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Fundação à
frente de missão
no Timor Leste

Tendo como objetivo a
cooperação estruturante
em saúde, uma comissão
integrada pelo secretário
da Rede de Institutos Na-
cionais de Saúde Pública
da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa
(CPLP), Felix Rosenberg;
pela secretária da Rede de
Escolas Técnicas de Saúde
da CPLP, Anamaria Corbo,
ambos da Fiocruz; e pelo
diretor do Instituto de Hi-
giene e Medicina Tropical
da Universidade Nova Lis-
boa de Portugal, Paulo Fer-
rinnho, participaram de
visita ao Timor Leste, no
sudoeste asiático.

A missão faz parte do
plano de cooperação esta-
belecido pela CPLP, que
pretende apoiar a criação
de institutos nacionais de
saúde pública nos países
membros da comunidade
que ainda carecem desse
tipo de instituição, caso do
Timor Leste. O grupo se
encontrou com autoridades
locais e representações di-
plomáticas de Brasil e Por-
tugal no país. Uma série de
alternativas organizacio-
nais para a integração das
funções estratégicas de ci-
ência e tecnologia na saú-
de foi encaminhada às
autoridades locais.

A educação formal che-
gou ao Instituto Fernandes Fi-
gueira (IFF), resultado da
parceria com a Prefeitura do
Rio de Janeiro. O acordo per-
mite que crianças e adolescen-
tes internados na unidade
continuem sua formação es-
colar. As aulas são diárias e
individuais, devido à necessi-
dade de precaução do conta-
to entre os pacientes. Em
média, nove crianças são
atendidas por dia.

O conteúdo programático
ministrado para os pacientes é
o mesmo da escola em que

A convite do Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão, o gestor da área de
Operações Comerciais da
Diretoria de Administração,
Jorge Pessanha, participou do
Workshop Sub-Regional do
Cone Sul e da Comunidade
Andina, evento realizado e
custeado pela Rede Interame-
ricana de Compras Públicas
Governamentais, realizado
nos dias 4 e 5 de agosto, em
Quito, Equador. A rede é for-
mada por instituições governa-
mentais e atua na regulação,
gestão e modernização dos
contratos públicos.

O evento tratou de temas
como corrupção; transparência
e sustentabilidade; sistema de
avaliação diagnóstica; mode-

Nascer
Até 17 de dezembro esta-

rá aberta ao público a exposi-
ção Nascer, na sala 307 do
Castelo Mourisco, em Man-
guinhos. Coordenada pelo
Museu da Vida, a mostra reú-
ne objetos, textos e imagens
para destacar a diversidade
cultural em torno do nascimen-
to. A exposição está organi-
zada em três módulos – A
concepção, Nascimento e
Apresentação da criança à so-
ciedade – subdivididos em 20
painéis temáticos, que abor-

dam o nascimento sob diferen-
tes pontos de vista, oferecen-
do uma perspectiva lúdica, sem
fugir do fundamento científico.

A mostra é uma parceria
da Fiocruz, por meio da Casa
de Oswaldo Cruz (Museu da
Vida/COC), com os ministérios
da Saúde e da Ciência, Tecno-
logia e Inovação; Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Inovação
do Estado do Rio de Janeiro
(Fundação Cecierj); Instituto
Fernandes Figueira (IFF); Instituto
Nacional de Tecnologia (INT);
e Museu Nacional/UFRJ (Depar-
tamento de Antropologia).

estão matriculados. Assim,
após o término do tratamento,
a criança pode se reintegrar à
sua turma, sem prejuízo devi-
do ao afastamento temporário.
Na unidade, a mediação é fei-
ta pelo Projeto Biblioteca Viva
em Hospitais. As atividades
escolares são desenvolvidas
diariamente pela professora
Karla Bastos nos leitos das en-
fermarias de Pediatria Geral, de
Doenças Infecciosas Pediátri-
cas (DIPe), Cirurgia Pediátrica
e, quando necessário, nas uni-
dades Intermediária (UI) e de
Pacientes Graves (UPG).

Classe hospitalar no Fernandes Figueira

los institucionais e gerenciais de
compras; inovações e contra-
tos públicos e sua relação com
o sistema financeiro. Pessanha
falou sobre o procedimento de
registro de preços, em que a
contratação não é imediata,
sem necessidade de dispor de
recursos orçamentários e finan-
ceiros no momento para reali-
zação de pregão. “Foi bom
atestar que as práticas de ges-
tão e as legislações brasileiras
figuram no topo do ranking
entre os países integrantes”,
afirmou Pessanha. “Os debates
proporcionaram uma nova visão
de dificuldades e resultados,
que muito ajudará nos projetos
de qualidade e inovação da ges-
tão em que participarei na Fio-
cruz”, concluiu Pessanha.

