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ada gestação é única. Pen-
sando nas emoções e desa-

fios enfrentados pela mulher neste
período tão particular, a equipe de
enfermagem do Núcleo de Saúde
do Trabalhador, do Centro de Saú-
de do Trabalhador da Coordena-
ção-Geral de Gestão de Pessoas
(Nust/CST/Cogepe), idealizou um
espaço voltado para gestantes e
lactantes da Fiocruz. O grupo, com
cerca de vinte mulheres -servido-
ras, terceirizadas, bolsistas, esta-
giárias e alunas da instituição -, se
reuniu no primeiro encontro do
projeto Diálogos com a Enferma-
gem: vivenciando a maternidade
no trabalho. A iniciativa é condu-
zida pelas servidoras Isis Brasil e
Michelle Caldas.

Temas envolvendo métodos para
cuidar e evitar os desconfortos con-
sequentes do período gestacional,
dicas sobre amamentação, curiosida-
des e experiências foram temas da
conversa neste espaço de troca, que
irá acontecer mensalmente. “Nós es-
tamos aqui para apoiar, escutar vo-
cês neste momento tão bonito e, ao
mesmo tempo, desafiador”, disse Isis.

As participantes puderam falar
sobre o que estão vivendo e adqui-
rir, por meio da troca de vivências e
percepções, um novo repertório para
temas tão importantes. As residen-
tes de enfermagem do Nust, Patricia
de Castro e Thaís Linhares, trouxe-
ram informações relevantes sobre
maternidade, utilizando ferramentas
lúdicas e criativas. Uma delas foi uma
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dinâmica em que as participantes le-
vantavam plaquinhas onde estava
escrito ‘Fala sério’ e ‘Com certeza’, re-
presentando suas opiniões em rela-
ção a questões relativas ao período
gestacional ou à amamentação.

A chefe substituta do Nust, Atta-
tianna Vinagre, alertou sobre as par-
ticularidades de cada gestação: “O
legal é que tudo ocorra bem”, se refe-
rindo ao modelo ideal de parto, que
depende das necessidades da mãe e
do bebê. Para os próximos encon-
tros, mulheres em período gestacio-
nal ou de amamentação podem en-
trar em contato com o Nust pelo te-
lefone (21) 3836-2203 ou pelo e-mail
enfermagem.nust@fiocruz.br e se
inscrever por meio de um link que
será enviado por e-mail.

Por  Lara Goulart



Instituto de Tecnologia em
Fármacos (Farmanguinhos)

deu mais um passo no fortalecimen-
to de seu papel estratégico para o
Sistema Único de Saúde: começou a
produção de tacrolimo, imunossu-
pressor usado para evitar rejeição
de rins e fígado transplantados. O
medicamento foi fabricado na nova
linha, criada especificamente para
essa categoria terapêutica. A produ-
ção pública foi viabilizada por um
acordo de transferência de tecnolo-
gia da indústria nacional Libbs Far-
macêutica para a unidade a partir de
uma Parceria de Desenvolvimento
Produtivo (PDP).

Segundo o diretor Jorge Souza
Mendonça, a fabricação em Far-
manguinhos significa garantir que
o medicamento esteja disponível
gratuitamente para a população,
assegurando aos pacientes a con-
tinuidade do tratamento. “Esses
lotes-piloto serão submetidos à
Anvisa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) para inclusão de
Farmanguinhos como local de fa-
bricação. Temos total condições
de garantir o tratamento de todas
as pessoas que necessitam do me-

dicamento. Nossa capacidade pro-
dutiva é muito superior à deman-
da nacional”, ressalta.

Equipamentos
de ponta
As obras de readequação tive-

ram duração de um ano. Ao todo,
a unidade isolou uma área de 410
m2 exclusivamente para este imu-
nossupressor. Além de contar com
profissionais altamente qualifica-
dos, foram adquiridos equipamen-
tos de última geração. A expectati-
va é de que outros medicamentos
desta categoria terapêutica passem
a fazer parte do portfólio instituci-
onal. Um deles é o everolimo, cuja
PDP já foi formalizada em março.
Assim que for concluído todo o pro-
cesso regulatório, a unidade pode-
rá também ofertá-lo gratuitamente
na rede pública de saúde.

Mendonça explica ainda que a
produção do tacrolimo nas insta-
lações do Complexo Tecnológico
de Medicamentos (CTM) promove-
rá muitos benefícios para a socie-
dade. Além de suprir o SUS, possi-
bilitará uma economia significati-

va ao Ministério da
Saúde - recursos es-
ses que podem ser in-
vestidos em outros
serviços de saúde.

Beneficiados
A cooperação ge-

rou uma economia de cerca R$
980 milhões aos cofres públicos no
período de cinco anos. Estima-se
ainda uma redução de 10% com a
produção na unidade. Essa redu-
ção de custos é extremamente im-
portante, uma vez que o uso do ta-
crolimo é contínuo, ou seja, o pa-
ciente deverá administrá-lo sem
interrupção ao longo de sua vida
após o procedimento cirúrgico.
Para se ter uma ideia, são realiza-
dos 6,3 mil novos transplantes de
rins e 1,4 mil de fígado por ano no
Brasil. Atualmente, cerca de 34 mil
pessoas fazem uso desse medica-
mento no país.

Uma delas é Araci Costa, dona
de casa de 74 anos, que teve um
rim transplantado há 15 anos. Em
outubro de 2016, ela ligou para a
Fiocruz na tentativa de comprar o
medicamento. A aposentada expli-

cou que não encontra-
va o tacrolimo nos pos-
tos de saúde e que pre-
cisava do produto para

sobreviver. Na ocasião,
havia rumores de desabastecimen-
to do SUS, o que levou os pacien-
tes ao desespero.

Do outro lado da linha, a aten-
dente frisou que a Fundação não
vende, mas distribui gratuitamen-
te pelo SUS. Como o produto ainda
não estava sendo fabricado por
Farmanguinhos, a funcionária pas-
sou informações sobre uma asso-
ciação de pacientes. “Por sorte eu
não fiquei sem o medicamento.
Entrei em contato com um grupo
que tinha cápsulas sobrando e me
cedeu algumas”, conta.

Um ano e meio após aquele pri-
meiro contato, a instituição já pro-
duz o medicamento. “Não foi fácil
ficar sabendo que eu precisava de
um rim novo e que, ainda assim,
tenho que tomar um medicamen-
to para o resto da vida.  Fiquei pre-
ocupada com preço, pois esses
medicamentos são caros. Depois
fiquei sabendo que era fornecido
gratuitamente”, conta Araci.

O
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impossível passar pela Aveni-
da Brasil, principal via expres-

sa da cidade do Rio de Janeiro, e não
reparar um castelo pousado no alto
de uma pequena montanha. Se os de-
talhes arquitetônicos pitorescos do
Castelo Fiocruz sempre despertaram
fascinação, foi no seu interior, nos la-
boratórios e salões destinados à pes-
quisa e produção de remédios e vaci-
nas, que a instituição se firmou como
símbolo da ciência e da saúde públi-
ca brasileira, mostrando o porquê da
singularidade desta construção atra-
vessar o tempo. Em 2018, esse mo-
numento completa 100 anos.

Construído entre 1905 e 1918, o
prédio foi concebido por Oswaldo
Cruz, desde o início, para ser a nova
sede do Instituto Soroterápico Fe-
deral, do qual se tornou diretor-ge-
ral em 1902. O cientista elevou a ins-
tituição a outro patamar e quis criar
um espaço emblemático, aos mol-
des do Instituto Pasteur, em Paris,
onde havia cursado por dois anos es-
pecialização em microbiologia, so-
roterapia e imunologia.

Em 1907, já consagrado inter-
nacionalmente diante das questões
de saúde que se mostravam na épo-
ca, como o combate à febre ama-
rela, peste bubônica e varíola,
Oswaldo Cruz transformou o Insti-
tuto Soroterápico em Instituto de
Patologia Experimental, para en-
tão, em 1908, nomeá-lo Instituto
Oswaldo Cruz. Somente em 1974 a
instituição passaria a se chamar
Fundação Oswaldo Cruz.

