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Z O apequenamento do Brasil 

e da democracia assom-
bra pela velocidade dos 

acontecimentos. O turbilhão de 
notícias preocupantes acende uma 
luz de alerta. O agravamento da crise 
política, a ausência de propostas para 
o enfrentamento da crise econômica 
e a verborragia ideológica empregada 
como cortina de fumaça e, ao mes-
mo tempo, fio condutor da política 
do governo colocam riscos severos 
de retrocessos para a democracia e 
de piora das condições de vida dos 
trabalhadores.

A tragédia de Brumadinho ga-
nha contornos desesperadores pela 
conhecida posição de Bolsonaro 
em relação ao meio ambiente. Em 
dezembro, já eleito, o presidente cri-
ticou o que chamou de “indústria das 
multas ambientais” e acusou fiscais 
do Ibama de excesso de preciosismo.

Em Davos, o presidente surpre-
endeu. E não foi positivamente: seu 
discurso de 6 minutos, quando tinha 
direito a usar 45, foi uma compilação 
de tuítes genéricos: não apresentou 
um plano, uma estratégia, limitando-
-se a comentários rasos, um convite 
aos presentes para gozarem as férias 
no Brasil e uma promessa de fazer 
reformas e privatizar, sem dizer quais 
ou o quê. E ainda desmarcou uma 
coletiva internacional para se livrar 
de perguntas incômodas.

É que, nesse mesmo dia, o escân-
dalo envolvendo Flavio Bolsonaro 
incendiou o noticiário. Senador eleito 
no pleito de 2018, Flavio empregou 
no seu mandato de deputado esta- 
dual a mãe e a esposa de um foragido 
da Justiça, chefe da milícia de Rio 
das Pedras e do grupo de extermínio 
Escritório do Crime e suspeito de par-
ticipação no assassinato da vereadora 
Marielle Franco. 

Além disso, Flavio prestou ho-
menagens a milicianos na Alerj e 
defendeu as milícias durante a CPI 
que investigou as organizações cri-
minosas. As denúncias somam-se ao 
escândalo envolvendo o PM Fabrício 
Queiroz, motorista e segurança do 
parlamentar.

Enquanto isso, retrocessos na 
Lei de Acesso à Informação e a 
proposta de mudança das regras de 
investigação do COAF apontam para 

uma equação de solução simples: 
menos transparência é igual a mais 
corrupção. Retrocesso aberrante, 
que reduz a possibilidade de a so-
ciedade monitorar os gastos públicos 
e enfraquece os instrumentos de 
investigação. A coincidência com o 
escândalo protagonizado por Flavio 
é tão escandalosa.

A saída para a mudança da pauta 
encontrada pelo governo foi mergu-
lhar fundo no conflito ocorrido na 
Venezuela. Preocupante: ao invés 
de investir esforços diplomáticos 
para buscar a paz, o governo atuou 
como incendiário, tomando lado 
na disputa, aumentando o risco de 
um confronto armado em um país 
vizinho e gerando instabilidade no 
Continente. É mais uma vez a ver-
borragia ideológica sendo utilizada 
de forma irresponsável como tábua 
de salvação de um governo confuso 
e ainda sem rumo.

A desistência de Jean Wyllys do 
mandato parlamentar conquistado 
nas urnas em 2018 indica que a de-
mocracia vai mal. Jean, ameaçado de 
morte, revelou não ter mais condições 
de viver em semiconfinamento e sem 
ter a sua segurança garantida pelo 
Estado. A reação de Bolsonaro e de 
seu filho Carlos nas redes sociais foi 
repulsiva. Comemoraram a decisão 
do desafeto político como se não fosse 
responsabilidade do próprio governo 
zelar pela segurança de Jean, man-
dando às favas o compromisso com a 
democracia e o livre debate de ideias.

Assistimos ao desenrolar dos fatos 
com grande preocupação: em mo-
mentos de crise prolongada, as elites 
sempre impõem aos trabalhadores o 
pagamento da fatura. É fundamental 
unir a categoria, reforçar a ação sin-
dical, preparar os trabalhadores para 
defender-se dos ataques que virão. 

Já tivemos uma pequena prova 
do que o governo nos reserva nos 
últimos dias, com o Ministério da 
Economia fazendo manobras mil 
para descumprir vitória do Sintufrj 
na Justiça e manter o corte ilegal 
dos adicionais ocupacionais. Com a 
marcha da insensatez comandada 
pelo governo ganhando força, as 
reformas e privatizações prometidas 
em Davos colocam na mira os nossos 
empregos e direitos.

