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Roteiro para a saúde

Por Glauber Queiroz

segunda edição
do guia alimen-
tar para a popu-

lação brasileira foi lançada
pelo Ministério da Saúde em
2014 e desde então tem
sido utilizado como referên-
cia por nutricionistas do Bra-
sil e de vários outros países.
Um dos fatores que contri-
buem para a boa aceitação
do material é sua ênfase na
comida de verdade - e não
nos nutrientes. Na Fiocruz,
a equipe de Nutrição da Co-
ordenação de Saúde do Tra-
balhador (CST)/Direh tem
disseminado o material por
meio de várias ações junto
aos trabalhadores.

A servidora Wanessa
Natividade, responsável
pelo serviço de Nutrição da
CST, explica a importância
dessa capilarização. “O
guia, além de nortear sobre
qual tipo de alimento co-
mer, orienta como comer e
preparar as refeições, e ain-
da traz sugestões para en-
frentar os obstáculos cotidi-
anos para manter um hábi-
to alimentar saudável”. A
profissional completa desta-
cando as peculiaridades po-
sitivas do material: “Em vez
de utilizar os grupos alimen-
tares e porções recomenda-
das, ele aconselha que te-
nhamos uma alimentação
pautada em alimentos in
natura (frutas, verduras e le-
gumes) e minimamente pro-
cessados (arroz, feijão, fru-
tas secas, cortes de carne res-
friados ou congelados e lei-
te pasteurizado), evitando os
ultraprocessados (macarrão
instantâneo, biscoitos, sal-
gadinhos de pacote e refri-
gerantes, por exemplo)”.

A

Com ênfase na comida e não
nos nutrientes, guia alimentar é
referência para a população

O guia foi utilizado na gin-
cana que as profissionais leva-
ram para a Feira Fiocruz Sau-
dável, em maio de 2015, nas
comemorações pelo 115º ani-
versário da Fundação e tam-
bém no editorial da revista ele-
trônica Boletim da Nutrição - nº
65. Setembro/Outubro de 2015,
disponível para acesso na Intra-
net Fiocruz. O tema é pautado
em todos os ciclos do Circuito
Saudável. Além das ações iti-
nerantes, a Nutrição da CST
reservou espaço em sua agen-
da para uma atividade especí-
fica voltada para o debate do
guia e aberta a todos os traba-
lhadores da Fiocruz, na sede da
Coordenação: o Diálogos com
a Nutrição. A ação contou com
50 inscritos e foi realizada em
novembro de 2015.

Natividade destaca a lin-
guagem acessível do guia para
a população, favorecendo com
que os profissionais da saúde e
educadores possam trocar sabe-
res sobre alimentação enfatizan-
do a importância da comida de
verdade. Ressalta ainda que
“essas informações devem ser
multiplicadas em todo e qual-
quer lugar no campo da promo-
ção da saúde e do enfrentamen-
to do excesso de peso e obesi-
dade, como também de outras
doenças crônicas correlaciona-
das à alimentação”.

Em suas páginas, o guia
aborda os princípios que norte-
aram sua elaboração; recomen-
dações gerais sobre a escolha
de alimentos; orientações sobre
como combinar alimentos na
forma de refeições; orientações
sobre o ato de comer e a co-
mensalidade; e examina fato-
res que podem ser obstáculos
para a adesão das pessoas às
recomendações do próprio guia.



ara reforçar atividades
rotineiras, gerenciar
novas ações e otimi-

zar recursos, a Vice-Presidência
de Gestão e Desenvolvimento
Institucional (VPGDI) criou um
grupo de trabalho com o intuito
de integrar as ações de monito-
ramento do mosquito Aedes
aegypti e de eliminação de cri-
adouros nos campi da Fiocruz.
Participam deste grupo profissi-
onais da Diretoria de Adminis-
tração do Campus (Dirac), do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e
do Núcleo Operacional Sentine-
la de Mosquitos Vetores (Nos-
move) – uma parceria entre a
Dirac, o IOC e a Vice-Presidên-
cia de Ambiente, Atenção e Pro-
moção da Saúde (VPAAPS).