“Uma construção sólida como
essa mostra não apenas monumen-
talidade, mas perenidade. Ou seja,
era importante para Oswaldo Cruz

marcar, com o Castelo, a perenida-
de e a solidez de uma instituição cri-
ada por ele e também a solidez da
ciência e da saúde pública”, explica
Renato Gama-Rosa, coordenador do
Programa de Pós-Graduação em
Preservação e Gestão do Patrimô-
nio Cultural das Ciências e da Saúde
da Casa de Oswaldo Cruz.

“Num contexto como o nosso,
hoje, vemos o quanto isso foi im-
portante, pois essa solidez mostra
a firmeza da missão de nossa insti-
tuição, num país em que as con-
quistas sociais estão constante-
mente ameaçadas”, afirma Gama-
Rosa. A presidente Nísia Trindade
Lima vai além: “O Castelo é um sím-
bolo reconhecido pelos diferentes
países com os quais a Fiocruz esta-
belece cooperação; um símbolo de
uma ciência voltada para a saúde
global, a justiça e a paz”, afirma.

Inspiração
Batizado de Pavilhão Mourisco, o

Castelo está inserido no contexto do
ecletismo do século 20. Foi projeta-
do pelo arquiteto português Luiz Mo-
raes Júnior e idealizado pelo próprio
patrono da Fundação, que desenhou
seus primeiros esboços, inspirado por
duas grandes influências: a fachada do
Palácio de Montsouris, em Paris, e os
detalhes neomouriscos de Alhambra,
em Granada, na Espanha. Diferente-
mente do que se imagina, o Castelo
nunca foi moradia de Oswaldo Cruz,
que morreu em 1917, um ano antes
da finalização das obras.

Acredita-se que as torres da Si-
nagoga de Berlim também teriam
influenciado o projeto. “A configu-
ração final do projeto, de 1908, com

Patrimônio símbolo da
ciência no Brasil

completa 100 anos

É
Por Erika Farias

4  |  Linha Direta 33

Um Castelo
para chamar

de nosso



cinco pavimentos, teria sido decidida em viagens do
cientista e do arquiteto à Alemanha. Na primeira via-
gem, ambos teriam tido contato com a Sinagoga de
Berlim e se inspirado a concluir o projeto do edifício”,
afirma Gama-Rosa.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), em 1981, o Castelo é o edifí-
cio principal do Núcleo Arquitetônico de Manguinhos
– composto ainda pelo Quinino, Cavalariça, Pavilhão
do Relógio, Pombal, Instituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas e a Casa de Chá. Patrimônio histórico e
cultural que, desde 1986, está sob a guarda e a respon-
sabilidade da Casa de Oswaldo Cruz (COC).

Construção
Para construir o Castelo, foram utilizados materiais

importados em grande parte da Alemanha, França, In-
glaterra e Portugal. A mão de obra era composta por
brasileiros, austríacos, italianos e portugueses. Tudo foi
minuciosamente planejado, utilizando modernas técni-
cas de construção: vitrais com padrões geométricos de
influência mourisca; hall da escada revestido por pai-
néis de gesso, originalmente folhados a ouro; varandas
com azulejos portugueses e mosaicos com pastilhas ce-
râmicas francesas; e planta em formato H para permitir a
ventilação dos ambientes. O cuidado com detalhes já de-
monstrava a importância e o investimento que pesqui-
sas e campanhas sanitárias tinham à época.

A estrutura do prédio foi finalizada em 1908. Dois
anos depois, com a edificação já ocupada por pesquisa-
dores e com laboratórios em funcionamento, o terceiro,
o quarto e o quinto pavimentos começariam a ser con-
cluídos. Em 1918, um Castelo de 1.572m², maior que seu
projeto original, era entregue.  Uma arquitetura monu-
mental, erguida sobre a principal colina do terreno da
antiga Fazenda de Manguinhos e voltada para a Baía da
Guanabara – cujas águas se aproximavam do Instituto,
até 1947, quando seria finalizada a Avenida Brasil.

Por dentro
Atualmente, são realizadas visitas guiadas ao Caste-

lo, por mediadores do Museu da Vida (COC). Ponto alto
da visitação, é impossível não se impressionar com o
salão da Biblioteca, que possui teto e paredes em estu-
que de gesso decorado com desenhos mouriscos, além
de uma arcada, apoiada sobre colunas repletas de deta-
lhes. Luminárias de bronze e latão, com cúpulas de opa-
lina, dão uma luminosidade diferenciada ao espaço onde
eram realizadas as Mesas das Quartas-Feiras, reu-
niões instituídas por Oswaldo Cruz em que
os cientistas discutiam os arti-

gos recém-chegados à instituição.
Muito além da suntuosidade da

construção, o Castelo foi também re-
ferência de modernidade para a épo-
ca em que foi construído. É dentro do
edifício que está localizado o mais an-
tigo elevador em funcionamento do
Rio de Janeiro. Foi também um dos
primeiros prédios a ter energia elétri-
ca e instalações telefônicas, antes mes-
mo que houvesse cabos de telefonia
para seu funcionamento. Detalhes por
todos os lados, que não passam des-
percebidos nem por quem frequenta
o espaço diariamente.

“Antes de trabalhar na Fiocruz,
castelo para mim era coisa de filme,
não era real.  É um orgulho traba-
lhar em um lugar assim, mesmo
como servente. Me sinto como se
fosse o presidente”, afirma João Pe-
reira de Arruda. “Mesmo trabalhan-
do aqui diariamente, a gente não se
cansa de admirar. Às vezes, no meu
plantão no final de semana, eu dou
um passeio pelo Castelo e sempre
descubro um detalhe novo”, afirma
o vigilante Adilson Carlos de Olivei-
ra. “Quem passa na Avenida Brasil e
só vê as cúpulas iluminadas não têm
ideia da magnitude desse lugar”,
complementa Alessandra Rios, re-
cepcionista da Biblioteca.

O Castelo Fiocruz é uma edifica-
ção peculiar que, apesar de não ter
sido vista pronta por seu idealizador,
mantém viva sua memória, ao se pre-
servar como símbolo de uma ciência
inclusiva, que luta por melhores con-
dições de saúde, cultura e cidadania
para a população. Um palácio do
povo e para o povo. Um Castelo para
chamar, com orgulho, de nosso.

Fotos:
Acervo COC

colaborou César Chevrand
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m dos principais veículos de
Comunicação Interna, a We-

bTV Fiocruz completou sete anos
em maio, no aniversário de 118
anos da Fundação. Com programa-
ção bem diferente de outras TVs
corporativas – que contam com
anúncios publicitários e notícias de
sites pagos -, o canal mantém pro-
dução e conteúdo próprios, volta-
dos exclusivamente à comunidade
Fiocruz. Só no ano passado foram
2.744 notícias divulgadas, sendo
1.907 notas e 837 vídeos, numa
média de 228 notícias por mês. Es-
ses números garantiram mais de
7.300 horas de conteúdo no ar.

A equipe de Comunicação Inter-
na da Coordenação de Comunicação
Social (CCS) monitora diariamente
26 sites da Fundação e de institui-
ções como a Organização Mundial da
Saúde (OMS), garantindo aos teles-
pectadores informações confiáveis
e de interesse dos profissionais. Pre-
sente em 59 pontos da Fiocruz, a
WebTV conta com uma programa-
ção diversificada. Atividades das uni-
dades e escritórios da Fundação, cam-
panhas institucionais, dicas de saúde,
informações sobre o trânsito e o cli-
ma e reflexões so-
bre a sociedade e
o papel do SUS
são temas da gra-
de de notícias.