Jornal do Sintufrj
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EM FOCO

GIRO BRASIL

A CUT e as demais cen-
trais sindicais estão se mo-
bilizando para a luta pela 
aposentadoria. No próximo 
dia 20 de fevereiro, vão rea-
lizar uma Plenária Unitária 
das Centrais em Defesa da 
Previdência e contra o Fim 
da Aposentadoria.

Essa plenária será prece-
dida de plenárias estaduais 
e assembleias de sindicatos 
para construir a mobiliza-
ção, decidir formas de luta, 
greves e paralisações para 
enfrentar as propostas do go-
verno; alertar os trabalhado-
res e as trabalhadoras sobre 
a nefasta proposta de refor-
ma da Previdência e ataques 
à aposentadoria. 

(CUT Nacional)

Resistência Reforma da Previdência pode agravar desigualdades
De acordo com estudos 

feitos por especialistas, as re-
formas anunciadas da Previ-
dência Social aumentarão a 
pobreza e as desigualdades no 
Brasil. Porque parte da popula-
ção e da economia do país se 
sustenta da Previdência Social. 

Em 2015, 30 milhões de 
famílias (cerca de 90 milhões 
de pessoas – considerando 

uma família com três mem-
bros) se beneficiaram direta-
mente da Previdência Social. 
Nesse ano, 86% dos idosos 
tinham proteção na velhice; 
mas sem a Previdência, mais 
de 70% dos idosos estariam na 
pobreza extrema. Por conta 
dessa ampla cobertura, não 
chegam a 10% os idosos que 
estão em condição de pobreza.

Custo de Vida sobe 3,89% em 2018
De acordo com os cálculos 

do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese) divulgados 
no dia 10 de janeiro, o Índice 
do Custo de Vida (ICV) registrou 
variação acumulada de 3,89% 

em 2018, 1,45 ponto percen-
tual (p.p.) superior à de 2017, 
que foi 2,44%. As taxas por es-
trato de renda apresentaram o 
seguinte comportamento: para 
as famílias pertencentes ao es-
trato 1, que possuem as rendas 

O percentual de pobres no 
país em 2014 atingiu 24,2% 
da população total; contudo,  
sem o pagamento dos benefí-
cios previdenciários, esse índi-
ce subiria para 37,6%. 

Os benefícios previden-
ciários representam 25% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
municipal em pelo menos 
500 municípios brasileiros, 

e chega a 60% do PIB em di-
versas cidades nos estados de 
Minas Gerais, Bahia e Piauí. 
Em 4.216 cidades brasileiras 
(76% do total), os repasses da 
Previdência superam o Fundo 
de Participação dos Municí-
pios (FPM). Ou seja, são fun-
damentais para a economia 
de milhares de municípios 
brasileiros.  

mais baixas, foi verificada taxa 
de 3,87%; para as do estrato 2, 
a variação foi de 3,79%; e para 
as do estrato 3, a taxa ficou em 
3,91%. 

Entre os 10 grupos que 
compõem o ICV, cinco tiveram 

variações superiores à inflação 
de 3,89%, entre janeiro e dezem-
bro de 2018. São eles: Transpor-
te (6,05%), Despesas Diversas 
(5,21%), Educação e Leitura 
(5,03%), Habitação (4,10%) e 
Alimentação (3,95%). 

PÕE ABAIXO: O fim definitivo da comunidade da Praia do Mangue, na Cidade Universitária, ocorreu na manhã de terça-feira, 22, quando 
uma oficial de justiça, acompanhada de agentes da Polícia Federal, fez cumprir o mandado expedido pela 5ª Vara Federal do Rio de 
Janeiro de demolição das oito construções existentes no local. A operação foi acompanhada pela Divisão de Segurança (Diseg) e por 
soldados da Polícia Militar. A ação de reintegração de posse da área para a UFRJ teve início em julho com o cumprimento do acórdão 
do Tribunal de Contas da União, que resultou na retirada de todos os moradores de lá. 

Nota de 
falecimento

Com pesar informamos o 
falecimento do vigilante apo-
sentado Walmir Theodoro da 
Cruz Moraes, 82 anos, ocorrido 
no dia 11 de janeiro. O compa-
nheiro entrou na UFRJ em 1978 
e trabalhou no Hospital Univer-
sitário até se aposentar. 

Foto: Renan Silva

Foto: Divulgação
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A UFRJ tem 72 horas para 
cumprir a liminar que de-
termina o pagamento dos 
adicionais ocupacionais (in-
salubridade, periculosidade, 
irradiação ionizante ou tra-
balho com substâncias ra-
dioativas) aos trabalhadores 
da instituição, determinou 
a juíza  Maria Izabel Gomes 
Sant’Anna, da 30ª Vara Fede-
ral do Rio de Janeiro, em novo 

Reitoria tem 
que cumprir 
liminar 

despacho, nesta sexta-feira, 25. 
Na semana anterior, a juíza 

concedeu liminar ao mandado 
de segurança impetrado pelo 
Sintufrj garantindo aos mais 
de oito mil trabalhadores da 
universidade o recebimento do 
adicional que não foi pago no 
salário de dezembro (contra-
cheque de janeiro). O adicional 
também não foi pago sobre o 
abono de férias. 