Fiocruz participa de workshop no Equador

Dois dias depois de o presidente Paulo Gadelha falar em audiência
pública na Câmara dos Deputados sobre o trabalho da Fiocruz, um
grupo de parlamentares  visitou o campus de Manguinhos. Os de-
putados visitaram o Castelo, o Museu da Vida e acompanharam a
produção de fármacos em Biomanguinhos. A visita foi promovida
pela Assessoria Parlamentar de Brasília, em 22 de agosto.

VISITAÇÃO:

Local: sala 307 do
Castelo da Fiocruz

De terça a sexta-feira –
de 9h às 16h30

No sábado, de 10h
às 16 h

Entrada gratuita

Até 17 de dezembro

Agendamento:
(21) 2590-6747

Endereço:
Av. Brasil, 4.365 - Man-
guinhos, Rio de Janeiro
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Gustavo Mendelsohn
de Carvalho

m novo sistema de
planejamento, de-
senvolvido pela pró-

pria instituição, está sendo
utilizado pelas unidades na
elaboração do próximo Plano
Anual da Fiocruz (PA 2012).
O Sistema de Apoio à Gestão
Estratégica (Sage), além de
mais amigável que o sistema
anterior, é mais adequado às
necessidades atuais do plane-
jamento da Fiocruz. O Sage
permite que os projetos e ati-
vidades da programação anu-
al das unidades sejam
alinhados tanto ao Plano Plu-
rianual do governo federal
(PPA 2012/2015) quanto ao
Plano Quadrienal da Fiocruz
(PQ 2011/2014).

O sistema está entrando
agora em funcionamento e é
resultado da parceria entre Di-
plan e Escola Politécnica que,
desde o início de 2010, traba-
lham no seu desenvolvimento.
Como descreve a diretora de
Planejamento da Fiocruz, Ro-
seli Monteiro, é também fruto

Um sistema de planejamento inteligente

do esforço coletivo dos núcle-
os de planejamento das unida-
des e do apoio da VPGDI e de
diversos órgãos assessores da
Presidência da Fiocruz. “O sis-
tema vai possibilitar a consti-
tuição de um banco central de
dados, com o cadastro de tudo
que a instituição faz ou quer
fazer”, explica

A iniciativa de construir
um sistema que integrasse o
planejamento corporativo da
Fiocruz ganhou impulso em
2004, quando Félix Rosenberg
ocupou a direção da Diplan.
Isso se concretizou com a con-
tratação do Sistema Integra-
do de Informações Gerenciais
(Siig), um sistema proprietário
de uma empresa privada
(Zeus). O contrato foi mantido
até 2010. “A proposta de re-
novação não estava de acor-
do com a política para TI”,
conta a coordenadora de Es-
tudos e Projetos Estratégicos,
Cláudia Martins, responsável
na Diplan pelo desenvolvimen-
to do Sage.

Ainda diretor de Planeja-
mento, Félix apostou na cria-
ção de um sistema próprio e

identificou a possibilidade de
parceria com a equipe que
desenvolveu o sistema de pla-
nejamento da Escola Politéc-
nica Joaquim Venâncio
(EPSJV). As diretrizes iniciais
incluíam o total controle insti-
tucional do desenvolvimento,
aprimoramento e implemen-
tação do sistema, redução de
custo e adequação às políti-
cas governo federal, como a
de software livre. “O primeiro
passo foi usar as informações
que o Siig fornecia para o mo-
nitoramento e controle da pro-
gramação e execução física e
orçamentária no PA das uni-
dades”, conta a analista da
Diplan Cláudia Meneses, que
trabalhou diretamente com a
equipe do Poli.

Desenvolvimento
em módulos

Com a chegada de Wag-
ner Martins, diretor da Diplan
de maio de 2010 a junho de
2011, o Sage ganhou o nome
e um caráter estratégico, ba-
seado no Plano Quadrienal e

Processo
participativo
na construção
da ferramenta

A equipe de analistas de
sistemas responsável pelo
desenvolvimento do Sage
usou como ponto de partida
o sistema de planejamento
desenvolvido para a EPSJV.
“A experiência adquirida na
unidade possibilitou um sal-
to na construção do Sage”,
afirma o coordenador de TI
da Escola, Luís Américo.
“Por sermos de uma unida-
de, conhecemos as necessi-
dades e processos da
Fiocruz”, diz Rodrigo Souto,
outro integrante da equipe.
Mesmo assim, foi fundamen-
tal um trabalho de imersão
para compreender melhor o
processo de planejamento
instituição.