Nacional e local

O sistema usado hoje permite
manter programações diferentes, de
acordo com o público e os pontos de
transmissão. Cinquenta e sete TVs
veiculam conteúdo nacional, produ-
zido pela CCS. Em três unidades, essa
programação é acrescida de notíci-
as produzidas pelas assessorias de
comunicação e veiculadas apenas in-
ternamente: o Instituto de Tecnolo-
gia em Imunobiológicos (Bio-Man-
guinhos), a Escola Politécnica de Saú-
de Joaquim Venâncio (EPSJV) e o
Instituto Ageu Magalhães (IAM/Fi-
ocruz Pernambuco). Já o Instituto
de Ciência e Tecnologia em Biomo-
delos (ICTB) é uma TV afiliada à We-
bTV Fiocruz. Na unidade, 60% são
da grade geral e 40%, do ICTB, que
conta com editorias próprias.

A WebTV funciona sem áudio
e com legendas, mas duas fogem
a essa regra – têm áudio e pro-
gramação diferente. A primeira
é de um projeto piloto da Presi-
dência da Fiocruz realizado no
Centro de Saúde Escola Germano
Sinval Faria, unidade da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio

U Arouca (CSEGSF/Ensp). A pro-
gramação, direcionada aos paci-
entes e acompanhantes do Cen-
tro, veicula programas de debate
e comportamento, com produ-
ções do Canal Saúde, VideoSaúde
Distribuidora/Icicit e do Ministé-
rio da Saúde, todos com lingua-
gem de fácil compreensão.

A iniciativa surgiu em resposta
à demanda dos próprios pacientes
e acompanhantes, que reclama-
vam da programação das TVs aber-
tas, com noticiários sobre violên-
cia.  A outra WebTV com áudio fun-
ciona no Núcleo de Saúde do Tra-
balhador, da Coordenação-Geral
de Gestão de Pessoas (Nust/Coge-
pe), no Campus Manguinhos. O
conteúdo é voltado para os traba-
lhadores e estudantes atendidos no
local. A programação conta com
debates e mostra experiências exi-
tosas do SUS.

Campanhas
Todos os meses uma nova cam-

panha é veiculada na programa-
ção da WebTV em prol dos direi-
tos humanos. Entre os assuntos
abordados estão a igualdade de gê-

nero, a luta contra a homofobia, o
racismo e a intolerância religiosa,
suicídio e a prevenção de doenças,
como a Aids e as hepatites virais.
Muitos desses conteúdos contam
com animações, elaboradas pela
equipe da WebTV, em parceria
com a MC Digital - empresa con-
tratada por licitação que opera o
sistema on-line – e vídeos produ-
zidos pelas unidades da Fiocruz ou
instituições parceiras.

Além da Fiocruz
Muitas das campanhas elabora-

das para a comunidade Fiocruz são
veiculadas também em outras TVs
Corporativas, em instituições públi-
cas e privadas, de diferentes segmen-
tos. Em 2017, foram quatro campa-
nhas, que tiveram como tema o com-
bate ao Aedes Aegypti, o ciclo da fe-
bre amarela, a prevenção das hepati-
tes virais e a importância do aleita-
mento materno. Todo o roteiro e a
revisão dos conteúdos foram de res-
ponsabilidade da equipe da WebTV
Fiocruz. No total, 15 clientes da MC
Digital - em quatro estados, 15 ci-
dades e 84 pontos de exibição - vei-
cularam as produções. Em tempos

de fake news, esse se tor-
nou mais um instrumento
importante da garantia de
informação qualificada
para a sociedade.

completa sete anos no ar
Veículo integra unidades de todo o país com conteúdo exclusivo

WebTV
Por  Leonardo Azevedo

Um dos grandes de-
safios da WebTV é man-
ter todos os aparelhos
ligados e com progra-
mação atualizada. O tra-
balho, coordenado pela
CCS, é feito semanalmente
e conta com o apoio dos
trabalhadores da Fiocruz,
que podem entrar em con-
tato para avisar quando há
algo de errado com as TVs,
por meio do telefone (21)
3885-1776 ou pelo e-mail
ccs@fiocruz.br.

Manutenção
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m 2018, o Sistema Único
de Saúde (SUS) completa

30 anos. Uma conquista da Refor-
ma Sanitária, dos movimentos da
saúde coletiva e do Estado demo-
crático brasileiro, garantido como
direito pela Constituição Federal.
Para celebrar essa data, o servi-
ço de multimeios do Instituto de
Comunicação e Informação Cien-
tífica e Tecnológica em Saúde
(Icict) lançou a campanha Aqui
Somos SUS, em parceria com a Co-
ordenação de Comunicação Soci-
al da Presidência.

O mote da campanha é forta-
lecer a imagem do Sistema Úni-
co de Saúde junto à sociedade,
por meio da utilização de um selo
com o slogan Aqui Somos SUS.
“Essa é uma forma de destacar
seu caráter de saúde pública,
nem sempre percebido com cla-
reza pela população e usuários do

Sistema”, defende Mauro Campe-
llo, designer gráfico responsável
pela equipe de criação do selo.

A ação é voltada tanto para o
público interno da Fiocruz, quan-
to para o externo. O selo está dis-
ponível para download no Por-
tal Fiocruz e, desde que respei-
tadas as regras de aplicação,
pode ser usado em espaços, pro-
dutos, serviços e iniciativas rea-
lizadas no âmbito do SUS; veícu-
los de comunicação pública; pro-
gramas de pesquisa e ensino em
saúde e instituições parceiras.

 “O selo foi elaborado de modo
a não interferir na compreensão das
peças gráficas onde será aplicado”,
explica a designer Patrícia Ferrei-
ra, chefe do Multimeios. Ele pode
ser usado de forma gratuita e sem
necessidade de inclusão de créditos
adicionais. Desde 2017, a Fiocruz
já utiliza a peça de forma gradual em

E eventos e materiais de divulgação,
como no VIII Congresso Interno.“A
ideia é não apenas divulgar o SUS,
mas assumir que somos parte dele.
A Biblioteca de Manguinhos é uma
produção do SUS. Não se trata ape-
nas de mazelas. O SUS é muito mais
do que isso”, afirmou o diretor do
Icict, Rodrigo Murtinho, ao apre-
sentar o selo durante atividade co-
memorativa pelos 32 anos do Ins-
tituto e 30 anos do SUS, em abril.

Na área do Portal Fiocruz criada
para disseminação do selo, estão dis-
poníveis o manual de aplicação e os
arquivos para download, nos forma-
tos PDF ou vetorial. A seção traz exem-
plos de aplicação, papéis de parede, e
outros materiais relacionados ao SUS,
como e-books e links para outros si-
tes públicos. Para acessar: http://
portal.fiocruz.br/aqui-somos-sus.

Selo destaca
serviços de

saúde pública
Por André Bezerra
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portunidade de ingresso no
mercado de trabalho para mui-

tas pessoas, o estágio funciona, como
porta de entrada para o mundo profis-
sional e marca um período de transi-
ções. É uma forma de o aluno aprender
na prática o que é visto em sala de aula
e ter uma perspectiva acerca do que
deseja trabalhar no futuro. Baseada na
Lei de Estágio (Nº 11.788/2008), a Fi-
ocruz abre suas portas, por meio de
editais públicos regulares, para que
milhares de estudantes de ensino mé-
dio e superior possam concorrer a va-
gas de estágio todos os anos.

Oferecer essa oportunidade para
muitos jovens significa para a Fiocruz,
também, cumprir um de seus objeti-
vos principais: a geração e difusão de
conhecimento científico e tecnológi-
co. “O estágio é sempre uma oportu-
nidade de você ter contato com no-
vas perguntas, novas questões que a
Fiocruz pode repensar. É uma forma
de a instituição se enriquecer com os
novos olhares que o estagiário pode
trazer sobre determinada questão”,
afirma a chefe do Departamento de De-
senvolvimento de Recursos Humanos
da Coordenação-Geral de Pessoas
(DDRH/Copgepe), Andréa da Luz. Nos
últimos dez anos, cerca de quatro mil
estudantes tiveram a oportunidade de
estagiar na Fiocruz.