Paralelamente às atividades
regulares, a Dirac passou a pro-
mover mutirões nos campi Man-
guinhos, Expansão e Fiocruz
Mata Atlântica, desde dezem-
bro do ano passado. Em janei-
ro, houve treinamento com fis-
cais de obras e profissionais de
manutenção com a equipe do
Nosmove e a primeira turma
com profissionais de limpeza,

jardinagem, vigilância e manu-
tenção. A ação tem o objetivo
de sensibilizar os trabalhadores
para o problema, orientar para
eliminação de possíveis focos no
ambiente de trabalho e compar-
tilhar informações oficiais.

Nas áreas externas dos
campi, a Dirac promove traba-
lho preventivo para eliminação
de possíveis focos de larvas e
criadouros do mosquito Aedes
aegypti com atividades reali-
zadas diariamente pela equi-
pe de Controle de Vetores e
Pragas, do Departamento de
Gestão Ambiental (DGA), e
mantém uma equipe de jardi-
nagem, responsável pela lim-
peza urbana dos campi. O
Núcleo Operacional Sentinela
de Mosquitos Vetores no Cam-
pus atua com monitoramento
entomológico, busca ativa e
aspiração dos mosquitos. O
mapa de monitoramento rea-
lizado pelo Nosmove em oito
áreas do Campus Manguinhos,
que indica locais de maior in-
cidência do vetor, está sendo
usado pela Dirac para orientar
as ações de combate.

P Esforço
conjunto

Em momentos de crise,
boatos e especulações pre-
judicam e atrasam a disse-
minação de notícias e escla-
recimentos importantes. Vol-
tada para a força de traba-
lho da Fundação, a Comu-
nicação Interna da Coorde-
nadoria de Comunicação
Social (CCS) e as assessori-
as de comunicação das di-
retorias e unidades têm man-
tido divulgação permanente
das ações realizadas pela
instituição e promovido cam-
panhas de esclarecimento e
mobilização.

Com conteúdo produzido
exclusivamente para o públi-
co interno e programação di-
ferenciada para o público ex-
terno que frequenta o Cen-
tro de Saúde da Escola Naci-
onal de Saúde Pública Sér-
gio Arouca (Ensp), a WebTV
Fiocruz tem sido um impor-
tante canal. Estão sendo vei-
culadas desde perguntas e

respostas sobre vírus zika e
microcefalia, até esclareci-
mentos de boatos. Também
estão no ar pequenos vídeos
criados a partir da campanha
inicialmente chamada Dez
minutos contra a dengue, ela-
borada pelo Instituto Oswal-
do Cruz (IOC). Para este se-
mestre, está prevista a exibi-
ção de novas vinhetas e pas-
satempos interativos.

Os trabalhadores da Fio-
cruz têm demonstrado gran-
de interesse no tema e rece-
bido notícias relevantes por
meio da lista Fiocruz-l. Uma
mensagem veiculada pelo cor-
reio eletrônico institucional
em 8 de janeiro, que divulga-
va cartilha criada pelo Minis-
tério da Saúde com pergun-
tas e respostas sobre o zika
vírus, por exemplo, alcançou
mais de 1.300 downloads até
o fechamento desta edição.

Quem quiser se aprofun-
dar no tema zika pode aces-
sar, no Portal da Fundação
(portal.fiocruz.br), a área
Zika: informações, dúvidas e
notícias, onde é oferecido

acesso a quatro áreas distin-
tas. O primeiro direciona-
mento é para o próprio por-
tal, onde estão perguntas e
respostas sobre o vírus zika.
O segundo, para uma pági-
na da Ensp, com  notas, ar-
tigos e recomendações. Ou-
tro link direciona para o site
da Rede Dengue, Zika e
Chikungunya, elaborado
pela Vice-Presidência de
Ambiente, Atenção e Pro-
moção da Saúde (VPAAPS),
com matérias produzidas in-
ternamente e pelo Ministé-
rio da Saúde.