 “Desenvolver um produ-
to que atenda ao conjunto
de especificidades da Funda-
ção em suas diversas unida-
des é um grande desafio”,
reconhece Luís Américo. Os
analistas tiveram que lidar
com várias mudanças no
modelo de planejamento ins-
titucional. Leonardo Mague-
lla, também da equipe,
ressalta o caráter participati-
vo do projeto.  “O desenvol-
vimento só foi possível graças
à agenda de reuniões aber-
tas aos núcleos de planeja-
mento da Fiocruz”, conta.

Para os usuários, um dos
pontos fortes do Sage são os
relatórios personalizados. A
partir dos dados cadastrados,
pode-se montar o relatório
com os itens desejados e ex-
portá-lo para diversos forma-
tos, facilitando a consulta às
informações. A facilidade no
uso orientou a escolha tec-
nológica, que garante agili-
dade no acesso, via web. Em
linguagem de programação
livre, o Sage ficará disponí-
vel no portal de software
público do governo federal.

Fernanda Bello

no Plano de Longo Prazo da
Fiocruz. Houve avanços nas
reflexões sobre web gestão e
na inclusão de mecanismos de
comunicação mais interativos.
“Estas questões não foram
concretizadas neste primeiro
momento, sobretudo pela ur-
gência de viabilizarmos a pro-
gramação do PA 2012”, diz
Cláudia Meneses. A proposta
é que o Sage seja constituído
de cinco módulos.

O primeiro é o de progra-
mação, que já está disponibi-
lizado. Na sequência virão os
de orçamento e execução - no
início de 2012 -, o de monito-
ramento/avaliação e o de co-
operação. “Trabalhamos com
o conceito de sistemas inteli-
gentes, que evoluem na me-
dida em que são utilizados”,
afirma a coordenadora Cláu-
dia Martins “Isso é uma ino-
vação na Fiocruz”, garante.
Ela ressalta ainda a preocupa-
ção com a interoperabilidade.
“O Sage tem que garantir a
conversação plena entre os
sistemas de planejamento uti-
lizados nas unidades da Fio-
cruz e pelo governo federal”.
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ustentabilidade é pala-
vra que não se explica
sozinha. O conceito tra-

duz a forma como as pesso-
as, os grupos e as empresas
exercem suas atividades em
equilíbrio com o meio ambi-
ente. Na prática, inclui inicia-
tivas individuais e coletivas
que provoquem o menor im-
pacto negativo possível e esti-
mulem a preservação. Apagar
as luzes dos cômodos vazios
para economizar energia ou
promover compras de materi-
ais produzidos de forma não
poluente são exemplos de
ações que, somadas, expres-
sam esse conceito.

O governo pode ter um
papel decisivo na construção
de uma sociedade sustentável.
Segundo dados do Ministério
do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão (MPOG), o setor
público é um dos grandes
consumidores do mercado,
responsável pelo gasto de
10% a 15% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) – de R$ 190 a
R$ 285 bilhões. De acordo com
Jorge Pessanha, gestor da área
de Operações Comerciais da
Diretoria de Administração (Di-
rad), valores tão expressivos
podem funcionar como indu-
tores do mercado.

Com a inclusão de critéri-
os ambientais, o MPOG vem
fomentando a prática de com-
pras públicas sustentáveis, que
levam em conta o prazo de
retorno do investimento da
aquisição de produtos de me-
nor impacto. Os materiais não
sustentáveis, em geral com
menor preço, geram maior cus-
to indireto com saúde pública
e saneamento, com a recupe-
ração dos agentes poluentes e
de danos ambientais.

 Atenta às recomendações
do governo federal, a Fiocruz
já realiza aquisições desses
materiais e participou do pri-
meiro pregão compartilhado
com oito órgãos do Executivo
Federal instalados no Rio de
Janeiro, organizado pelo Jardim
Botânico. O Instituto Nacional

Compras públicas sustentáveis
da Propriedade Industrial (INPI),
os ministérios da Fazenda,
Educação e Agricultura, en-
tre outros. Atualmente o Ser-
viço de Administração de
Materiais do Departamento
de Operações Comerciais da
Dirad está preparando uma
nova grade de itens, que será
compartilhada com as demais
unidades da Fiocruz e poderá
também ser estendida a ou-
tros órgãos federais.

O compromisso socioambi-
ental, com a utilização de me-
canismos efetivos de controle
de suas ações e permanente
desenvolvimento organiza-
cional, é parte integrante das
estratégias da Fiocruz para
2022, definidas no VI Congres-
so Interno. Ciente desta de-
manda, a Dirad incluiu a
discussão sobre as aquisições
sustentáveis na pauta do Fó-
rum de Compras 2011. O
evento contou com a presen-
ça de servidores e colabora-
dores da Fiocruz no primeiro
dia, e no segundo incluiu os
fornecedores.

