF 
Presidente da República 

Senhora Presidente, 

A Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf) é uma sociedade científica, sem fins 
lucrativos, fundada em 30 de outubro de 1978 com o objetivo precípuo de apoiar a 
disseminação da Ciência Geofísica junto às Comunidades Científica e Empresarial. 
Também é objetivo da SBGf congregar os geofísicos brasileiros e para tal, possui a 
Revista Brasileira de Geofísica (RBGf)  onde são publicados trabalhos científicos e 
técnicos, particularmente nas áreas de Geofísica da Terra Sólida, Geofísica da 
Atmosfera, Geofísica Nuclear e Geofísica Aplicada. Também são aceitos trabalhos nas 
áreas de Geodésia, Meteorologia, Oceanografia Física e outras áreas correlatas. A SBGf 
realiza ainda um Congresso Internacional e um Simpósio Brasileiro, ambos bienais. 
Além de Workshops Internacionais, Fóruns e palestras técnicas.  

Os Congressos da SBGf, principal evento organizado por essa Associação, foram 
iniciados em 1989 sendo que a partir de 1991 passaram a denominar-se Internacionais, 
devido ao grande número de inscrições de trabalhos vindos de outros países. 
Paralelamente aos Congressos, é organizada uma feira onde são apresentados produtos e 
serviços relacionados à Geofísica, a EXPOGEf. 

A SBGf vem através desta carta se solidarizar às  diversas manifestações contrárias aos 
cortes feitos no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como é do 
conhecimento de V. Exª, instituições científicas e empresariais vieram a público 
externar sua preocupação com as gravíssimas consequências dos referidos cortes para 
qualquer projeto de desenvolvimento nacional sustentado e sustentável. Em relação ao 
manifesto "Em defesa da ciência, da tecnologia e da inovação", a SBGf  preocupa-se 
com os efeitos derivados de tal corte sobre os investimentos na Área da Geofísica e 
considera um retrocesso vis-à-vis os avanços que vinham sendo realizados nos últimos 
anos, podendo prejudicar diferentes setores da economia do país e em especial em um 
momento crucial diante dos desafios da exploração da camada do pré-sal.  

Pelo exposto, solicitamos a V. Exª que se digne a proceder  uma análise profunda das 
diferentes alternativas diante de V. Exª no sentido de encontrar uma outra possibilidade 
que nos leve à uma revisão dos cortes anunciados. 

 Atenciosamente, 

 

Ana Cristina B. F. Chaves 

Presidente da Sociedade Brasileira de Geofísica 