O especial elaborado
pela Agência Fiocruz de No-
tícias é outro destaque e traz
as mais recentes informações
sobre o assunto, boletins e
notas do Ministério da Saú-
de, pesquisas e curiosidades,
além de notícias veiculadas
pela imprensa. Por meio do
Portal Fiocruz, podem ser
acessados mais de quatro mil
artigos científicos sobre arbo-
viroses e o Aedes aegypti,
compilados na Biblioteca te-
mática Aedes Informa.

Por Erika Farias e Talita Barroco



Oportunidades na
Escola Corporativa

Escola Corporativa
Fiocruz promove as
primeiras oportuni-

dades de mestrado na área
de Gestão para seus servi-
dores. Inicialmente, entre
novembro e dezembro de
2015, foram ofertadas dez
vagas pela Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) aos servi-
dores do Rio de Janeiro,
para o primeiro semestre
de 2016. Logo em sequên-
cia, entre janeiro e feverei-
ro, a parceria ocorreu com
a Universidade Federal da
Bahia (UFBA), e disponibi-
lizou outras 20 vagas para
servidores de todas as uni-
dades regionais. Outras dez
vagas serão preenchidas no

A
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Rio, em novo processo da
FGV, para o período 2016/2.
Dúvidas em relação às se-
leções e cursos podem ser
esclarecidas com a secreta-
ria da Escola, pelo e-mail
pdg@fiocruz.br.

Além dessas iniciativas,
uma nova parceria da Esco-
la Corporativa Fiocruz com
a Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (Ensp)
vem alinhando o mestrado
profissional em Política e
Gestão de Ciência, Tecno-
logia e Inovação em Saúde
aos propósitos do PDG e em
breve também irá gerar no-
vas oportunidades de desen-
volvimento aos servidores no
campo da gestão.

Recorde de projetos
m seu primeiro
ano de trabalho
estendido para

toda a Fundação, o Es-
critório de Captação de
Recursos da Fiocruz ga-
rantiu fundos para 12 pro-
jetos - dois a mais do
que em 2014, somando
quase R$ 4 milhões. En-
tre os destaques, esteve
a criação do Programa
Amigos do Museu da
Vida, iniciativa com mai-

or volume de captação e
número de parceiros anual.
“Alguns dos parceiros do
Programa já sinalizaram in-
teresse em ampliar seus in-
vestimentos para outros pro-
jetos da Fiocruz”, conta o
coordenador do Escritório,
Luiz Fernando Donadio.

Entre os projetos estão as
exposições Manguinhos reve-
lado: um lugar para a ciência
e O Rio que se queria negar;
o livro Comunicação e cultu-

Aposentadoria
compulsória
aos 75 anos

Diário Oficial da
União (DOU) pu-
blicou na edição

de 4/12/2015 a Lei Com-
plementar nº 152, de 3/
12/2015, que altera a ida-
de para aposentadoria
compulsória de 70 para 75

O anos. Com a medida, os
servidores que almejarem
estender sua carreira no
serviço público poderão
fazê-lo até o novo limite
etário. Em caso de dúvi-
da, procure o serviço de
RH da sua unidade.

MPOG lança aplicativo
Ministério do Pla-
nejamento, Or-
çamento e Ges-

tão lançou o aplicativo
Sigepe Mobile, que pro-
mete facilitar a vida do
servidor público federal.

O

ra; colaborações ao Núcleo de
Apoio a Projetos Educacionais
e Culturais (Napec) do Institu-
to Nacional de Saúde da Mu-
lher, da Criança e do Adoles-
cente Fernandes Figueira (IFF);
a Agenda Mandela vive; a Se-
mana Fluminense do Patrimô-
nio 2016; os projetos Arte e Ci-
ências sobre Rodas, Mestres e
Ofícios e Olha Nós aí; a Feijo-
ada à vida e o plano de con-
servação do Pavilhão Arthur
Neiva. (Erika Farias)

A ferramenta possibilita o
acesso rápido aos contra-
cheques dos últimos 12 me-
ses, a prévia do mês seguin-
te e dados cadastrais do ser-
vidor. O aplicativo pode ser
baixado gratuitamente para

sistemas operacionais An-
droid e IOS.

Para acessar o aplicativo,
o usuário deve digitar o nú-
mero do CPF e a senha que
já utiliza no portal de Servi-
ços do Servidor do Sigepe.