A  Dirad também criou a
Comissão de Ações e Critéri-
os de Sustentabilidade da Fio-
cruz, com o objetivo de
padronizar as ações que já são
realizadas de forma pulveri-
zada na instituição. Alguns al-
moxarifados da Fundação já
contam com itens sustentá-
veis – tais como papel A4 e
pastas de papelão reciclado,
luminárias eficientes, lápis
feitos com jornais e camisas
confeccionadas em garrafas
pet, dentre outros itens.

“Além da Dirac, Dirad e
Ensp, Instituto Nacional de Con-
trole de Qualidade em Saúde
(INCQS) também aderiu à inici-
ativa”, afirma Jorge Pessanha,
convidado a participar de reu-
niões com o Ministério do Pla-
nejamento, o Jardim Botânico
e Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro) para evolução e incre-
mentos de politicas unificadas
de compras de sustentáveis do
governo federal.

Almoxarifados já têm papel reciclado e outros itens ecológicos
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Por Mara Figueira

enho muito medo de
atravessar aqui”. A
frase, da professora

e pesquisadora da Escola Po-
litécnica de Saúde Joaquim
Venâncio Flávia Ribeiro, resu-
me o sentimento de muitos
profissionais, alunos e pacien-
tes da Fiocruz que precisam
cruzar a Avenida Leopoldo
Bulhões para chegar ou sair
da Fundação. Há mais de dois
anos em obras por conta do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), a via, des-
de então, é palco de longos
engarrafamentos, muita poei-
ra, mudanças de percurso e
estreitamentos de pista, que
têm impacto no dia a dia da
instituição. Nenhum proble-
ma, porém, é mais citado pe-
los pedestres do que a dificul-
dade em cruzá-la.

“Constantemente há atro-
pelamento. As vítimas são
principalmente pessoas ido-
sas, que vêm à Fundação
para tratamento de saúde”,
conta Ronaldo Gomes, che-
fe da segurança da Funda-
ção. “Sem obra já era difícil
atravessar”, recorda Claudia
Aparecida de Jesus, profissi-

Obra de impacto

Opiniões sobre os
efeitos do PAC
Manguinhos no dia a
dia da Fundação se
dividem, mas risco da
travessia na Leopoldo
Bulhões é unanimidade

onal de limpeza que traba-
lha no Pavilhão Cardoso Fon-
tes. “Hoje está pior, porque
não há sinal nem passarela”.

Procurada pela equipe do
Linha Direta, a Empresa de
Obras Públicas do Estado do
Rio de Janeiro, vinculada à
Secretaria de Obras e respon-
sável pela condução dos tra-
balhos do PAC Manguinhos,
disse que iria providenciar
operadores de tráfego para
ordenar a travessia em fren-
te à portaria da Fiocruz na Le-
opoldo Bulhões, pela qual
passam cerca de 600 visitan-
tes externos por dia em mé-
dia, além de numerosos fun-
cionários da instituição. O
contato foi feito em 22 de
agosto e, uma semana de-
pois, um funcionário da obra
foi colocado para cuidar da
travessia, o que, no entanto,
não a tornou mais eficiente.

“O pessoal não me res-
peita muito quando eu man-
do parar. Eu até pedi uma
bandeira ao encarregado para
ver se isso muda (sic)”, disse
Lailson Silva Santos, que dei-
xou de auxiliar uma idosa na
travessia porque estava falan-
do ao celular. Somente a pe-
dido da reportagem, o funci-

onário parou o tráfego para
que uma mulher com bebê
passasse. Questionado sobre
sua conduta, Lailson pronta-
mente reconheceu os erros e
prometeu ser mais ativo em
seu trabalho.

Opiniões
divididas

Os impactos das obras do
PAC no dia a dia da Funda-
ção dividem opiniões no cam-
pus de Manguinhos. A funci-
onária da assessoria jurídica
da direção de Farmanguinhos
Helena Pontes se queixa. “A
Fiocruz tinha que propor um
esquema organizado de tra-
vessia e de acesso à estação
de trem de Manguinhos.
Cabe à Fundação essa pres-
são”, diz Helena, que vem de
trem para o trabalho e defi-
ne a estação de Manguinhos
como um caos. Nelithon da
Silva Rangel, morador da re-
gião, que trabalha no supor-
te de informação e informá-
tica do CMS-Manguinhos, re-
leva. “As obras atrapalham
um pouco, mas são para me-
lhorar a vida de quem mora
na comunidade. Quem já fez

obra em casa sabe que é as-
sim mesmo”, diz.

A Diretoria de Adminis-
tração do Campus (Dirac) in-
formou que mantém conta-
to com a Secretaria de Obras
e já solicitou à organização
no entorno da Portaria Leo-
poldo Bulhões, além do pro-
jeto final do PAC Mangui-
nhos devido à elevação da
rua e das últimas mudanças
realizadas. “Intensificaremos
a cobrança de operadores de
tráfego para oferecer confor-
to e segurança aos usuários”,
ressalta a diretora da Dirac,
Therezinha Rodrigues, .