“Chamem os colegas 
das suas unidades. Plan-
tonistas, saiam de casa e 
venham reforçar essa luta. 
Tem que ser uma pressão 
de peso pelo pagamento do 
adicional e por uma políti-
ca de saúde nos ambientes 
de trabalho. São 6.883 pro-
fissionais expostos a riscos 
diários”, convocou a coor-
denadora-geral do Sintufrj 
Gerly Miceli, na reunião 
com os técnicos-adminis-
trativos em educação e diri-
gentes de diversas unidades 
do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) e servidores 
do Hospital Universitário 
(HU), para o ato na quinta-
-feira, 31. 

• As ações de mobili-
zação para o ato começam 
nesta segunda-feira, 28, às 
9h, com panfletagem em 
todos os andares do HU. 

• Na terça-feira, 29, às 
10h, a direção sindical se 
reúne com a categoria no 

Centro de Tecnologia, no hall 
do bloco A, e na quarta-feira, 
30, às 11h, com os trabalha-

dores do Instituto de Pueri-
cultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG). 

 

Os cortes dos adicionais ocu-
pacionais que ocorreram têm 
a ver com a revisão dos laudos 
técnicos dos trabalhadores: tanto 
o de dezembro, pela não migra-
ção dos dados do antigo sistema 
(Siapenet) para o Siape Saúde 
pela UFRJ no prazo determinado 
pelo Ministério da Economia, 
como os que estão sendo feitos 
desde setembro de 2018, por 
conta do acórdão do Tribunal de 
Contas da União (TCU). 

Os laudos têm que seguir 
as Normas Regulamentadoras 
nº 15 e nº 16, do Ministério do 
Trabalho, cujos critérios são pre-
determinados e incluem o am-

Categoria no CCS se mobiliza 
Cerca de 80 pessoas parti-

ciparam na sexta-feira, 25, da 
reunião no CCS sobre o corte da 
insalubridade – uma iniciativa 
de integrantes das Brigadas de 
Emergência e imediatamente 
incorporada pelo Sintufrj. A 
maioria era trabalhador ou di-
rigente de unidades do próprio 

Centro, e os demais do HU.   
Em meio a depoimentos 

dramáticos de quem todos os 
dias expõe a saúde para desem-
penhar suas funções na univer-
sidade – que vão do manuseio 
de produtos químicos, a convi-
ver com fungos e com pacientes 
em condições muito ruins, in-

fectados por bactérias, vírus –, 
os trabalhadores queriam en-
tender por que sofreram o corte 
do adicional. 

Eles também querem apoio 
para a criação das Comissões 
Internas de Saúde do Servidor 
Público (Cissp) – a Cipa nas 
instituições públicas. 

Revisão de laudos é uma exigência    
biente de trabalho e as atividades 
laborais. Mas a Coordenação de 
Políticas de Saúde do Trabalha-
dor (CPST) não está conseguin-
do realizar as avaliações quanti-
tativas do ambiente de trabalho, 
além de divergir tecnicamente 
do entendimento das duas NRs, 
o que obrigou o Sintufrj a ajui-
zar ações para garantir o paga-
mento do adicional. 

Assessoria técnica – Des-
de março, o Sintufrj conta com 
uma assessoria técnica contrata-
da com o objetivo de defender a 
saúde nos ambientes de trabalho 
e o direito dos trabalhadores ao 
adicional. Os profissionais, como 

o engenheiro do trabalho Rafael 
Borher, preparam laudos, con-
tralaudos, recursos, relatórios, 
orientam e ministram cursos de 
capacitação. 

 Insatisfação – O senti-
mento por parte da categoria é de 
insatisfação com as dificuldades 
enfrentadas na revisão dos lau-
dos. A preocupação da Reitoria 
tem sido a de atender às orienta-
ções normativas do Ministério da 
Economia (ex-Ministério do Pla-
nejamento), que visam restringir 
ao máximo a concessão do adi-
cional para redução da folha de 
pagamento, à revelia das NRs do 
Ministério do Trabalho.  