Mais informações podem ser obtidas no Portal do Sigepe:
https://servicosdoservidor.planejamento.gov.br/

E
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governo federal
apresentou, em
31/12, o Projeto

de Lei nº 4.252/2015, que
consolida os pontos do
acordo salarial firmado com
os servidores públicos, em
2015. A Diretoria de Recur-
sos Humanos (Direh) anali-
sou cinco pontos definidos
na negociação: o reajuste da
cesta de benefícios; a recom-
posição do vencimento bá-
sico (VB); a mudança da Gra-
tificação por Qualificação
(GQ); a incorporação inte-
gral da gratificação de de-
sempenho na aposentadoria
para servidores enquadra-
dos na regra anterior à
Emenda Constitucional 41/
2003; e a autorização para
debater ajustes na Retribui-
ção por Titulação (RT).

O
Por Eduardo Muller

Acordo salarial para o servidor
Direh analisa os pontos da negociação firmada com o governo federal em 2015

A proposta para a aposentadoria atinge diretamente 2.540 servidores ativos da instituição, que estão enquadra-
dos na regra previdenciária anterior à Emenda Constitucional 41/2003 (Reforma da Previdência). Atualmente, aplica-
se ao cálculo dos proventos 50 pontos da gratificação de desempenho do nível e classe padrão em que irá se
aposentar. Com o texto proposto no PL 4.252/15, a gratificação de desempenho chegará progressivamente ao seu
valor integral de pontos, sendo 67% em janeiro de 2017, 84% em janeiro de 2018 e 100% em janeiro de 2019.

O PL, em seu artigo 28, define que a incorporação é facultativa para aposentados e pensionistas, mas veda, em
parágrafo único, tal opção para os que não percebiam gratificação de desempenho por no mínimo 60 meses antes
da data da aposentadoria. Diante desta vedação, a Direh identificou que, de um universo de 1.433 servidores já
aposentados e 464 pensionistas, 802 poderão incorporar os novos valores de gratificação de desempenho aos
vencimentos.

Leila Bezerra, chefe do Departamento de Administração em Recursos Humanos (Darh/Direh), explica que, do
conjunto de aposentados, 52 se aposentaram a partir da EC 41, ou seja, pela média e sem paridade, enquanto 1.381
se aposentaram com as regras contidas nos artigos mencionados no artigo 28 do PL. “Observamos que, dos 1.381
aposentados cujos proventos têm paridade com os ativos, 757 poderão optar pela incorporação da gratificação.
Todavia, 624 não poderão, uma vez que, na data de sua aposentadoria, não haviam completado 60 meses de
percepção da referida gratificação”, analisa Leila.

Assim que identificou o problema ocasionado pela vedação imposta pelo PL, a Direh iniciou um processo de
diálogo dentro da unidade e da instituição. Uma reunião aconteceu no âmbito da Mesa de Negociação Permanen-
te. Uma segunda iniciativa, em encontro promovido pela Asfoc-SN com aposentados. “O PL, por alguma razão,
não prevê essa situação. Caso não seja alterada a redação do parágrafo único do artigo 28, teremos servidores que
se aposentaram com paridade aos ativos que ficarão excluídos da incorporação da gratificação”, aponta Leila.

O reajuste salarial ficou em 10,8%, em dois anos, embora o governo tenha, posteriormente, adiado a implan-
tação dos efeitos financeiros da primeira parcela, de 5,5%, para agosto de 2016. O reajuste ficou aquém do espe-
rado pelo funcionalismo público federal, especialmente quando considerada a inflação do período. Tendo por
base uma projeção de IPCA acumulado até agosto de 10,67% e a previsão do Banco Central para 2017, de 6,5%, há
uma perda em relação à inflação de 7,1%.

Ainda pelo acordo, haverá para o cargo de nível intermediário a extinção das Gratificações por Qualificação
(GQs) IV e V, permanecendo somente três níveis, como acontece em outras carreiras do serviço público federal. Esta
mudança acontecerá gradativamente até setembro de 2018. De acordo com estudo da Direh, a remuneração do
servidor que detém um GQ III no último nível da carreira passará dos atuais R$ 5.695,72 para R$ 8.595,38, em
setembro de 2018, um aumento percentual de 50,91%.