Os funcionários que vêm
para a Fundação de carro ou
ônibus reclamam dos engar-
rafamentos. Trabalhador da
Fundação há 18 anos, o mo-
torista de ônibus Nilson Fer-
reira conta que as obras do
PAC também alteraram a
duração da viagem e o traje-
to dos veículos que fazem o
transporte interno de funcio-
nários na Fundação. “O PAC
complicou um pouco o trân-
sito para a gente. Um trajeto
que, antes do início da obra,
levava quatro ou cinco minu-
tos, hoje é feito, no mínimo,
em 25 minutos”, explica.

“

O tempo de duração dos
trabalhos também rende co-
mentários díspares. Há quem
concorde com a Empresa de
Obras Públicas do Estado do
Rio de Janeiro, que considera
o ritmo atual satisfatório, en-
quanto outros se queixam de
demora. De acordo com o pri-
meiro balanço do eixo Cidade
Melhor do Programa de Ace-
leração do Crescimento 2 –
em que estão incluídas as
obras do Complexo de Man-
guinhos –, a meta das obras é
beneficiar mais de 12 mil fa-
mílias. Entre 2007 e 2010, pou-
co mais de R$ 357 milhões
foram investidos e o previsto
para o período de 2011 e
2014 é de R$ 314 milhões.

Para a Empresa de Obras
Públicas do Estado do Rio de
Janeiro, enquanto a obra esti-
ver em andamento, os transtor-
nos nos horários de pico serão
inevitáveis, já que a Leopoldo
Bulhões está apenas com uma
faixa de rolamento em cada
sentido. Com o fim das obras,
previsto para abril de 2012, a
expectativa é que o trânsito flua
bem melhor, já que o novo sis-
tema viário prevê três faixas de
rolamento no sentido Benfica e
no sentido Bonsucesso.
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quadro de servidores
da Fiocruz terá um
acréscimo de cerca

de 10%. Isso porque, no fim
de julho, o Governo Federal
autorizou a nomeação de
447 dos 850 servidores apro-
vados no concurso de 2010.
Esta divisão em blocos de
admissão ocorreu por deter-
minação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão (MPOG). As demais
vagas restantes serão ocupa-
das até o fim do primeiro se-
mestre de 2012. A fase de
exames médicos admissio-
nais foi iniciada no dia 29 de
agosto e deve ser concluída
até meados de outubro. O
cronograma estabelecido
pela Diretoria de Recursos
Humanos (Direh) prevê que
todas as vagas autorizadas
pelo MPOG sejam preenchi-
das ainda em 2011.

No Rio de Janeiro, os exa-
mes admissionais vêm sendo
realizados na sede do Núcleo
de Saúde do Trabalhador
(Nust/CST) da Direh e no Nust
de Biomanguinhos, ambos no
campus de Manguinhos.
Além desses postos, o Insti-
tuto Fernandes Figueiras (IFF),
no Flamengo, e Farmangui-
nhos, em Jacarepaguá, estão
realizando o procedimento.
Nas unidades regionais os
exames serão realizados nas
respectivas sedes da Funda-
ção, enquanto em locais cuja
implantação ainda vem ocor-
rendo os postos estão sendo
viabilizados. As regionais tam-
bém realizarão a posse de
seus aprovados.

Nesta primeira etapa do
escalonamento serão nome-
ados todos os candidatos
aprovados para os cargos de
nível intermediário, sendo 63

para assistente técnico de
gestão em saúde e 149 téc-
nicos em saúde pública. Para
os demais cargos, foi estabe-
lecida a divisão da seguinte
forma: os analistas ocuparão
120 vagas das 257 abertas,
os tecnologistas preencherão
110 de 266 e serão chama-
dos cinco pesquisadores dos
96 aprovados.

As 447 vagas que vêm
sendo preenchidas neste
momento fazem parte do
montante das 700 destina-
das à substituição de tercei-
rizados. Os outros 150 postos
suprirão novas demandas es-
tratégicas da instituição e
não terão necessidade de
substituição. A Fiocruz segue
em negociação pela libera-
ção de pelo menos parte
dessas  vagas  a inda em
2011, especialmente as 19
do cargo de especialista.

Para a condução do processo
seletivo, a Direh formou uma
comissão de concurso, coorde-
nada pelo diretor Juliano Lima,
que se reúne frequentemente
para operacionalização de to-
das as fases.