Política
Em 2014, a Fundação desen-

volveu sua própria política de es-
tágio e lançou o edital público
como instrumento norteador de
seleção, passando a ter períodos
concentrados, com a abertura de
dois processos por ano, em mé-
dia. Desde então, mais de dois mil
estagiários passaram pelas di-
versas áreas da Fiocruz. No iní-
cio de 2018, havia 377 estagiá-
rios em atividade. Em abril, a ins-
tituição recebeu mais de 2 mil
inscrições para novas 201 vagas
ofertadas, sendo 150 para o Rio
de Janeiro e 51 para as unidades
regionais. A procura é sempre
muito superior à oferta.

Para além da quantidade, a ges-
tão de estágio se preocupa com a
qualidade da formação ofertada e
em evitar desvios de funções. “Pro-
jetar a Fiocruz como um campo de
estágio, um lugar onde o estágio é
principalmente um lugar de forma-
ção, é um dos objetivos da Cogepe.
Eu insisto muito nisso, porque exis-
te uma relação equivocada de en-
carar o estagiário puramente como
mão de obra. Na verdade, o está-
gio é o aprendizado no trabalho.
Entendo que o destaque que a gen-
te tem que dar é mais educacional”,
defende Andréa da Luz.

O

Crescimento
Para as nutricionistas recém-for-

madas Isadora Ferreira e Carollyne
Cavararo o estágio foi muito mais do
que horas complementares da gradu-
ação. Formadas no fim de 2017, as ex-
estagiárias do Núcleo de Saúde do Tra-
balhador (Nust/CST/Cogepe), super-
visionadas pela servidora Wanessa
Natividade, apresentaram um balan-
ço de suas experiências e aprendiza-
dos aos demais colegas da Coordena-
ção como atividade final do estágio.

“Entendemos que o estágio é um
momento de aprendizado e amadu-
recimento, e elas trocam muito co-
nosco. Não tratamos as estagiárias
como mão de obra barata, mas sim
como acadêmicas em formação”,
ressalta Wanessa, reforçando a di-
retriz pedagógica do vínculo.

Em 2017, o Programa de Estágio
Curricular (PEC) da Fiocruz firmou par-
ceria com o Centro de Integração Em-
presa-Escola (CIEE) e retomou o inves-
timento em atividades de capacitação
dos estagiários. Foi oferecido aos estu-
dantes um ciclo de palestras relacio-
nadas à carreira e comportamentos.
Em 2018, o ciclo foi reeditado e será
ampliado. “Achamos importante con-
tribuir também para a formação pes-
soal, conseguir transmitir para os es-
tagiários os valores que a Fiocruz de-
fende socialmente”, afirma Andréa.

A Cogepe, a partir do Programa de Estágio Curricular (PEC/Fiocruz), atualmente coordenado pela servidora Valéria Adriano, é responsável pelo estágio
obrigatório (não remunerado) e não obrigatório (remunerado). Ambas oportunidades são destinadas a estudantes de nível superior e de ensino médio. A
carga horária pode ser de 20 ou 30 horas semanais. O estágio não obrigatório paga uma bolsa de R$ 203 (20h/semana) ou R$ 290 (30h/semana) para
estudantes de nível médio. Já quem é de nível superior recebe R$ 364 (20h/semana) ou R$ 520 (30h/semana). Os estagiários também recebem R$132
mensais de auxílio transporte.

Bolsas disponíveis

Quando
a teoria

encontra
a prática
Estágios oferecidos
por meio de editais

públicos abrem
oportunidades para

estudantes

Por Mônica Braga e
Glauber Queiroz
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Mateus Linhares é estagiário do ICTB. Foto: Gian Corvachini



o segundo semestre de
2018, o último concurso

público realizado pela Fiocruz
completará dois anos. Até o mo-
mento, das 150 vagas oferecidas
para quatro cargos, somente 31
foram preenchidas, relativas aos
cargos de Assistente Técnico de
Gestão em Saúde e Especialista em
C&T, Produção e Inovação em Saú-
de Pública. As 119 vagas restan-
tes, para Técnico em Saúde Públi-
ca e Pesquisador em Saúde Públi-
ca, aguardam a autorização do Mi-
nistério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão (MPDG).

Uma boa notícia para a insti-
tuição e para os candidatos que
aguardam a nomeação foi a as-
sinatura de um Aviso Ministeri-
al, no âmbito do Ministério da
Saúde, realizada no início de
maio, após conversa de repre-
sentantes da Fiocruz com o novo
titular da pasta, Gilberto Occhi.

Na prática, a assinatura libera o
processo para seguir sua trami-
tação até a aguardada publicação
no Diário Oficial.

Além do ato do Ministério da
Saúde, os concursos para Técni-
co em Saúde Pública e para Pes-
quisador em Saúde Pública tive-
ram suas validades prorrogadas
por mais um ano. Para o primei-
ro cargo, a prorrogação come-
çou a contar em 20 de abril. Para
o segundo cargo, a prorrogação
é válida a partir de 13 de junho.
Importante destacar também que
os cargos de Analista de Gestão
em Saúde Pública e Tecnologista
em Saúde Pública, não contem-
plados com vagas no último con-
curso, tiveram seu último pro-
cesso seletivo em 2014.

Enquanto os técnicos do MPDG,
em Brasília, não definem sobre o fu-
turo das nomeações dos aprovados,
a Fiocruz, por meio da Vice-Presidên-
cia de Gestão e Desenvolvimento Ins-
titucional (VPGDI) e da Coordenação-
Geral de Gestão de Pessoas (Cogepe),
mantém contato permanente com re-
presentantes do governo no intuito
de acelerar a tramitação das nomea-
ções. O tempo é fator fundamental na
negociação, visto que a partir de 7 de
julho, por força da Lei Eleitoral, será
vedada a nomeação de novos servi-
dores até o final do pleito.

O coordenador-geral de Gestão
de Pessoas, Juliano Lima, destaca
a necessidade de nomear com ur-
gência os candidatos aprovados
para as vagas remanescentes. “São
vagas destinadas a função finalísti-
ca e primordial da instituição, que
é a pesquisa científica. O Brasil vive
ainda um cenário de crise sanitá-
ria com o reaparecimento de ca-
sos de febre amarela e das arbovi-
roses. Neste sentido, faz-se funda-
mental reforçar nossa força de tra-
balho nos laboratórios da institui-
ção com profissionais de carreira
para seguirmos dando respostas ci-
entíficas eficientes aos problemas
de saúde no país”.

Pedidos de
aposentadoria
Se a reposição de vagas aber-

tas por meio de concurso público
acontece de forma lenta e insufi-
ciente, a saída de servidores por
aposentadoria está em franca ex-
pansão na Fiocruz. De acordo
com números do Serviço de Apo-
sentadorias e Pensões (Secap/
DARH//Cogepe), somente nos
primeiros seis meses de 2018 fo-
ram concedidas 104 aposentado-
rias. Outros dois processos estão
em análise, ainda sem previsão
para publicação.

Fundação
aguarda nomeação

de 119 candidatos
aprovados em 2016

Por  Eduardo Muller

A situação fica ainda mais alar-
mante se ampliarmos a delimitação
temporal da análise, de 2016, data
do último concurso, até o momen-
to.  Neste período, o Secap regis-
trou a saída de 346 servidores, sen-
do 90 em 2016 e 165 em 2017. O
aumento dos pedidos de aposen-
tadoria foi em parte impulsionado
pelos debates em torno da mudan-
ça de regras previstas na Reforma
de Previdência, cuja tramitação
está momentaneamente paralisada
no Congresso Nacional.

O quadro de saída de servi-
dores tem um nítido e potencial
perfil de agravamento se consi-
derarmos o número de trabalha-
dores que cumprem os requisi-
tos para solicitar a aposentado-
ria e seguem ativos na institui-
ção por força do recebimento
do Abono de Permanência. Hoje,
de acordo com o Serviço de In-
formação em RH (Seinfo/Coge-
pe),  existe um total  de 1.308
servidores recebendo o benefí-
cio. “São trabalhadores que po-
dem de uma hora para outra pe-
dir para sair. A Fiocruz conta
com a experiência e dedicação
desses servidores, mas por ou-
tro lado, é necessário que haja
uma renovação constante dos
quadros de trabalhadores está-
veis”, explica Juliano.