Em relação à Retribuição por Titulação (RT), ficou acertado que a Fiocruz e o governo irão aprofundar o
diálogo para determinar como se dará a mudança deste pagamento aos Analistas em Gestão de Saúde
Pública e aos Tecnologistas em Saúde Pública. Na prática, esse debate iniciou em março de 2014 com a
abertura de consulta pública para o aprimoramento da carreira. O retorno do debate deve começar após a
criação de grupo de trabalho para definir critérios de pontuação com os quais o servidor poderá mudar de
faixa no pagamento da RT.

Os reajustes da cesta
de benefícios, que inclu-
em auxílio-alimentação,
auxílio-creche e retribui-
ção do plano de saúde,
já foram incorporadas no
contracheque de janeiro.
Em relação aos planos de
saúde, os servidores tive-
ram aumento de 22,62%
no valor per capita. O au-
xílio-alimentação passou
de R$ 373 para R$ 458.
Já o teto do auxílio-cre-
che foi fixado em R$ 321.
O valor mantinha-se con-
gelado desde 1995. Hoje,
552 servidores recebem
este benefício.

LINHA DIRETA  |  5
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gilidade, modernida-
de e segurança. O
novo Centro de Da-

dos da Fiocruz, inaugurado em
dezembro de 2015, é um pas-
so importante para assegurar
a qualidade em infraestrutura
de Tecnologia da Informação
(TI) que a instituição necessi-
ta. Com um data center total-
mente certificado e com atua-
ção ininterrupta, a Fundação
conta agora com uma capaci-
dade maior de processamen-
to e armazenamento, elemen-
tos fundamentais diante do
crescimento acelerado da uti-
lização desses recursos na ins-
tituição.

“O Centro de Dados con-
ta com uma estrutura protegi-
da e tecnologicamente avan-
çada, importante para uma
instituição como a Fiocruz, que
conta com um grande volume

de dados e de alta complexi-
dade, com arquivos não ape-
nas de texto, mas de vários
formatos, como pacotes de
áudio e vídeo”, afirma o coor-
denador de Gestão de Tecno-
logia da Informação, Alvaro
Funcia Lemme.

A inauguração do data
center é o primeiro passo do
projeto. A próxima etapa é o
estabelecimento de uma nova
rede óptica de comunicações,
com consistência e sem inter-
rupções. A terceira fase possi-
bilitará a conexão a uma saí-
da para a Internet de alto de-
sempenho, com velocidade de
10GB/s, conectada às Redes
Comunitárias de Educação e
Pesquisa (Redecomep). A
Rede, resultado da parceria
entre o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI)
e as fundações de apoio dos

Por Leonardo Azevedo

A estados, ainda está em proces-
so de implantação. O modelo
permitirá conexões ópticas
entre todos os campi da Fun-
dação.

Mais espaço
Em termos de capacidade

de processamento, o data cen-
ter teve um salto de 500 tera-
bytes para 1,3 petabytes, po-
dendo chegar até a seis peta-
bytes em 2017. Vários proje-
tos serão viabilizados, como a
implantação de modernos re-
cursos para computação em
nuvem, megadados, mobilida-
de e redes sociais, favorecen-
do projetos inovadores em pes-
quisa, serviços de referência,
coleções, informação e comu-
nicação. No ensino, espera-se
a ampliação do uso de recur-
sos computacionais, da capa-

cidade do Programa de Edu-
cação a Distância (EAD) e do
Sistema de Gestão.

Blindagem
Na área da segurança, o

Centro conta com ambiente
blindado e testado para prote-
ger o local de eventos como
arrombamentos, explosões, ti-
ros e incêndios. Em 2012, hou-
ve um acidente no antigo Cen-
tro de Processamento de Da-
dos, localizado na Residência
Oficial, provocado por um in-
cêndio no sistema de ar-condi-
cionado. O novo Centro foi va-
lidado pelo Gartner Group, a
partir de uma parceria com o
DataSUS. A certificação aten-
de a mais de 60 requisitos.