Os Departamentos de
Administração e Desenvolvi-
mento de RH e a Coordena-
ção de Saúde do Trabalhador
estão diretamente envolvidos
no ingresso dos novos servi-
dores e contarão com a aju-
da de alguns Serviços de
Recursos Humanos (SRHs) de
outras unidades no ato da
posse. Já a Creche Fiocruz
prepara um levantamento de
aumento da demanda com a
chegada dos concursados, vi-
sando a adequação necessá-
ria. Atividades de integração
também estão sendo articu-
ladas entre a Direh e os SRHs.
Além de ações corporativas,

com eventos destinados a to-
dos os concursados, haverá
programações específicas em
cada unidade.

Uma importante iniciati-
va para orientação dos can-
didatos aprovados foi  a
reedição do Guia de Admis-
são e Integração do Servidor
(Gais), criado em função do
concurso público de 2006. A
nova versão do Gais traz in-
formações gerais acerca do
processo seletivo e da insti-
tuição. Há também uma
área restrita aos candidatos
aprovados dentro do núme-
ro de vagas autorizadas, em
que  cada um deve atuali-
zar seus dados, preencher
currículo e acompanhar as
demais etapas até a nome-
ação. Em caso de dúvidas,
o guia eletrônico poderá ser
consultado pelo endereço:
www.direh.fiocruz.br/gais.

Fiocruz receberá mais de 400
servidores concursados em 2011
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rimeira proposta formal
e abrangente de inici-
ação científica na edu-

cação básica no Brasil, o
Programa de Vocação Cientí-
fica (Provoc) completou em
2011 os seus 25 anos. Criado
em 1986, na Escola Politécni-
ca de Saúde Joaquim Venân-
cio (EPSJV), a iniciativa já
atendeu mais de 2 mil alunos
e tem o objetivo de receber
jovens estudantes nos labora-
tórios de pesquisa da Fiocruz,
visando incentivá-los a seguir
carreiras científicas.

Impulsionada pelo interes-
se em fazer estudos na área
biomédica, a médica oftalmo-
logista Risla de Oliveira Gomes

Provoc completa 25 anos
Mais de 2 mil alunos do Ensino Médio já passaram pelo Programa

P ingressou no Provoc quando
era aluna do Colégio de Apli-
cação da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj).
Na Fiocruz, Risla atuou no La-
boratório de Protozoologia, no
Instituto Oswaldo Cruz (IOC).
“Lembro bem que aprendi a
usar os equipamentos do labo-
ratório e me apaixonei pelas
pipetas. Foi uma experiência
muito enriquecedora e que me
abriu uma porta para novos co-
nhecimentos”, conta.

Já para o pesquisador da
Fiocruz Marcelo Pelajo, a en-
trada no Programa foi motiva-
da por uma visita à Fundação
e também pela dúvida na es-
colha profissional, entre me-

dicina e engenharia. “Para
mim, era clara a ideia de que
a medicina não era só lidar
com pessoas, mas que o de-
senvolvimento científico era
fundamental por trás da car-
reira médica. Visitar a Fiocruz
foi uma oportunidade de co-
nhecer a questão do desenvol-
vimento científico por trás da
carreira biomédica”, afirma.

Para o presidente da Fio-
cruz, Paulo Gadelha, o Progra-
ma está em sintonia cm os
objetivos da instituição. “Mui-
to da força de pensar, da ma-
neira de trabalhar com os novos
cientistas, de pensar a transmis-
são, o compartilhamento e a
coprodução do Provoc já esta-
vam presentes desde a criação
da Fundação”.

Vivência
em pesquisa

A cada ano, ingressam no
programa 190 novos alunos
do Ensino Médio de escolas
públicas e privadas, incluindo
as unidades do Colégio Pedro

II, São Vicente de Paulo e os
de aplicação da Uerj e da
UFRJ, além do Instituto Me-
todista Bennett e o Centro
Educacional Anísio Teixeira. O
êxito da experiência iniciada
no campus de Manguinhos
possibilitou, a partir de 1996,
a ampliação para o Centro
de Pesquisa Gonçalo Moniz
(CPqGM), em Salvador; Cen-
tro de Pesquisa René Rachou
(CPqRR), em Belo Horizonte;
e o Centro de Pesquisa
Aggeu Magalhães (CPqAM),
em Recife.

Para atender aos jovens
das comunidades do entorno
do campus de Manguinhos,
desde 1999 moradores do
Complexo da Maré são sele-
cionados pelo Centro de Estu-
dos e Ações Solidárias da
Maré (Ceasm) e pela Rede de
Desenvolvimento da Maré (Re-
des). Os moradores de Man-
guinhos foram contemplados
a partir de 2004 com o Pro-
voc-Dlis (Desenvolvimento Lo-
cal, Integrado e Sustentável)
e, desde 2008, com o Provoc-
Somar (Comissão de Respon-

sabilidade Socioambiental de
Biomanguinhos).