N
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planejamento ganhou
protagonismo no pro-

cesso licitatório com a publica-
ção da Instrução Normativa nº
05/2017, editada pelo Ministé-
rio do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão no dia 26 de
setembro de 2017. Agora, o re-
quisitante é o responsável por
conduzir o planejamento, que
tem início com a elaboração do
Documento de Formalização
da Demanda. A partir daí, são
três etapas: Estudos Prelimina-
res, Gerenciamento de Risco e
Termo de Referência ou Proje-
to Básico, que passam a ser
obrigatórias para todas as con-
tratações de serviços.

A IN nº 05/2017 dispõe
sobre as regras e diretrizes dos
procedimentos de contrata-
ção de serviços sob o regime
de execução indireta, no âm-
bito da Administração Públi-
ca Federal direta, autárquica e
fundacional e revoga a IN nº 02/
2008. É obrigatória sua adoção
em qualquer contratação de pres-
tação de serviço, contínuo ou

O

não, com ou sem mão de obra re-
sidente. Foram instituídas três fa-
ses inovadoras: Planejamento da
Contratação, Seleção de Fornece-
dores e Gestão do Contrato.

ublicado pela Coordenação-
Geral de Planejamento Estra-

tégico (Cogeplan) e produzido com
a participação de diversas unidades
e instâncias da Fiocruz, o Relatório
de Gestão Fiocruz 2017 presta con-
tas ao governo federal e à sociedade
sobre as atividades da Fundação. O
documento é uma importante fonte
de consulta sobre as contribuições
mais recentes da Fiocruz para saúde
da população e para o desenvolvi-
mento do SUS. São descritos e anali-
sados o modelo de planejamento e
os resultados das diversas ações de-
senvolvidas pela Fundação como
órgão de ciência e tecnologia do Mi-
nistério da Saúde. Todas as edições
do relatório, desde de 2002, estão
disponíveis para consulta no Portal
Fiocruz: https://portal.fiocruz.br/
perfil-institucional

PRelatório
de Gestão

Fiocruz
2017

Formou mais de 10 mil
profissionais para o SUS

Atendeu 82 mil pacientes
em seus ambulatórios e
enfermarias

Realizou 312 mil exames
em laboratórios de
referência

Forneceu 129 milhões
de doses de vacinas ao
Ministério da Saúde

Produziu mais de 9
milhões de frascos de
biofármacos

Executou 1,7 mil projetos
de pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico

Dados de desempenho

Por Gustavo
Mendelsohn
de Carvalho

Afinal, qual o papel
do requisitante?

O início do processo começa
com o requisitante,  responsável
por elaborar o Documento de For-
malização da Demanda, que deve
conter a justificativa da necessida-
de da contratação, a quantidade
de serviço a ser contratada, a pre-
visão de data em que deve ser ini-
ciada a prestação dos serviços e a
indicação do servidor(es) para
compor a equipe que irá elaborar
os Estudos Preliminares e o Geren-
ciamento de Risco.

O objetivo da Instrução Nor-
mativa é propiciar contratações
mais eficientes a partir do planeja-
mento, resultando em melhor qua-
lidade do gasto e na gestão eficien-
te dos recursos públicos. As con-
tratações governamentais produ-
zem impacto na atividade econô-
mica. Além do volume de recursos
envolvidos, são instrumento de re-
alização de políticas públicas.

Para mais informações sobre
a Instrução Normativa nº 05/2017
e para baixar os formulários utiliza-
dos, acesse o site da Coordenação-
Geral de Administração (Cogead) em
www.dirad.fiocruz.br.

Destaque para o planejamento
Instrução Normativa traz mudanças para contratação em processo licitatório
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Plataforma
digital
desenvolvida
pela CQuali e
Portal traz novas
funcionalidades

Por  André Bezerra

Novo Guia
de Serviços

on-line
Fiocruz ganhou uma nova
versão da sua carta de ser-

viços. A partir de agora, ela passa a
ser digital, com novas funcionalida-
des e interatividade, facilitando o
acesso - tanto para gestores de ser-
viços quanto para os cidadãos aten-
didos. O novo Guia de Serviços,
como passa a ser chamado, foi ela-
borado em uma parceria entre a
Coordenação de Qualidade da Fio-
cruz (CQuali) e o Centro de Tecno-
logia da Informação e Comunicação
em Saúde (CTIC), do Instituto de
Comunicação e Informação Cientí-
fica e Tecnológica em Saúde (Icict).

A ferramenta está disponível no
Portal Fiocruz e é fruto de um pro-
jeto colaborativo iniciado em
2016, quando a CQuali procurou a
equipe do CTIC para desenvolver
uma plataforma digital que facili-
tasse o cadastramento e atualiza-
ção dos serviços oferecidos pelas
diversas unidades. A Carta de Ser-
viços era uma publicação impres-
sa, cuja última versão foi elabora-
da em 2013, disponibilizada em
PDF na internet.

O processo envolveu mapea-
mentos e oficinas com gestores de
diferentes serviços, com o objeti-
vo de classificar e organizar as in-
formações. Foram necessárias
adequações para poder atender a
uma série de normativas governa-
mentais que passaram a viger nes-
se período, como a Plataforma de
Cidadania Digital (Decreto nº
8.936) e o Portal de Serviços do
Governo Federal (Serviços.gov),
um canal integrado para a dispo-
nibilização de informações, soli-
citação eletrônica e acompanha-
mento de serviços públicos.

“Toda vez que um serviço da
Fiocruz for publicado em nosso

Portal, ele será duplicado no Por-
tal de Serviços do Governo Fede-
ral. Isso dará uma grande visibili-
dade e fortalecerá nosso compro-
misso com a transparência e com a
participação da sociedade na ela-
boração e avaliação dos serviços”,
explica Tatiana Núñez, analista de
Gestão da Qualidade na CQuali.

Facilidade
para o usuário
O Guia foi disponibilizado para

a consulta dos cidadãos com deta-
lhes de cada serviço da Fiocruz.
Para os gestores, a interface foi de-
senvolvida para facilitar o cadas-
tramento. Para os trabalhadores da
Fiocruz responsáveis por alimen-
tar o sistema, foi disponibilizado
um manual de uso, com orienta-
ções sobre o conceito e formato
dos serviços, e sobre a forma de
preenchimento das informações. A
CQuali e o Icict vêm realizando, por
meio da Escola Corporativa da Fi-
ocruz, treinamentos visando ao
cadastramento dos serviços. A ca-
pacitação será constante.

A linguagem foi orientada a fa-
cilitar a comunicação com a popu-
lação. “Esperamos que o maior be-
nefício seja para os usuários, que
terão um instrumento para exercí-
cio da cidadania e poderão sugerir
melhorias e adequações na presta-
ção dos serviços da instituição”,
avalia Juliana Yañez, analista de
Gestão da Qualidade na CQuali.

Do ponto de vista tecnológico,
o trabalho resultou em inovação.
“A gente teve que avançar nas so-
luções de buscas e de filtros, o que
é uma grande conquista”, afirma
Aldo Pontes chefe do CTIC. A fer-
ramenta também tem funcionali-

dades como estatísticas e indica-
dores sobre a busca de informa-
ções por serviços, dentre outras
que podem ser úteis tanto para os
usuários como para os gestores,
além de documentos, fichas ou
formulários específicos para seu
atendimento.

Integração

Para as equipes envolvidas no
projeto, o resultado foi além das
expectativas. “Conseguimos fazer
uma solução transversal para
toda a Fiocruz baseada em cola-
boração, uma metodologia cen-
trada no usuário e uma cultura de
integração. Isso foi fundamental
para chegarmos a esse resulta-
do”, aponta Aldo.

“Esse trabalho é uma impor-
tante iniciativa para solidificar a
cultura da transparência na Fiocruz
e da interação com o usuário”, ava-
lia Renata Souza, coordenadora da
Qualidade, na CQuali.