As salas possuem dois no-
breaks e um gerador próprio
de energia, que garantirão o

funcionamento dos equipa-
mentos 24 horas por dia, e re-
ceberam proteção contra umi-
dade, gases corrosivos, mag-
netismo e altas temperaturas.
O data center foi construído
em uma área de 260 m2, en-
tre a Residência Oficial e a sede
administrativa do Canal Saú-
de, no Campus Manguinhos.
Foram investidos mais de R$
32 milhões no projeto, que
deve ser concluído em 2017.

Correio
eletrônico

Os serviços do Sistema de
Gestão Administrativa (SGA) e
o correio eletrônico já come-
çaram o processo de migração
dos dados para o data center.
Outros projetos serão incorpo-
rados, como os serviços da



A Redecomep
tem o objetivo de
implementar redes
de alta velocidade
nas regiões metro-
politanas do país.
O modelo adotado
baseia-se na im-
plantação de uma
infraestrutura de
fibras ópticas pró-
pria voltada para
as instituições de
pesquisa e educa-
ção superior e na
formação de con-
sórcios entre as ins-
tituições partici-
pantes, de forma a
assegurar sua auto-
sustentação.

área de assistência, dos portais
das unidades e a implantação
da futura Nuvem Fiocruz.

Com o Centro de Dados,
a Fiocruz terá o mesmo nível
de TI de importantes institui-
ções, como o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep),
a Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), a Universida-
de de São Paulo (USP) e o
Serviço Federal de Processa-
mento de Dados (Serpro),
maior empresa pública de pres-
tação de serviços em tecnolo-
gia da informação do país.

Certificação
O espaço está de acordo

com as normas da ABNT NBR
15247 (Ambiente de armaze-
nagem segura com classifica-
ção e método de ensaio de

resistência ao fogo) e NBR
60529 (Proteção de equipa-
mentos elétricos), devidamen-
te acreditado pelo Inmetro e
atendendo às necessidades da
Fiocruz. Em relação a incêndi-
os, a sala conta com o mais
moderno e confiável sistema
automático supressor de com-
bustão do mundo, responsável
por eliminar o calor até que a
chama se apague.

Outro ponto essencial para
as atividades é o circuito fe-
chado de TV e o controle de
acesso. O sistema conta com
oito câmeras e monitora todas
as áreas do Centro para de-
tectar e registrar ocorrências
anormais envolvendo a movi-
mentação de pessoas. Já o
controle de acesso é realizado
por utilização da biometria,
que, em áreas restritas, forne-
ce maior segurança.

Rede Comep

Fotos: Peter Ilicciev
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Diversão, cultura e contato com a natureza. Estas são al-
gumas das atrações que espaços da Fundação, reabertos em
2015, após meses de reparos e melhorias, oferecem para seus
trabalhadores e visitantes. De maneira alegre e interativa, é
possível aprender mais sobre a história da ciência e da saúde,
em passeios que entretêm toda a família.

Por Erika Farias
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Com recursos de edital, Fiocruz produzirá material didático para escolas de Educação Básica

Canal do Cunha será tema de documentário

m documentário so-
bre o tema Água,
com roteiro elabora-

do conjuntamente por pesqui-
sadores, atores sociais, mora-
dores do Complexo do Alemão
e equipe da Distribuidora Vi-
deoSaúde. Esse projeto da Fi-
ocruz foi um dos 72 seleciona-
dos pelo edital do Programa de
Apoio à Produção de Material
Didático para a Educação Bá-
sica (Projeto Água), lançado
em outubro do ano passado
pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), em parceria
com a Agência Nacional das
Águas (ANA).

U O programa estimula a
elaboração e implementação
de materiais didáticos interdis-
ciplinares sobre o tema para
uso nas escolas de Ensino Fun-
damental II e Médio. Entre as
exigências, consta que os con-
teúdos educacionais precisam
contribuir para a disseminação
de conhecimentos sobre o uso
sustentável dos recursos e para
a mobilização social do públi-
co jovem.

