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 Sessão de Abertura

Foto (esq.p/dir.): Orestes Quércia, Renato Archer, Hélio de
Carvalho Garcia, Crodowaldo Pavan, Roberto Santos -

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo / Dir. de
Cerimonial e RP. 1983 (Acervo SBPC).

asdada

Helena Bonciani Nader (Presidente da SBPC) e Ruy Archer
(irmão de Renato Archer) - Entrega de placa com o registro da
homenagem a Renato Archer. 

     

Homenageado da 64ª Reunião Anual da SBPC
Renato Archer

Saudação ao ex-ministro Renato Archer na solenidade de abertura da 64ª RA da SBPC

Com satisfação aceitei o convite para ser o porta-voz de uma homenagem ao ilustre
maranhense Renato Bayma Archer da Silva, nesta oportunidade da abertura dos trabalhos
da 64ª Reunião Anual da SBPC.

Poderia aqui relatar sobre muitos
fatos que ilustram a biografia do
nosso homenageado, a exemplo:

1. De sua marcante atuação no
projeto de criação do Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq);

2. Sua campanha pela criação do
Ministério da Ciência e Tecnologia;

3. Sua atuação política como Vice-
Governador do Estado do Maranhão;

4. Também como parlamentar;

5. Sua carreira diplomática;

6. Sua luta pela redemocratização do País;

7. Entre tantos outros feitos.

Mas, neste momento, farei destaque
a sua notável ação em prol do
desenvolvimento científico e
tecnológico do Brasil, colocando a
ciência na pauta política como forma
de construção de uma nação
independente, soberana e
socialmente justa.

Assim sendo convidamos os seus
familiares, na pessoa do Dr. Ruy
Archer, seu irmão, para receber a
distinção.

Antonio José Silva Oliveira
São Luís, 22.07.2012

O ano de 2012 foi marcado pela perda de importantes personalidades da Ciência Brasileira
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asdada

e, em particular, para a SBPC, que perdeu 4 de seus ex-diretores. Essas perdas
irreparáveis que a ciência nacional sofreu foram e serão sempre lembradas. 

Há pessoas que nos falam e nem as escutamos,
há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam
mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas
e nos marcam para sempre.

Cecilia Meireles

Esta 64ª Reunião Anual da nossa sociedade foi dedicada a esses pesquisadores.

Aziz Nacib Ab'Sáber
Presidente (1993-1995), Presidente de Honra

Falecido em 16 de março

Gilberto Cardoso Alves Velho
Vice-Presidente (1991-1993)

Falecido em 14 de abril

  

Luiz Edmundo de Magalhães
Secretário-Geral (1973-1977)

Falecido em 23 de maio

Antônio Flávio de Oliveira Pierucci
Secretário-Geral (2001-2003)

Falecido em 8 de junho

  

  

Sócia pioneira no Maranhão

Na sessão de encerramento da 64ª Reunião Anual, a
SBPC e a UFMA homenagearam a professora 
Maria Marlúcia Ferreira Correia, sócia pioneira da
SBPC no Maranhão. Professora de Oceanografia da
UFMA foi conselheira da SBPC, duas vezes secretária
regional e é uma das grandes responsáveis pela
fixação geográfica da SBPC no Estado.

A homenagem é um reconhecimento por sua dedicação
à Ciência, ao Estado e à SBPC desde 1965.
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