O Guia de Serviços da Fiocruz
está disponível no Portal Fio-
cruz, pelo endereço https://
portal.fiocruz.br/servicos

A
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Estudo Longitudinal de Saú-
de do Adulto (Elsa) acompa-

nha, há uma década, a saúde de 15
mil servidores públicos, com ida-
des entre 35 e 74 anos, em seis ca-
pitais brasileiras – Rio de Janeiro,
Salvador, Vitória, Belo Horizonte,
Porto Alegre e São Paulo. No Rio,
o Elsa iniciou as atividades em se-
tembro de 2008, com a participa-
ção de mais de 1,7 mil servidores
da Fiocruz. Seu objetivo principal
é identificar causas e fatores rela-
cionados à ocorrência de novos ca-
sos e à evolução de doenças crô-
nicas, como a hipertensão, o di-
abetes e a obesidade, informa-
ções ainda inéditas para a popu-
lação brasileira.

O Elsa é mantido com recursos
públicos dos Ministérios da Saúde e
de Ciência, Tecnologia e Inovação,
com apoio do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq) e da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep). A coor-
denadora do Centro de Investigação
sediado na Fiocruz (CI-Rio de Janei-
ro), Rosane Griep, brinca dizendo que
a abrangência do estudo é tão ampla
que vai “do código genético ao códi-
go postal” de cada participante.

Terceira ‘onda’

O estudo está na terceira ‘onda’,
termo usado para denominar as di-
versas fases de visitas ao centro de
pesquisas, quando os participantes
passam por uma bateria de exames
e respondem a questionários. Nesta
fase, iniciada em abril de 2017 e que

deve ser concluída no final do ano,
estão sendo realizados exames no-
vos que levam em conta o envelhe-
cimento dos participantes, como
testes que avaliam a capacidade fun-
cional – de força muscular das mãos,
senta-levanta, equilíbrio e caminha-
da de quatro metros.

Nessa fase está sendo feito o mo-
nitoramento das atividades físicas,
por uma semana, utilizando um pe-
queno aparelho na cintura (Actigra-
ph), e o exame de escore de cálcio
coronariano, em parceria com a Casa
de Saúde São José, para estimar o ris-
co de pessoas assintomáticas desen-
volverem problemas cardíacos.
Também foi incluída a avaliação de
fatores atuais para o entendimento
das doenças crônicas, como o uso de
smartphones, que podem afetar a
saúde e qualidade de vida.

Artigos científicos

Cerca de 200 artigos científicos
foram publicados em revistas cien-
tíficas internacionais e nacionais a
partir da experiência do Elsa. Alguns
resultados tiveram repercussão na
imprensa brasileira e estrangeira,
todos ainda relacionados à primei-
ra fase do estudo. “Daqui para a fren-
te, com as informações da Etapa 2
(2012-2014) e da Etapa 3 (em cur-
so), poderemos analisar a evolução
das doenças e a ocorrência de no-
vos casos. Ainda não dispomos des-
se tipo de informação para a hiper-
tensão ou para o diabetes, causas
importantes de mortalidade em nos-
so país”, enfatiza Rosane.

O
Até junho desse ano cerca

de mil pessoas já participaram
da terceira ‘onda’, mas existem
alguns obstáculos em relação às
faltas e remarcações, que os 35
profissionais da equipe multi-
disciplinar do Centro de Inves-
tigação do Rio de Janeiro estão
preparados para ajudar os par-
ticipantes a superar. Em caso de
pessoas acamadas ou que sejam
acompanhantes de parentes en-
fermos, a equipe vai ao encon-
tro do participante do Elsa, com
um minikit para os exames.
Quem está trabalhando ou estu-
dando fora da cidade pode par-
ticipar da pesquisa em algum ní-
vel, usando Skype ou outros
meios alternativos.

“Nossa estrutura física permi-
te receber oito participantes por
dia”, afirma Rosane, pedindo que
as marcações sejam feitas com
duas semanas de antecedência.
“Embora imprevistos aconteçam,
solicitamos que, se for possível,
todas as faltas sejam comunicadas
com pelo menos 24 horas de an-
tecedência para possibilitar a
substituição por outro participan-
te. Sem isso, o estudo se alonga e
os custos aumentam”, pondera.

O Elsa tem canais abertos
para facilitar e agilizar a comu-
nicação com os participantes,
por meio de WhatsApp e SMS 21
99719-5982 ou pelos telefones
2598-2719 / 2776.

Participação
fundamental

“Estamos comemorando
juntos os dez anos do
Elsa-Brasil. A adesão
e a participação de cada
um nas várias etapas do
estudo é indispensável
à produção de
conhecimento nacional,
mais do que nunca
necessário para
influenciar políticas
públicas de saúde.”

Rosane Griep,
coordenadora do Centro
de Investigação
Rio de Janeiro
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projeto Eliminar a Dengue:
Desafio Brasil mudou de

nome. Chamado agora de World
Mosquito Program (WMP), o es-
tudo internacional de combate a
arboviroses transmitidas pelo
Aedes aegypti chega no próximo
semestre ao Campus  Mangui-
nhos. E é  justamente ali, nos la-
boratórios da Fiocruz, onde são
criados os mosquitos com a bac-
téria Wolbachia que estão sen-
do liberados em larga escala em
bairros do Rio de Janeiro desde
agosto de 2017.

 O objetivo do projeto é pro-
mover a substituição da popula-
ção de mosquitos locais e, por
consequência, reduzir a trans-
missão de doenças como dengue,
Zika e chikungunya. “O método
que utilizamos é seguro para as
pessoas e para o ambiente. Não
há risco de interferência deste
trabalho em outras pesquisas
que também tenham criação de
mosquitos ou outros insetos”,
afirma Luciano Moreira, pesqui-
sador do Instituto René Rachou
(IRR/Fiocruz Minas) e líder da
equipe do WMP no Brasil.

 A liberação de mosquitos
adultos com Wolbachia no Cam-
pus Manguinhos será  realizada
durante 16 semanas. A equipe do
projeto transporta os mosquitos

O acondiciona-
dos em tubos e
utiliza um carro
para levá-los até os
pontos de soltura, pré-
determinados após traba-
lho de georeferenciamento
da rota de liberação.

 No prédio da Expansão do
Campus, onde as ações de libera-
ção começaram em fevereiro, a
equipe do WMP utilizou um ou-
tro método, o Dispositivo de Li-
beração de Ovos (DLO). Os dispo-
sitivos são recipientes com pe-
quenos furos nas laterais, que
contêm ovos de Aedes aegypti
com Wolbachia, água e alimento
para as larvas que vão nascer.
Entre dez e 14 dias, os mosquitos
adultos saem pelos furos do DLO
e vão para o ambiente.

 É esperado, durante o perío-
do de liberação, um aumento na
quantidade de mosquitos. Esse
crescimento é temporário e a po-
pulação de Aedes aegypti volta
ao patamar anterior quando as
atividades de soltura são conclu-
ídas. A picada dos Aedes aegypti
com Wolbachia  é igual à dos
mosquitos sem a bactéria. Para
diminuir o incômodo, a orienta-
ção é usar repelente e recursos
como raquete elétrica e insetici-
da nos locais de trabalho.

A Wolbachia é uma bactéria pre-
sente em cerca de 60% dos insetos na
natureza. Ela foi inserida em ovos de
Aedes aegypti na Universidade de
Monash, na Austrália, sede do WMP,
onde se identificou que, uma vez pre-
sente nestes mosquitos, os vírus da
dengue, Zika e chikungunya não se
desenvolveram bem, reduzindo a
transmissão destas arboviroses.

 O método começou a ser desen-
volvido no Brasil em 2012, como
projeto Eliminar a Dengue: Desafio
Brasil, com a aprovação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (An-

visa), do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama), do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e da Comissão Naci-
onal de Ética em Pesquisa (Conep),
após rigorosa avaliação sobre a se-
gurança para a saúde e para o ambi-
ente. A iniciativa conta ainda com
apoio do Ministério da Saúde e foi
recomendada, em 2016, pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS).