A equipe deverá receber
aproximadamente R$ 40 mil
para produção do vídeo - o su-
ficiente para dar o pontapé ini-
cial nesta que poderá ser a pri-
meira ação do Observatório da

Por Luiza Gomes

sub-bacia hidrográfica do Ca-
nal do Cunha, segundo o geó-
grafo Ernesto Imbroisi, coautor
do projeto. “O documentário
será mais que um produto au-
diovisual, e sim, uma tecnolo-
gia sócio-educacional, já que
todos participarão de oficinas
territoriais para construção co-
letiva do roteiro”, explicou.

“Para instigar o debate,
contaremos com a experiência
da ONG Verdejar no mapea-
mento participativo de nascen-
tes e dos membros ativos do
Grupo de Articulação dos Po-
vos da sub-bacia do Canal do
Cunha, que lutam por uma
gestão mais democrática dos

recursos hídricos nas instânci-
as de diálogo com poder pú-
blico”, completou Ernesto.

Paulo Lara, da VideoSaú-
de detalhou: “Partiremos
desse trabalho coletivo para
a formulação de conteúdos
audiovisuais que levantem
questionamentos sobre a
complexa situação ambiental
e social deste território com
relação ao tema da água”.
Na produção do material se-
rão envolvidos um diretor e
roteirista, um diretor de foto-
grafia, um técnico de som e
um editor da equipe de pro-
dução da distribuidora.

O projeto é resultado de

uma articulação multissetorial da
Fundação, com a participação
da Cooperação Social da Presi-
dência da Fiocruz; da Vice-Pre-
sidência de Ambiente, Atenção
e Promoção da Saúde (VPAAPs);
do grupo de pesquisa Saúde
Pública e Meio Ambiente, da
Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sergio Arouca (Ensp); do
Laboratório de Educação Profis-
sional em Vigilância em Saúde
da Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio (Lavsa/ES-
PJV); da Distribuidora VideoSaú-
de e do Instituto de Comunica-
ção e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (Icict)
com a ONG Verdejar.
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rack, repensar (2015)
recebeu o prêmio de
Melhor Curta Metra-

gem do Júri Popular do Festival
Internacional de Cinema de Ar-
quivo (REcine), que contempla
filmes realizados com pelo me-
nos 30% de imagens de arqui-
vo e é realizado anualmente no
Rio de Janeiro há 14 anos. O do-
cumentário, produzido pelo Selo
Fiocruz Vídeo, apresenta uma
outra visão do mundo das dro-

C gas. São debates e depoimen-
tos de ex-usuários, acadêmi-
cos, especialistas e profissio-
nais da Justiça, que falam so-
bre os motivos que levam ao
uso da droga, o que pensa o
usuário, sobre proibição e le-
galização. Também falam so-
bre como o problema é trata-
do em outros países, sobre a
recuperação e as possíveis so-
luções para o enfrentamento
da questão na sociedade.

O curta foi idealizado por
um dos diretores, Felipe Crepker
Vieira, que já pesquisava sobre
o tema quando soube do edital
lançado pelo Selo Fiocruz Vídeo
e decidiu convidar Rubens Pas-
saro para participar do concur-
so. Os dois contam que a expe-
riência adquirida foi imensa, tan-
to profissional quanto pessoal.
“O filme se propõe a uma tare-
fa complicada desde o início: re-
ver o senso comum, apresentar
alternativas e apontar inconsis-
tências ao que se pensa sobre o
consumo do crack”, declara
Crepker. “A coragem e natura-
lidade das personagens ao fala-
rem sobre o assunto foi o que
trouxe grande potência ao fil-
me”, contata Passaro.

O documentário ainda
está no circuito de festivais e

Por Pâmela Liarena

mostras nacionais e
internacionais, e am-
bos os diretores aguar-
dam por boas surpre-
sas que podem vir.
Wagner Oliveira, edi-
tor do Selo Fiocruz Ví-
deo, se mostra orgu-
lhoso com o sucesso
do curta. “O prêmio
recebido reitera o
acerto do Conselho
Curador da Fiocruz
Vídeo e da VideoSaú-
de em ter escolhido
apoiar o projeto. O fil-
me deu uma aborda-
gem ao tema das dro-
gas que foge do sim-
plismo e das visões
convencionais”, afir-
ma. (Colaborou Ales-
sandra Eckstein)

Lançamento da Editora Fio-
cruz aborda o consumo da droga
por crianças e adolescentes e as
consequências que sofrem devido
ao uso da substância por pais ou
responsáveis, com um olhar aten-
to sobre o atendimento nas redes
de saúde e assistência social. A
obra tem por base os resultados
de duas pesquisas realizadas pela
Fundação Oswaldo Cruz.