DESPACHO DA JUÍZA Maria 
Izabel Gomes Sant’Anna, da 
30ª Vara Federal do Rio de 
Janeiro: ela deu 72 horas 
para liminar ser cumprida 
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categoria tem até o dia 
20 de fevereiro para 
enviar ao Sintufrj a 

procuração para que o Depar-
tamento Jurídico da entidade 
dê entrada nas ações na Justi-
ça visando à recuperação dos 
26,05%. O índice foi retirado 
arbitrariamente dos contra-
cheques de mais de oito mil 
trabalhadores da UFRJ pelo 
governo federal. O documento 
encontra-se à disposição dos 
interessados no site www.sin-
tufrj.org.br.

Para fazer parte da ação, o 
sindicalizado deve imprimir e  
preencher a procuração com 
seus dados e enviá-la para o 
Sintufrj pelo e-mail 26.05@
sintufrj.org.br. Quem tiver 
dificuldades de fazer essa ope-
ração deve procurar o quanto 
antes a sede ou as subsedes 
do Sindicato no Fundão, na 
Praia Vermelha ou no Hospi-
tal Universitário (HU). 

Procuração deve ser entregue até 20 de fevereiro
Sintufrj formaliza ações na Justiça pela volta do índice aos contracheques

Horários de atendimento: 
na sede, no Fundão: das 9h às 
17h; na subsede, no HU: das 8h 
às 16h, e na subsede, na Praia 
Vermelha: das 8h às 16h. 

Direito adquirido  
O Departamento Jurídico 

do Sintufrj começou a ajuizar 
as ações na Justiça na segun-
da-feira, 21, quando terminou 
o recesso forense. “A tese de-
fendida pelo Sindicato é a do 
direito adquirido, com base na 
seguinte situação: no processo 
coletivo ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) não foi aprecia-
do o argumento da entidade de 
que o período de decadência de 
cinco anos não foi respeitado”, 
explicou a coordenadora-geral 
Gerly Miceli.  

Os trabalhadores (ativos, 
aposentados e pensionistas) 
recebiam o índice desde 1994, 
quando o Sintufrj ganhou na 
Justiça ação coletiva. 

Como o STF não se pro-
nunciou quanto ao mérito 
dos nossos argumentos, cabe 
a ação individual, o que está 
sendo feito agora pela direção 
do Sindicato por meio do seu 
Departamento Jurídico.  

Gratuidade
O jurídico do Sintufrj está 

requerendo a gratuidade na 
Justiça para todos os mandados 
de segurança que derem entra-
da reivindicando a volta dos 
26,05% aos contracheques.  

Foto: Sintufrj

ATENDIMENTO na sede do Sintufrj

A Na Justiça, o 
Sintufrj defende a 
tese de que o STF 
não considerou 
os argumentos 
da entidade de 
que o índice era 
pago à categoria 
há mais de cinco 
anos, portanto, um 
direito adquirido. 
Os trabalhadores 
na UFRJ recebiam 
os 26,05% desde 
1994

Convênio Sesc-Sintufrj
Por solicitação da categoria, 

o Sintufrj foi atrás e fechou con-
vênio com o Sesc-Rio (Serviço 
Social do Comércio). Mas para 
validar a parceria é necessário 
que pelo menos 1.600 sindica-
lizados façam o seu cadastro na 
instituição. O convênio abrange 
todas as unidades do Sesc no 
Estado do Rio de Janeiro.

Veja como os interessados 
em usufruir dos benefícios ofe-
recidos pelo Sesc-Rio devem 
proceder:

• Retirar no Sintufrj Carta de 
Encaminhamento que deverá 
ser entregue na instituição com 
a apresentação dos seguintes 
documentos: identidade, CPF, 
comprovante de residência e 
contracheque.

• Taxa de habilitação: R$ 
50,00 (titular) e R$ 100,00 (ti-
tular e todos os dependentes). 
Segunda via de cartão: R$ 20,00. 

• O cadastro é renovado 
anualmente.  

• Importante: este convênio 
não inclui os serviços de odon-
tologia oferecidos pelo Sesc. 

Dependentes
Serão aceitos como depen-

dentes pais, madrasta e pa-
drasto, filhos e enteados até 18 
anos, esposa ou esposo, com-
panheira ou companheiro, avós 
e netos. Todos os sindicalizados 
e seus dependentes serão clas-
sificados na categoria Conve-
niados.

Isenção de taxa
Para ter direito à isenção 

do pagamento das taxas, o 
sindicalizado deve comprovar 
renda familiar de até três sa-
lários mínimos nacionais (Pro-
grama de Comprometimento 
e Gratuidade). 

Foto: Internet

NOSSOS DIREITOS
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Dinheiro insuficiente
Consuni aprova orçamento que é ainda menor do que o do ano passado: pouco mais de R$ 380 milhões

O orçamento da UFRJ para 
2019 foi aprovado na sessão 
extraordinária do Conselho Uni-
versitário (Consuni) do dia 20 de 
dezembro sob forte sentimento de 
solidariedade com a situação da 
UFRJ diante das difi culdades que 
se avizinham devido aos recursos 
cada vez mais reduzidos.

