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Discurso Saudação ao Aniversário do INPE 

4 de agosto de 2017 

Excelentíssimo Senhor Alfonso Orlandi Neto, nesta ocasião representando o 

Ministro de Estado Gilberto Kassab; 

Excelentíssimo Senhor Prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth, em 

nome do qual saúdo todos os representantes dos poderes executivo, 

legislativo e judiciário presentes; 

Excelentíssimo Senhor José Iram Barbosa, nesta ocasião representando o 

Presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Braga Coelho, em 

nome do qual saúdo todos os diretores de instituições de ciência e tecnologia 

presentes; 

Excelentíssimo Senhor Brigadeiro Augusto Luiz de Castro Otero, 

representando o Tenente Brigadeiro Carlos Augusto Amaral Oliveira, Diretor 

Geral do DCTA, em nome do qual saúdo todas as autoridades militares 

presentes. 

Colegas, senhoras e senhores, 

Há pouco menos de um ano, tomei posse como Diretor desta notável 

instituição de desenvolvimento científico e tecnológico, voltado à ciência 

espacial e suas aplicações para a sociedade. 

Tinha plena consciência de que estava assumindo um cargo de grande 

responsabilidade e com desafios talvez até mesmo superiores à minha 

capacidade profissional. Mas confesso que subestimei os obstáculos que 

enfrentaria na execução de minha missão.  

Além de enormes restrições orçamentárias, causadas pela situação 

econômica adversa que todos conhecemos, o INPE tem sido fortemente 

afetado pela rápida diminuição de seu quadro de servidores, perdendo 

competências que dificilmente poderão ser recuperadas num futuro 

próximo, e pela desnecessária imposição de procedimentos jurídicos 

demasiadamente rígidos e limitantes, que ao invés de auxiliar 

construtivamente os gestores, pesquisadores e tecnologistas na execução de 
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seus projetos finalísticos, acabam por construir um ambiente desagradável, 

que os estressa ao limite admissível de sua tolerância psicológica. 

No entanto, felizmente tenho tido forte e reconfortante apoio no 

enfrentamento dessas dificuldades. Em primeiro lugar, de um grande número 

de servidores dedicados à instituição, desde alguns ocupando posições de 

menor destaque até outros em cargos mais elevados, que têm me 

aconselhado e auxiliado de forma desinteressada. Em especial quero 

agradecer de coração à tríade de amigos que aceitaram meu convite e 

cerraram fileira comigo no início desta administração, Antônio Divino Moura, 

Edson del Bosco e Maria Virgínia Alves. A enorme dedicação deles tem 

tornado meu fardo bem mais suportável. 

Em segundo lugar, quero agradecer os três últimos diretores que me 

precederam, que têm mantido um espírito construtivamente colaborativo, 

sempre que os procuro para esclarecimentos e orientações, e muitos outros 

servidores que não conhecia, mas que se tornaram colaboradores de grande 

valia. 

Merece também destaque o apoio que tenho recebido da AEB e do MCTIC. 

Em especial, tanto o Professor José Raimundo Coelho como os outros colegas 

da AEB oriundos do INPE, José Iram Barbosa e Petrônio Noronha de Souza, 

têm se esforçado ao máximo para me auxiliar na execução de nossas 

missões.  

Com relação ao MCTIC, quero primeiro expressar meu agradecimento ao 

Ministro Gilberto Kassab, que me atendeu quando solicitei audiência com 

todos os diretores para discutir a gravíssima situação que aflige as unidades 

de pesquisa, com o contingenciamento orçamentário, demonstrando 

empenho em pelo menos minorar nossas dificuldades. Quero também 

agradecer ao Diretor Luiz Borda, sempre disponível para nos auxiliar na 

solução de problemas institucionais, e, em especial, ao Secretário Executivo, 

Elton Santa Fé Zacarias, na pessoa do Secretário Executivo Adjunto, Alfonso 

Orlandi, aqui presente. 

Este, em particular, merece especial menção pela sua rápida e eficaz ação na 

solução de um dos problemas de infraestrutura que mais afligem o INPE 

atualmente, o aprimoramento e extensão da vida útil do supercomputador 
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Tupã, do CPTEC. Há cerca de dois ou três meses, o Dr. Orlandi visitou o INPE e 

foi informado sobre a necessidade de recursos, da ordem de 10 milhões de 

reais, para aprimoramento do supercomputador, e sobre a emenda 

parlamentar do Deputado Eduardo Cury, que alocou cerca de 3,5 milhões 

para este fim. Ele prometeu se empenhar para resolver o problema e, de 

fato, há algumas semanas fomos por ele informados que, apesar de a 

emenda não ser impositiva, havia conseguido sua liberação, estando o 

recurso orçamentário já disponível no INPE. Os recursos complementares 

deverão liberados em cerca de dois meses. 

Neste cenário de enorme restrição orçamentária que atravessamos, esse é 

um feito notável e estamos todos profundamente agradecidos ao Dr. Alfonso 

Orlandi. 

Feitos esses agradecimentos, gostaria de relatar alguns resultados de maior 

destaque que foram obtidos por servidores do INPE neste último ano, apesar 

de todas as dificuldades já mencionadas. 