Saiba mais em
www.fiocruz.br/editora

Trabalho reconhecido
Produzido com apoio da Fundação, documentário sobre crack é premiado no REcine

Crianças, Adolescentes
e Crack: desafios para o
cuidado
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Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz)
está em meio à pro-

dução de um plano de con-
servação preventiva dos edi-
fícios e jardins do Pavilhão Ar-
thur Neiva, o Pavilhão de Cur-
sos. O projeto foi um dos 14
planos de conservação de
edifícios modernos contem-
plados por um edital público
internacional do programa
Conserving Modern Architec-
ture Initiative: Keeping it
Modern, da Fundação Getty,
instituição norte-americana
que apoia iniciativas de pre-
servação e conservação das
artes e do patrimônio. A ação
é realizada em parceria com
o Instituto Oswaldo Cruz
(IOC) que, desde a criação do
prédio, desenvolve atividades
de Pesquisa e de Ensino na
edificação.

Com o suporte de duas
consultorias externas, desde
dezembro do ano passado, a
COC está executando ativi-
dades como a avaliação es-
trutural, o mapeamento de
danos e patologias, inclusive
no painel de azulejos criado
pelo arquiteto e paisagista
Roberto Burle Marx, e a rea-
lização de prospecções pictó-
ricas -  investigação das co-
res aplicadas a paredes, te-
tos e esquadrias ao longo dos
anos -, já concluídas.

“As janelas e corrimãos fo-
ram os locais que sofreram as
maiores variações, chegando
a apresentar 15 cores diferen-
tes. Falta definir ainda as da-
tas de cada camada de tinta
para obter uma informação
mais precisa”, explica Daniel
Lopes Moreira, chefe do De-
partamento de Patrimônio His-
tórico da COC. Após a con-
clusão do trabalho, a equipe
determinará a maneira mais
eficiente para a conservação

do prédio, um exemplar da ar-
quitetura moderna.

“O financiamento da
Fundação Getty possibilita-
rá o adiantamento de estu-
dos e reflexões sobre a pre-
servação do conjunto mo-
dernista da Fiocruz”, afirma
a arquiteta da COC, Barba-
ra Cortizo de Aguiar, coor-
denadora do estudo. “Com
o projeto, pretende-se dis-
cutir características e valo-
res desse tipo de arquitetu-
ra, pontos fundamentais
para a aproximação da co-
munidade com a produção
do período e o consequente
reconhecimento dela como
patrimônio cultural”.

O plano de conservação
inclui ainda ações de edu-
cação patrimonial, como a
realização de um seminário
e o lançamento de uma pu-
blicação sobre o edifício e
o trabalho realizado. A ini-
ciativa da Fundação Getty
tem o objetivo de conservar
o patrimônio arquitetônico
edificado no século 20, com
foco no movimento moder-
nista, por meio de pesqui-
sas, desenvolvimento de so-
luções de restauro e divul-
gação de informações sobre
o tema em programas de
capacitação profissional e
publicações.

Além de conservar o patri-
mônio edificado, a COC tam-
bém pretende levantar a traje-
tória de utilização do prédio.
Para isso, lançou a campanha
Pavilhão Arthur Neiva em Foco,
que tem o objetivo de reunir
relatos, fotografias, vídeos, en-
tre outros que ajudem a recons-
tituir as relações entre usuários
e visitantes com a edificação ao
longo do tempo. Para participar,
basta enviar os arquivos para
arthurneivaemfoco@fiocruz.br,
até o dia 29 de fevereiro.

A

COC recebe recursos da Fundação Getty para plano de conservação do Pavilhão Arthur Neiva

Preservando a arquitetura moderna

Por Jacqueline Boechat