Os números já haviam sido 
anunciados em sessões anteriores, 
em cujas pautas já estava prevista 
a discussão. Mas algumas novi-
dades foram apontadas, como 
um documento com propostas de 
ajustes de despesas e aumento da 
arrecadação. 

Houve também uma alteração 
nos valores do orçamento depois 
da aprovação da Lei Orçamentária 
Anual em 19 de dezembro.

Segundo o pró-reitor de Pla-
nejamento, Desenvolvimento e 
Finanças (PR-3), Roberto Gambi-
ne, a previsão inicial era de o orça-
mento destinado fi car em torno de 
R$ 361 milhões. Mas houve um 
pequeno aumento: está prevista 
dotação maior, de cerca R$ 11 
milhões para custeio e 
de R$ 5 milhões para 
investimento. 

O orçamento passa, 
assim para R$ 377 milhões. 
“Ainda menor que no ano 
passado (pouco mais de R$ 
383), mas melhor do que o que 
estávamos considerando”, disse 
o pró-reitor.

Défi cit
Considerando o défi cit acu-

mulado entre 2016 e 2018 de R$ 
171.619.459,00 e que as despesas 
previstas para 2019 poderão chegar 
a R$ 506.812.608,00, o défi cit no 
fi m de 2019 pode chegar a mais de 
R$ 300 milhões. Por isso, a PR-3 
propôs algumas medidas de ajuste.

O desafi o agora, segundo Gam-
bine, será melhorar a arrecadação e 

Preocupação

Gambine relatou o clima do 
Consuni, que aprovou mais um 
orçamento apertado, em curva 
descendente desde 2013: “Houve 
muita preocupação sobre como 
vamos enfrentar este cenário e um 
compromisso de esforço coletivo 
no ajuste das despesas. Houve 
manifestação forte, solidária do 
Conselho com a UFRJ, um com-
prometimento com um esforço 
compartilhado por todos”. 

O Conselho Universitário 
aprovou, com 4 abstenções, a 
proposta apresentada, com base 
no parecer da Comissão de De-
senvolvimento, com um adendo: a 
destinação de 1% do valor alocado 
em custeio discricionário para 
atender aos Termos de Ajuste de 
Conduta (TAC) relacionados à 
prevenção de incêndios e demais 
ações e serviços relativos ao tema.

solicitar, junto ao governo, a revisão 
da estimativa de receitas próprias da 
universidade (de R$ 34.357.451,00 
para R$ 56.097.267,00). Isso por-
que, quando a estimativa foi ela-
borada, ainda estavam em curso 
negociações de contratos com 
permissionárias, o que, portanto, 
resultou em valores abaixo do que 
de fato a UFRJ arrecada.

Além disso, a administração 
vai buscar interlocução com o 
MEC para modifi car os créditos de 
investimento de R$ 6.087.911,00 
para R$ 33.850.320,00.

A PR-3 propõe, também, 
manter a campanha de economia 
de energia, revisão de contratos 
terceirizados (atualmente em 
torno de R$ 130 milhões) e in-
tensifi car a redução de despesas 
com a manutenção dos campi, 
telecomunicações, transporte e 
concluir o dimensionamento de 
pessoal do Complexo Hospitalar 
para, segundo a PR-3, substituir 

extraquadros e intensifi car 
os concursos.

Conforme 
Gambine, mes-

mo com os ajus-
tes, as difi culdades 

anunciadas conti-
nuam no horizonte: 

“O orçamento é quase 
o de 2011, em termos 

absolutos. O que a gente 
tem feito é uma política 

de revisão e ajuste nas despesas 
e nos contratos de trabalho, e 
em paralelo a universidade vem 
desenvolvendo capacidade de 
arrecadação de receitas próprias 
para minimizar o impacto do 
orçamento menor”.

Segundo Gambine, é priori-
tário que a UFRJ consiga recursos 
suplementares em função da 
arrecadação, meta que a admi-
nistração pretende perseguir junto 
ao MEC.
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presidente da Associação 
Amigos do Museu Na-
cional (SAMN), também 

professora da instituição, Vera 
Huszar, explicou que os R$ 3,3 
milhões liberados pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES)
para a reconstrução do Museu 
Nacional, na Quinta da Boa 
Vista, fazem parte da primeira 
parcela dos recursos contrata-
dos com o banco.

“É um contrato de conces-
são de colaboração financeira 
não reembolsável entre BNDES 
e SAMN, com a interveniência 
da UFRJ, destinado à revitaliza-
ção do Museu Nacional”, expli-
cou Vera.