1. Seis membros da Divisão de Astrofísica, Odylio Denys Aguiar, César 

Augusto Costa, Márcio Constâncio Jr, Elvis Camilo Ferreira, Allan Douglas dos 

Santos Silva e Marcos André Okada, participam da colaboração internacional 

Observatório Interferométrico de Ondas Gravitacionais- LIGO, que fez a 

primeira detecção de ondas gravitacionais no ano passado. Por esse 

extraordinário resultado científico, a colaboração recebeu o Prêmio Gruber 

de Cosmologia 2016, Prêmio Breakthrough Especial 2016 em Física 

Fundamental e Prêmio Princesa de Astúrias de Investigação Científica e 

Técnica 2017. Os líderes da colaboração, Rainer Weiss, Kip Thorne, Ronald 

Drever, reconheceram explicitamente a participação de toda a equipe, 

enviando uma mensagem de congratulações ao Dr. Odylio Aguiar, líder da 

equipe brasileira. 

2. Dois alunos de pós-graduação do INPE, Diogo Merguizo Sanchez, do curso 

de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Espaciais, e Ângela Machado 

dos Santos Valentim, do curso de Pós-Graduação em Geofísica Espacial, 

receberam prêmios por seus trabalhos. O Dr. Sanches recebeu o Prêmio 

Wagner Sessin, destinado ao melhor jovem pesquisador do Brasil na área de 



4 
 

dinâmica orbital, e a Dra. Valentim pela melhor tese de doutoramento na 

área de Geociências, do Prêmio Capes de Teses 2016. 

3. O Dr. Carlos Nobre, um dos mais destacados pesquisadores na história do 

INPE, que se aposentou no ano passado, recebeu o prestigioso Volvo 

Environment Prize 2016. Na citação do prêmio, o Comitê destacou seu 

pioneirismo nos esforços para compreender e proteger a Amazônia, um dos 

ecossistemas mais importantes da Terra. 

4. A American Geophysical Union acabou de anunciar que o Dr. Walter 

Gonzalez, da Divisão de Geofísica, foi outorgado com o Space Weather Prize, 

concedido por essa prestigiosa entidade científica a cada quatro anos. 

Reconhecido por suas pesquisas na área de Clima Espacial, o Dr. Gonzalez é 

um dos pioneiros no estudo de fenômenos espaciais altamente relevantes, 

como tempestades geomagnéticas, que acontecem quando partículas muito 

energéticas e campos magnéticos intensos emitidos pelo Sol atravessam o 

meio interplanetário e interagem com o campo geomagnético da Terra.  

Essas realizações demonstram claramente que a excelência desta instituição 

é reconhecida não somente pela sua pioneira liderança no desenvolvimento 

de tecnologias espaciais e suas aplicações para a sociedade, mas também 

pela qualidade de sua produção científica e tecnológica.  

No início do mês passado, tive uma das mais gratificantes experiências neste 

ano como Diretor do INPE. Na companhia de três colegas servidores e três 

alunos de pós-graduação, fomos participar da 69a Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Belo Horizonte. Devido 

às restrições orçamentárias, viajamos todos juntos na van que levou os 

equipamentos a serem instalados no estande do INPE na EXPOTEC. 

O convívio com os alunos nas longas horas de viagem e a observação de seu 

dedicado, pulsante e criativo empenho, para tornar a apresentação do INPE 

uma das mais visitadas e elogiadas da EXPOTEC, renovaram minhas 

esperanças de que temos um futuro promissor e certamente suplantaremos 

as dificuldades atuais. 

No hotel em que estávamos hospedados, estava também a delegação do 

Flamengo, que foi jogar em Belo Horizonte. Na manhã de sábado, um dos 
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alunos, Daniel, filho de nossa colega Maria do Carmo Nono e atleta amador, 

foi exercitar-se na academia do hotel. Enquanto estava correndo na esteira, 

entrou um grupo de jogadores do Flamengo, vestidos com a camisa do clube. 

Ao constatar que Daniel continuou correndo, aparentemente sem dar 

atenção à presença deles, o zagueiro Juan comentou a um colega 

- Deve ser gringo! 

Ao ouvir isso, Daniel contestou 

- Não sou gringo e sim brasileiro como vocês! 

Então Juan lhe perguntou 

- Você sabe quem eu sou? 

Daniel respondeu 

- Não, não sei; eu sou Daniel; muito prazer. 

Juan então lhe disse 

- Mas você certamente sabe o que é o Flamengo, não sabe? 

Ao que Daniel respondeu 

- Sim, eu sei, é uma equipe de futebol. E você, sabe o que é o INPE? 

Juan lhe respondeu 

- Não, não sei. 

Daniel então concluiu 

- Que vergonha para você! 

Que esse exemplo de amor por este Instituto, e orgulho de nossos alunos por 

estar nele desenvolvendo suas teses, nos motive a continuar trabalhando 

com confiança e dedicação pela sua contínua evolução, de forma que todo 

cidadão que não conheça, respeite e admire o INPE por suas realizações em 

prol da sociedade brasileira de fato deva se sentir envergonhado. 

 

Obrigado pela atenção. 
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Ricardo Galvão 


