
EDITORIAL 

N 
afinal da tarde do dia 28 de maio deste ano de 1998 realizou-se, no 

'. auditório do Instituto Militar de Engenharia, presidida pelo Exmo.Sr.. 
Secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério do Exército, a ceri

môniada instalação oficial da Fundação Ricardo Franco. 

Marcado COl1'/, a austeridade típica das solenidades militares, nem por . 
isso aquele evento impediu que transparecesse o esperançoso entusiasmo de 
todosos professores, alunos e convidados, incluindo ex-alunos - militares e 
civis - da venerável Casa da Praia Vern'1elha, que assistiram, orgulhososàque
la ' ce rimônia. 

A Fundação Ricardo Franco vem ao encontro de um antigo desejo de 
todos os que lecionam e pesquisam no IME, qual seja: o desejo de conseguir
mos remover os entraves burocráticos que retardam o fluxo das verbas desti
nadas ao ensino e à pesquisa, bem como o desejo de contarmos tom, procedi
mentos legais, é óbvio, porém mais flexíveis para engajarmos nossos Departa
mentos de Ensino em projetos de interesse tanto da Força Terrestre, emparti
culal; quanto da sociedàde em geral. A importância e a oportunidade desse 
órgão de apoio são tanto m,aiores quanto mais nos lembramos dos grandes ' 
problemas financeiros que o nosso País ainda enfrenta, agravados pela crise 
econômica mundial. 

É preciso dizer com naturalidade que, ao adotar e~se processo para 
melhor resolver os problemas logísticos das pesquisas e projetos do IME, o 
nosso Exército de fato não inovou. Há muito já existem no Brasil fundações 
outras, com objetivos similares. Entretanto, conforme se ressaltou na cerimô
nia de instalação, no caso especifico do IME haverá sempre um cuidado para 
manter o órgão de apoio atento à preeminência da Escola apoiada, isto é: sem 
que haja, entre ambos, competições inoportunas e estéreis. 

Bem sabemos que a entidade recém criada não poderá realizar em prac 

ZO curto ações de notável eficácia. Nesta hora é bom lembrarmos.' os impo
nentescarvalhos e asfrondosas mangueiras começam suas vidas com,o peque
nos arbustos; mais tarde é que nos dão suas sombras e seus frutos. 

Deixmnós, pois, registrados nesta modesta página da Revista Militar 
de Ciência eTécnologia : nossos cumprimentos aos integrantes do Instituto 
Militar de Engenharia, bem como'anossafirme confiança em queaFundação 
Ricardo Franco cumprirá todas as missões que lhe forem atribuídas, em prol 
das atividades, acadêmicas do IME. 