A diretora da EPSJV, Isa-
bel Brasil, acredita que a inici-
ação científica não é uma
ação voltada apenas para a
pesquisa, mas também para
formação. “Não basta belas
experiências que fiquem em
guetos. É preciso mostrar que
qualidade é avançar no ensi-
no público, é avançar no aces-
so”, afirmou.

Já a coordenadora do Pro-
voc, Cristina Araripe, enfatiza
a colaboração do programa na
escolha profissional conscien-
te dos jovens. “Precisamos
democratizar o campo da ci-
ência e tecnologia, alinhados
com a política educacional do
país e dentro dos objetivos da
Fundação”, defende.

Atualmente a experiên-
cia do Programa abrange ou-
tras instituições, como o
Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento Leopoldo Miguez
de Mello (Cenpes/Petrobras)
e o Instituto de Matemática
Pura e Aplicada (Impa/MCT).
O Programa serviu ainda de
modelo para a criação de pro-
jetos, como o Jovens Talen-
tos para a Ciência, no Rio de
Janeiro, e o Jovem Cientista
Amazônida, no Amazonas.
Em 2003, o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq),
criou o Programa de Iniciação
Científica Júnior, o que possi-
bilitou a expansão da iniciati-
va pelo o país.

De acordo com dados do
Ministério da Ciência e Tec-
nologia, 2,6% da população
ocupada (240,5 mil pessoas)
no Brasil atua na área de pes-
quisa e desenvolvimento. Des-
se total, só 133,3 mil são
pesquisadores de fato.

Rodrigo Teixeira Amâncio

Médico da enfermaria do Instituto

de Pesquisa Clínica Evandro Chagas

(Ipec/Fiocruz)

O Provoc é uma experiência muito

importante, pois nós começamos a

freqüentar um laboratório muito novo

e ainda numa fase que é muito difícil

escolher em que área atuar.

“
”

Marcelo PelajoPesquisador do Laboratório de Patologia doInsituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz)Durante o Provoc, decidi que o que eu queriaprofissionalmente era seguir na carreirabiomédica e fazer medicina.

“

”
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Por Mara Figueira

sabiá-laranjeira já co-
meçou a cantar. Pu-
dera: com o início da

primavera, está aberta a épo-
ca de reprodução. Para as
aves, é hora de encontrar seu
par. Para quem gosta de ob-
servá-las, é tempo de aprovei-
tar o melhor período do ano
para avistar espécies, que es-
tão por aí a cantarolar e a fa-
zer a corte. Uma temporada
que pode render belos acha-
dos para quem percorre o cam-
pus de Manguinhos, como
mostra o livro Voo pela Fiocruz.

Lançado em maio e dispo-
nível na internet no endereço
www.museudavida.fiocruz.br/
media/guia-aves.pdf, a obra é
um guia de observação de
aves encontradas na área da
Fundação. Estão lá beija-flores,
periquitos, gaviões, andorinhas
e o próprio sabiá-laranjeira, ave
símbolo do Brasil, entre muitas
outras. Todas acompanhadas
por informações como o nome
científico, o popular (em por-
tuguês e inglês), dados sobre
a família, características físicas,
habitat, alimentação, localiza-
ção no Brasil e na Fundação.

Elaborado pelo zoólogo da
Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sergio Arouca Salvatore
Siciliano e seu ex-aluno de ini-

Olha o passarinho!
ciação científica Davi Castro
Tavares, com o apoio da equi-
pe do Museu da Vida, Voo
pela Fiocruz foi feito com base
em um levantamento não sis-
temático realizado entre 2002
e 2010 que identificou mais de
70 espécies de aves circulan-
do pela Fundação, além de
observações mais detalhadas
realizadas por duas semanas
especialmente para a publica-
ção do guia.

“Para o livro, seleciona-
mos 43 espécies que têm mais
chances de serem vistas pelo
campus”, conta Salvatore Si-
ciliano. É o caso do beija-flor-
tesoura, um dos maiores
beija-flores que existem. Esta
espécie, que tem quase 20
centímetros de comprimento,
pode ser encontrada por todo
o campus, exceto no rio Jaca-
ré. “É interessante ver como
a Fiocruz virou uma ilha ver-
de no meio da Avenida Bra-
sil, em meio à ocupação
urbana. É impressionante
como atrai toda uma avifau-
na, bastante diversificada
até”, comenta Siciliano.

Para o zoólogo, o destaque
fica por conta dos papagaios e
periquitos, que podem ser vis-
tos pelo campus de Mangui-
nhos. Um deles é o periquito-rei,
encontrado, entre vários outros
locais, nas palmeiras que exis-

Para ficar de olho
Dicas de observação de aves
Madrugue (ou aproveite o final do dia)
O melhor horário para observar as aves é nas primeiras horas
do dia, do nascer do sol até cerca de 10h, ou no final da
tarde, até o pôr do sol.