Como se sabe, o prédio his-
tórico do museu e grande parte 
do acervo foram consumidos 
pelo fogo num incêndio em 2 
de setembro. Segundo a presi-
dente da SAMN, “essa primeira 
parcela refere-se, sobretudo, a 
duas ações já propostas no con-
trato original (firmado antes do 
incêndio): elaboração dos pro-
jetos executivos e complemen-

UFRJ

Museu Nacional: 
a saga da reconstrução 

Banco libera primeira parcela do Programa de Reconstrução do Museu Nacional assinado antes do incêndio

tares relativos à recuperação da 
biblioteca do museu localizada 
no Horto Botânico, que não 
foi atingida pelo incêndio, e a 
aquisição de um prédio de con-
têineres”. Vera disse que, em-
bora ainda não haja definição 
a respeito, esse prédio poderá 
abrigar coleções e pessoal.

Programa
Em junho de 2018 (portan-

to, antes do incêndio), um con-
trato de financiamento no valor 
de R$ 21,7 milhões, destinado 
ao Programa de Reconstrução 
do Museu Nacional, foi assina-
do entre o BNDES, a Associação 
Amigos do Museu Nacional 
(AAMN) e a UFRJ. O financia-
mento foi tornado público du-
rante a cerimônia de comemo-
ração dos 200 anos do museu.

Dentre as finalidades do 
recurso estavam a remoção de 
toda a coleção armazenada em 
solução inflamável para um 
anexo ao prédio histórico, a 
reestruturação do sistema elé-
trico e a criação de fundo pa-
trimonial para sustentabilidade 

financeira do museu.
Com o incêndio, o BNDES 

se comprometeu com a direção 
do Museu Nacional e da UFRJ 
a redirecionar recursos para a 
reconstrução do prédio e a res-
tauração do acervo.

A presidente da SAMN ava-
liou que as mudanças no con-
trato foram boas para todos. 
Parte dos recursos (no contrato 
original) era destinada para 
finalidades que perderam seus 
objetivos específicos depois do 
incêndio, como, por exemplo, 
para restauração das salas his-
tóricas, tornando necessária a 
readequação do contrato, vi-
sando o reerguimento pleno do 
Museu.

Logo após o incêndio, 
em setembro, houve a 
destinação de recursos da 
ordem de R$ 10 milhões 
do Ministério da Educa-
ção para obras iniciais de 
recuperação do Museu 
Nacional, como informa o 
pró-reitor de Patrimônio, 
Desenvolvimento e Finan-
ças, Roberto Gambine.

As obras estão em 
andamento desde mea-
dos do segundo semes-
tre, como a recuperação 
das paredes e cobertura 
para evitar desabamento, 
e depois virá a recupera-

Desembolso
O primeiro desembolso do 

contrato de financiamento estava 
previsto para outubro de 2018 (R$ 
3,3 milhões). Com o incêndio, a 
liberação ocorreu somente em de-
zembro, já com nova finalidade. 
Um aditivo contratual permitiu 
o redirecionamento: R$ 13,7 mi-
lhões serão destinados à recupera-

Dinheiro depois do incêndio
ção interna do prédio. A 
UFRJ recebeu também re-
cursos para aquisição de 
módulos para as atividades 
de recuperação de acervo 
e para a retomada do fun-
cionamento.

Fruto deste trabalho de 
recuperação, até dezembro 
foram encontrados mais 
de 1.500 itens, entre pe-
ças das coleções, equipa-
mentos, objetos pessoais e 
fragmentos arquitetônicos, 
segundo o portal do MEC. 
Entre estes itens está Luzia, 
fóssil humano mais antigo 
do Brasil, de 11,5 mil anos.

ção do prédio, dos quais já foram 
liberados os R$ 3,3 milhões.

O restante deverá ser aplicado 
na elaboração de projeto execu-
tivo arquitetônico, na reforma e 
readequação do prédio da biblio-
teca central (que não foi afetada 
pelo incêndio) e na estruturação 
de fundo patrimonial para a sus-
tentabilidade do museu.

A

VERA Huszar

Foto: Adufrj
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O que uma universidade 
pública que exerce de 
fato o tripé ensino, pes-

quisa e extensão é capaz de re-
alizar não tem preço. Na UFRJ 
nem se fala. Dentre as várias 
pesquisas que realiza, a maior 
universidade federal do país é 
pioneira na análise de extratos 
de Cannabis – comumente 
conhecida como maconha – 
para uso medicinal. É o projeto 
Farmacannabis, idealizado pela 
professora e pesquisadora Virgí-
nia Carvalho, da Faculdade de 
Farmácia. 

“É um trabalho de saúde 
pública que integra a extensão 
e a pesquisa a uma planta proi-
bida. Acho que seria difícil de 
realizar se não fosse na UFRJ, 
que é inovadora, independente 
e autônoma”, diz Virgínia.