 Após uma fase de estudos de
campo, no fim de 2016, teve início a
liberação de mosquitos em larga es-
cala em Niterói e, em agosto de 2017,
na cidade do Rio de Janeiro, em uma
área com mais de 2,5 milhões de pes-
soas em bairros das zonas norte e sul
e da região central. As liberações de
mosquitos prosseguirão até meados
de 2019, com uma previsão de co-
brir cerca de 90 bairros. Em Niterói,
29 bairros - onde vivem cerca de 270
mil pessoas - já receberam os mos-
quitos Aedes aegypti com Wolbachia
e uma segunda rodada está em anda-
mento na região central da cidade.

Iniciativa
chegou ao

Brasil em 2012

Mais informações podem ser obtidas por telefone e WhatsApp
(21 3882-9265 e 21 99643-4805) e também no site do projeto
(wmpbrasil.org). Você pode também curtir a página do World Mos-
quito Program no Brasil no Facebook (facebook.com/wmpbrasil) e
seguir no Instagram (@wmpbrasil).

Fale conosco
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ma parceria com agricultores
familiares para propiciar o

acesso dos alunos a uma alimentação
saudável e livre de agrotóxicos: esse é
o resumo do Projeto EPSJV Sustentá-
vel, realizado desde março na Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venân-
cio, da Fiocruz. A iniciativa será via-
bilizada com recursos do Programa
Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), que financia alimentação nas
escolas e ações de educação alimen-
tar e nutricional a estudantes de todas
as etapas da educação básica pública.

“Apesar de a Escola já fazer toda a
parte de elaboração de cardápio de
acordo com o Programa, somente no
ano passado foi liberada a verba do
Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação”,
explica Taísa Carvalho, nutricionista da
EPSJV e uma das idealizadoras do pro-
jeto. Juliana de Carvalho, responsável
pelo setor de compras da Escola, com-
pleta: “Fomos os primeiros a fazer uma
chamada pública para agricultores fa-
miliares dentro da Fiocruz”.

U De acordo com a lei 11.947 de
2009, do total dos recursos financei-
ros repassados pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), no âmbito do PNAE, no mí-
nimo 30% deverão ser utilizados na
aquisição de gêneros alimentícios di-
retamente da agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural ou
de suas organizações, priorizando-se
os assentamentos da reforma agrária,
as comunidades tradicionais indíge-
nas e comunidades quilombolas. A Es-
cola Politécnica, no entanto, decidiu
destinar 100% da verba do programa
para comprar alimentos da agricultu-
ra familiar – apenas o feijão ficou de
fora, porque não teve oferta de agri-
cultor. “Abraçamos essa demanda e
todos os trabalhadores se mobiliza-
ram e foram fundamentais para que a
gente conseguisse comprar esses ali-
mentos”, afirma Juliana.

“Como esse é um processo novo
para a Escola, fizemos visitas ao Ins-
tituto Federal do Rio de Janeiro
(IFRJ) e ao Colégio Pedro II. Só de-
pois de toda essa bagagem, começa-

mos a elaborar o nosso projeto de
alimentação e então chamamos agri-
cultores para saber o que era viável
de ser fornecido para merenda es-
colar na agricultura do Rio de Janei-
ro, além de termos feito uma pes-
quisa de preços”, explica Taísa.

O resultado é que todas as quartas
e sextas-feiras, os agricultores da Coo-
perativa de Mulheres Rural Legal de
Nova Friburgo, da Cooperativa de Pro-
dução Agroecológica Terra Fértil e os
agricultores do grupo informal, José
Antônio Pereira e Cristina dos Santos,
entregam na Escola hortaliças, frutas e
tubérculos, como banana, tangerina,
aipim, alface, abobrinha, cenoura, en-
tre outros. Taísa explica que a Escola
fez um contrato híbrido, no qual os
itens que não podem ser fornecidos
pela agricultura familiar são oferecidos
pela empresa contratada para o “ban-
dejão”. Mesmo assim, são seguidas to-
das as orientações nutricionais do pro-
grama escolar. “Só há oferta de doces
duas vezes por semana, fizemos a di-
minuição dos alimentos processados,
restrição de temperos artificiais e uso

Escola
Politécnica

promove
alimentação

saudável
para alunos

Iniciativa sustentável
garante que alimentos

servidos venham da
agricultura familiar

Por  Julia Neves

Foto: Ana Limp



de xaropes, além de usarmos apenas
uma quantidade pequena de alimen-
tos em conserva”, ressalta.

Taísa afirma que, a partir disso, a
Escola tem feito um trabalho de edu-
cação nutricional e conscientização
sobre sustentabilidade com os alu-
nos. “Com esse projeto, a gente tem
um fortalecimento da nossa relação
com os movimentos sociais e a me-
lhoria da alimentação escolar, já que
a agricultura local não faz uso de agro-
tóxicos. Podemos proporcionar aos
nossos alunos um alimento melhor e
ainda fortalecer a nossa agricultura
local”, comemora a nutricionista.

Além da agricultura familiar, em
2018 a EPSJV adotou também outra
medida no projeto de sustentabilida-
de. Segundo Juliana, hoje os órgãos
federais têm a obrigação de reduzir o
consumo de copos descartáveis em
20%. Pensando nisso, o Politécnico
mudou a prática e comprou canecas
sustentáveis para os trabalhadores e

alunos dos cursos diários. “Todo o
projeto foi feito sob a lógica da utili-
zação consciente. Nosso foco maior
é reduzir o consumo de descartáveis,
é uma mudança de cultura instituci-
onal e individual”, destaca.

Juliana também ressalta que es-
sas iniciativas têm envolvido toda
a equipe de compras. E acrescenta:
“Ao mesmo tempo que ajudamos o
meio ambiente, poluindo menos,
reduzimos o gasto da administração
pública, que poderá ser usado em
outras coisas”.

Parceria com
movimentos sociais
do campo e luta
contra os agrotóxicos

A Escola Politécnica tem uma
longa trajetória de parcerias com
movimentos sociais do campo que
promovem práticas agroecológi-

cas, e a saúde da população e o meio
ambiente. No ano passado, a Esco-
la publicou o livro Curso Técnico
em Meio Ambiente - Tramas e Tes-
situras, dividido em cinco fascícu-
los, que sistematiza a experiência,
os dilemas e aprendizados do Cur-
so Técnico em Meio Ambiente, rea-
lizado pela EPSJV em parceria com
a Universidade Federal do Ceará,
Universidade Federal da Fronteira
do Sul e o Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST) no
Ceará e no Paraná.

Em 2012, a parceria já tinha ge-
rado outro livro, o Dicionário da
Educação do Campo. Cursos de es-
pecialização técnica (como o de
Políticas em Saúde e Saúde Ambi-
ental) e uma pós-graduação (em
Trabalho, Educação e Movimen-
tos Sociais) fazem parte dessa par-
ceria. Isso sem contar o Dossiê
Abrasco, uma publicação que sis-
tematiza estudos de um grande

grupo de pesquisadores exatamen-
te sobre os impactos dos agrotóxi-
cos na saúde. Vários outros cursos
que dialogam com esse tema já fo-
ram e ainda são oferecidos pela EP-
SJV. Qualificação Profissional em
Cooperativismo e Agroecologia,
Qualificação Profissional em Vigi-
lância em Saúde Ambiental com
ênfase em Riscos Biológicos e Qua-
lificação Profissional em Vigilância
em Saúde Ambiental para Bacias
Hidrográficas são alguns exemplos.

Desde 2014, a Escola tem promo-
vido, em parceria com a Escola Naci-
onal de Saúde Pública Sergio Arouca
(Ensp), a Feira Agroecológica Josué
de Castro - Sabores e Saberes, reali-
zada quinzenalmente no Campus
Manguinhos como parte de um pro-
jeto institucional. A feira busca tra-
zer o debate da transição agroecoló-
gica e da soberania alimentar com a
comercialização de alimentos livres
de agrotóxico.
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um momento em que tanto
se fala sobre a importância

de práticas sustentáveis, o Projeto
Terrapia, em seu espaço de refe-
rência em Alimentação Viva na
Fiocruz, realiza em 2018 a
sexta edição do Curso Bási-
co e Prático de Agroecolo-
gia. Aberto ao público em
geral, parte de uma abor-
dagem transdisciplinar,
apresentando os aspec-
tos técnicos, sociais,
culturais e econômicos
dessa ciência.