Tente ficar invisível
Evite movimentos bruscos assim como falar ou sussurrar pró-
ximo a aves. Use roupas de cores discretas e evite materiais
que fazem barulho quando você se mexe.

Anote suas observações e descobertas
No livro Voo pela Fiocruz, há espaço para você registrar as espé-
cies que avistou e até colar as fotos que conseguir tirar delas.

Equipamentos podem ajudar
Suas primeiras observações podem ser feitas a olho nu. Se
quiser usar um binóculo, que ajuda a identificar determina-
das espécies, os modelos 8X25 ou 10X25 podem ser bons
para começar.

Ouça e aprenda o canto
e outros sons das aves
Por vezes, é mais frequente ouvir as aves do que vê-las. No
Wikiaves (www.wikiaves.com.br), você pode escutar grava-
ções de sons de aves.

tem em torno do Castelo da
Fundação, na época em que os
frutos estão nascendo. “Essa
espécie é originária do centro-
oeste e foi introduzida no Rio de
Janeiro não se sabe ao certo
como”, conta.

Mas há atrações para to-
dos os gostos pela Fundação.
“Há aves associadas a ambi-
entes aquáticos, como garças
e gaivotas, e aves de matas,
como o arapaçu-de-cerrado”,
explica Siciliano. Os populares
joão-de-barro e bem-te-vi di-
videm espaço com aves nem
tão conhecidas como a guara-
cava-de-barriga-amarela, que
chama atenção pelo seu esti-
loso topete.

Para observar espécies
como essas, a dica é ler o guia
e percorrer o campus com
olhos atentos. Segundo a che-
fe do circuito de visitação do
Museu da Vida, Rosicler Ne-
ves, no primeiro semestre de
2012 uma atividade totalmente
voltada para observação de
aves passará a ser oferecida ao
público. Até lá a trilha históri-
co-ecológica pode ser um bom
programa. Nesta caminhada
pelo campus de Manguinhos,
os visitantes passeiam por edi-
fícios antigos, conhecem a flo-
ra local e também podem
observar pássaros, já que re-
cebem binóculos.

Um levantamento de fau-
na, feito a pedido do Depar-
tamento de Meio Ambiente
da Diretoria de Administração
do Campus (Dirac) em Man-
guinhos, listou 46 espécies de
aves na área da Fundação,
assim como espécies de calan-
gos, teiús, morcegos, gambás
e saguis. Suiriri, lavadeira-mas-
carada, rolinha-caldo-de-fei-
jão, bico-de-lacre e carrapateiro
foram algumas das espécies

encontradas na análise, feita
em associação a um inventá-
rio das plantas existentes na
área da Fundação. “O inven-
tário arbóreo serve para que
possamos ver quais espécies
de plantas existem na área
da Fiocruz. A partir dele, ela-
bora-se um projeto paisagís-
tico, que especifica as plantas
a serem usadas, uma esco-
lha que pode facilitar a vida
da fauna e até ampliá-la”,

explica a coordenadora da
área de projetos paisagísticos
do Departamento de Meio
Ambiente da Dirac, a arqui-
teta e urbanista Guta Cabral.
Pode-se, por exemplo, inves-
tir em árvores frutíferas, que
atraem aves. No campus, atu-
almente, existem jaqueiras,
amendoeiras, pitangueiras,
entre muitas outras espécies
que têm a característica de
atrair pássaros.

Voo pela Fiocruz
Com tiragem de mil exemplares, o livro é distribuído principalmente em

atividades do Museu da Vida que exploram o seu conteúdo – como a trilha
histórico-ecológica –, além de escolas. Mas os funcionários da Fiocruz podem
pedir seu exemplar na secretaria do Museu da Vida (3865-2161). “Procura-
mos sempre dar uma atenção especial a pedidos internos, dentro das possibi-

lidades”, diz a chefe do Circuito de Visitação do Museu da Vida, Rosicler Neves,
que adianta que um novo livro sobre biodiversidade da Fiocruz já começa a ser elaborado. Desta
vez, o tema será insetos e a obra será feita em parceria com o Instituto Oswaldo Cruz.

Dirac também de olho nas aves

RESPOSTAS DO ‘ADIVINHE QUEM É’: 1. Lavadeira-
mascarada; 2. Mariquita; 3. Guaracava-de-barriga-amarela; 4.
Gavião-carijó; 5. Choca-listrada; 6. Bico-de-lacre; 7. Beija-flor-
tesoura; 8. Sabiá-laranjeira; 9. Periquito-de-encontro-amarelo
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