“O professor tem liberdade 
intelectual para formar seu pro-
jeto e mostrar do ponto de vista 
científico e acadêmico a impor-
tância de realizá-lo”, e acrescen-
ta: “A universidade sendo um 
campo de saber tem que inovar. 
Não pode estar engessada, por-
que o princípio da ciência é des-
construir pré-concepções.”

O projeto foi criado no fim 
de 2016. Nasceu com vários ob-
jetivos, entre os quais dar supor-
te farmacêutico para o cultivo e 
a preparação dos extratos medi-
cinais e produzir novos conhe-
cimentos sobre a terapia com 
Cannabis. 

Agora está em nova fase, com 
financiamento do CNPq.  Os par-
ceiros do projeto são a Fiocruz 
e a Associação Brasileira para a 
Cannabis (AbraCannabis).

Uso se amplia
As substâncias da maconha, 

mais de 400, são cada vez mais 
utilizadas como tratamento al-
ternativo para diversas condições 
de saúde. Desde 1993, alguns pa-
íses do mundo têm legalizado o 
uso de seus princípios ativos no 
tratamento de doenças como 
epilepsia, esclerose múltipla, mal 
de Parkinson, dores crônicas, 
glaucoma e diversas síndromes. 
Seus compostos, como o canabi-
diol (CBD) e tetra-hidrocanabinol 
(THC), têm sido alvo de projetos de 
pesquisa. 

O uso medicinal da Cannabis
Laboratório da Faculdade de Farmácia da UFRJ desenvolve projeto pioneiro, o Farmacannabis, 
que dará suporte farmacêutico para o cultivo e preparação de extratos medicinais

No Brasil, que não legali-
zou o uso da Cannabis para 
fins medicinais, as famílias se 
utilizam da Justiça para poder 
realizar o tratamento, uma 
vez que muitas não têm con-
dições de arcar com a com-
pra de extratos importados e 
acabam plantando maconha 
e fazendo compostos em casa 
ou obtêm de fabricantes arte-
sanais. 

Os próprios extratos im-
portados não obedecem a pa-
drões estritos como o de me-

dicamentos. Assim, não se sabe 
o grau farmacológico desses ex-
tratos ou sua qualidade, o que 
dificulta a eficácia da dosagem 
e o resultado do próprio trata-
mento, pois, embora o médico 
possa prescrever e acompanhar 
o tratamento, ele não tem ideia 
da procedência do extrato e de 
exatamente quanto de CBD e 
THC o paciente está ingerindo. 

A pesquisadora diz que o 
projeto tem como foco a mini-
mização dos riscos, apontando 
as dosagens certas para a apli-

cação do medicamento nos 
pacientes e explicando a for-
ma adequada de aplicação. 
“O médico prescreve. A pessoa 
sabe o que está dando, como 
aplicar, sabe o teor e a eficá-
cia da medicação. Vi muitos 
pacientes com essa resposta”.

Virgínia diz que a regula-
ção do uso medicinal da Can-
nabis em vários países levou 
a uma melhoria da aceitação 
por parte das pessoas, mas 
institucionalmente a resistên-
cia é grande. 

Famílias recorrem à Justiça
“É um trabalho de 
saúde pública que 
integra a extensão 
e a pesquisa  a 
uma planta 
proibida. Acho 
que seria difícil 
de realizar  se não 
fosse na UFRJ, 
que é inovadora, 
independente e 
autônoma”

Virgínia Carvalho

Foto: Internet

 VIRGÍNIA CARVALHO. Pesquisadora explica o potencial terapêutico da Cannabis no laboratório no qual conduz o projeto

PESQUISA

Pacientes com enfermi-
dade grave/debilitante com-
provada por laudo médico e 
prescrição médica para uso 
de extrato de Cannabis que 
cultivam sua planta exclusi-

Quem pode aderir ao projeto
vamente para uso medicinal in-
dividual. Os interessados devem 
entrar em contato via e-mail 
pelo endereço farmacannabis@
gmail.com. Será explicada a do-
cumentação necessária a ser en-

viada, e após análise será mar-
cada visita na casa do paciente 
para avaliar as condições de 
cultivo para adesão. O núme-
ro de pessoas para tratamento 
é limitado.
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Editora UFRJ Resistência na era digital e a falta 
de recursos para a universidade

Quem passa pela 
pequena porta 
azul, localizada na 
Rua Lauro Müller, 
em Botafogo, nos 
arredores do campus 
da Praia Vermelha, 
não deve imaginar 
a dimensão do 
conteúdo acadêmico 
produzido ali, onde 
funciona a Editora 
UFRJ.  
Fundada em 1986, 
a Editora UFRJ 
se destaca pela 
publicação de obras 
cientí� cas, técnicas, 
culturais, artísticas, 
literárias e didáticas, 
cujos autores vão 
do arquiteto Oscar 
Niemeyer (1907-
2012), Anísio Teixeira 
(1900-1971) e ao 
atual presidente da 
Academia Brasileira 
de Letras (ABL), Marco 
Lucchesi. 
A Editora  UFRJ 
integra a Associação 
Brasileira das Editoras 
Universitárias (Abeu) 
e é vinculada ao 
Fórum de Ciência 
e Cultura (FCC), da 
UFRJ. Desde 2014 
possui sua própria 
livraria, localizada ao 
lado da extinta casa 
de shows Canecão. 

Com o aval deles, o livro é 
encaminhado para a linha de 
produção. Caso haja um pare-
cer positivo e outro negativo, 
um terceiro parecerista ficará 
responsável pela avaliação de 
desempate. 

O tempo para a produção 
do livro varia de acordo com o 
tamanho da obra. A impressão 
é feita fora da UFRJ, pois a 
Divisão Gráfica não é equipada 
para cobrir a demanda. 

Enquanto o livro está na 
gráfica, o setor de divulgação 
já está na ativa, identificando 
o autor, pesquisando o público-
-alvo (não só no Rio, mas em 
outros estados e fora do país) 
– leitores em potencial, pro-
fessores que poderão levar essa 
obra para universidades – e 
preparando eventos para cada 
área de conhecimento. 

Com a fi nalização do livro, 
é iniciado todo o processo de 
marketing e comercialização, 
não só para a livraria da editora, 
mas para as empresas privadas.

Assim como todas as unida-
des da UFRJ, a Editora UFRJ tam-
bém padece com a diminuição do 
orçamento para a universidade. 
Em 2019, só haverá impressões 
se for aprovada a contratação 
de uma gráfica privada. No 
momento, o processo está na 
Divisão de Licitação, onde o edital 
está sendo formulado para ser 
encaminhado à Procuradoria da 
UFRJ e publicado. 

A redução dos repasses do 
governo federal para a uni-
versidade preocupa a diretora 
Fernanda Ribeiro, assim como 

Orçamento apertado

todos os funcionários da edito-
ra: “Não sabemos o que vamos 
conseguir imprimir – é uma 
incógnita. Nós temos muitos 
livros, inclusive prontos, mas 
dependemos de verbas e da 
aprovação da licitação”. 

A diretora acredita que a 
criação de livrarias universitárias 
é fundamental para a venda de 
obras acadêmicas: “Por ser dire-
cionada a um público específi co, 
que são os professores, estudantes 
e técnicos-administrativos, as li-
vrarias universitárias são o ponto 
certo para o cliente”. 

Histórico
Prevista nos Estatutos da 

universidade desde 1967 como 
unidade do FCC, a Editora 
UFRJ só saiu do papel em 1986, 
vinculada à Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação e Pesquisa 
(PR-2), na gestão do reitor 
Horácio Macedo. Até 1990, ela 
foi dirigida pela professora 
da Faculdade de Letras Ligia 
Maria Vassallo e funcionava 
no Fundão. 

A partir de 1990, assumiu 
a direção a professora Heloisa 
Buarque de Hollanda, da Fa-
culdade de Letras e da Escola 
de Comunicação, que revolu-
cionou a estrutura de trabalho, 
pois contava com grande apoio 
financeiro da universidade. Di-
versos funcionários da Divisão 
Gráfica que foram alunos da 
Escola de Belas Artes se trans-
feriram para a editora. Uma 
equipe de designers e revisores 
foi montada. 

Até hoje a editora tem o mes-
mo regimento criado em 1990. 
Porém, já foi encaminhada ao 
Conselho Universitário uma 
proposta de mudança, e a expec-
tativa é que ela seja apreciada 
pelo órgão este ano. 

Mãos à obra
Fernanda Ribeiro, diretora 

adjunta da editora e técnica-
-administrativa da universidade 
desde 1989,  diz que todo autor, 
seja ele professor ou técnico, 
que escreva um livro voltado 
para a sala de aula está sujeito 
a cumprir as mesmas etapas 
para ter sua criação publicada.  

Primeiro, é apresentada 
uma versão original para ser 
avaliada por um conselho 
editorial, que é formado por 
indicação do coordenador do 
Fórum de Ciência e Cultura. 

Após a análise, o conteúdo 
é enviado para dois pareceris-
tas da área de conhecimento. 

EQUIPE. Fernanda Ribeiro, de blusa estampada, no comando de técnicos na Editora UFRJ

Foto: Giulia Cordeiro
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