O tema é desenvol-
vido em módulos quin-
zenais, de modo a favo-
recer ao participante
uma visão complexa e
integrada do que signifi-
ca produzir alimento. En-
tre os assuntos abordados
pelo cientista social, agri-
cultor e instrutor de agroe-
cologia Thiago Alves estão os
princípios gerais de agricultura
e prática de coleta de solo para
análise; adubação orgânica; pre-
paro do solo em diversos tipos
de hortas domésticas (caixotes,
canteiros,  jardineiras,  bambu
etc.); e tratos culturais das prin-
cipais plantas indicadas para este
modo de plantio.

As aulas tratam também das
culturas de legumes, como toma-
te, jiló, berinjela, pepino e abobri-
nha; e de raízes de grãos, tais como
milho, mandioca, amendoim, ba-
tata doce e feijão. O professor fala
sobre a identificação, colheita, pre-
paro e formas de uso de plantas ali-
mentícias não convencionais e
plantas medicinais, além do conhe-
cimento sobre poda de árvores.

N
Espaço aberto
Segundo Thiago Alves, o diferen-

cial do curso oferecido na Fiocruz é a
oportunidade de “botar a mão na mas-
sa” e trabalhar com ferramentas, ten-

do um contato direto com a nature-
za. “Estamos falando de agroeco-

logia, um tema que, apesar de
ganhar uma grande notorie-
dade, atualmente, é ainda um
desafio, uma novidade para
o indivíduo que está inseri-
do há tanto tempo no con-
texto urbano”, explica o
professor, reforçando a
qualidade de um espaço
dentro da Fundação.

“Nós temos aqui uma
horta pública, um espa-
ço aberto para a popula-
ção que queira manejar,
plantar. Nós incentiva-
mos isso também para as

pessoas que se interessa-
rem pelas práticas, mesmo

que fora do curso. O espaço é
aberto a todos”, enfatiza.

O Curso Básico e Prático de
Agroecologia tem previsão de tér-
mino para meados de julho. Duran-
te este período, os participantes
têm acesso ao conteúdo teórico e
prático em dez encontros na sede
do Terrapia e em visitas externas à
Fazendinha Agroecológica (Embra-
pa) e à Shiva Ashram Brasil, onde
podem exercer atividades já raras
na cultura urbana.

As aulas ocorrem às sextas-fei-
ras, quinzenalmente, das 7h às 12h,
no horto da Fiocruz, localizado na
sede do Terrapia, próximo ao Ca-
nal Saúde, no Campus Manguinhos.
Os módulos temáticos podem ser
realizados separadamente. Para
mais informações basta compare-
cer ao local ou acessar a página:
http://www.terrapia.com.br/cur-
so-de-agroecologia

Agro (terra cultivável) + ecologia (estudo da casa/ do lugar em que
se vive). Na teoria, a agroecologia estuda seres vivos e o meio ambiente;
na prática, é uma nova forma de utilizar recursos naturais com mais
consciência, respeitando a natureza ao longo de todo processo produti-
vo, desde o cultivo até a circulação dos produtos, de modo que a terra
continue sempre produtiva. Esta forma de cultivo condena o uso de
agrotóxicos ou adubos químicos solúveis, por entender que todas as
formas de vida presentes em um ciclo da agricultura têm importância e
que, tais produtos, empobrecem o solo, contaminam os alimentos e
podem causar doenças em seres humanos e animais.

O que é?

Por  Lara Goulart
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vida da cozinheira Carla Ar-
gento, de 40 anos, mudou ra-

dicalmente nos últimos dois anos,
quando chegou aos 163 Kg e come-
çou a ter problemas de saúde por
causa da obesidade. Por meio do
portal da Fiocruz, ela conheceu e
adotou a ‘alimentação viva’, e não
parou de procurar outros métodos
saudáveis. Moradora da Colônia Ju-
liano Moreira (CJM), na Taquara,
Zona Oeste do Rio de Janeiro, Carla
resolveu usar o terreno de casa para
plantar seus alimentos e ingredien-
tes e, em março,  buscou o projeto
Quintais Produtivos do Programa de
Desenvolvimento do Campus Fio-
cruz Mata Atlântica (PDCFMA).

“É muito rico você pegar um es-
paço seu e transformar em plantação,
é mágico”, comemora a cozinheira.
“No início, achava que seria simples
fazer uma horta. Hoje vejo que preci-
sa de muita dedicação, mas com o co-
nhecimento, pude descobrir que ti-
nha elementos que poderia usar, por
ter grande potencial. Agora ministro
aulas de gastronomia aqui em casa e
posso levar as pessoas para conhe-
cer alguns alimentos frescos”, disse.

Mudança de vida
O quintal de Carla é um dos seis

que recebem o apoio dos profissio-
nais do PDCFMA, na região da CJM.
A moradora adotou produtos orgâ-
nicos e naturais como fazer parte de
sua rotina, perdeu 50 Kg e conta ter
tido uma grande melhora de humor
e disposição. Como a cozinheira, as

outras participantes do projeto tam-
bém têm histórias de mudança de
vida e superação. É o caso da mani-
cure Sandra Maria de Azevedo, de
47 anos. Ela gosta de dizer que o pro-
grama salvou a sua vida.

Antes de passar pelo processo de
aprendizado com horta orgânica da
Fiocruz, Sandra viveu momentos
complicados. Por causa de uma fra-
tura no pé e uma tendinite no joelho,
precisou ficar de cama e depois em
cadeira de rodas, o que a fez entrar
num processo de depressão. “Venci
essa doença depois que passei a plan-
tar em casa e a conhecer pessoas”,
diz. “Tirava para o consumo da mi-
nha família, até que fui estimulada a
estudar melhor o assunto e também
poder vender os produtos desse meu
trabalho. Estou crescendo no proje-
to e multiplicando o conhecimento

A para os vizinhos. Tudo depois do
apoio da Fiocruz”, afirma.

Certificação
O projeto também já rendeu ou-

tros frutos importantes, entre eles
a certificação. Hoje, são três quin-
tais certificados pelo Sistema Parti-
cipativo de Garantia da Associação
de Agricultores Biológicos do Esta-
do do Rio de Janeiro. O reconheci-
mento assegura a qualidade da pro-
dução e do processamento oriun-
dos da agricultura ecológica - pro-
dução orgânica, sem agrotóxicos e
adubos químicos solúveis, entre
outras práticas de uso consciente
do solo. Com a certificação, os pro-
dutos podem ser comercializados
feiras agroecológicas.

A dona de casa Fátima Maria da

Silva foi a primeira produtora certifi-
cada em quintal (horta urbana) do Rio
de Janeiro. Depois a contemplada foi
a baiana Aldacir Amaro dos Santos.
Com 71 anos, ela conseguiu a libera-
ção da Prefeitura do Rio para fazer
uma horta na área comum do con-
junto de casas populares em que vive.
Segundo Maria de Fátima, o novo tra-
balho a rejuvenesceu e trouxe mais
motivação. “Minha intenção era fa-
zer uma horta para ter alimentos para
minha casa e família. Mas agora, com
o certificado, já posso vender esses
produtos. É muito bom. Hoje me sin-
to útil e com coragem para seguir
com a minha horta”, garante.

A certificação dos quintais pro-
dutivos de Fátima e Aldacir é resul-
tado de uma parceria da Fiocruz,
com a Associação de Agricultura
Familiar e Agroecologia AS-PTA e
Rede Carioca de Agricultura Urba-
na. Neste propósito de engajamen-
to em políticas públicas, o PDCFMA
é uma das instituições convidadas
para participar do Conselho de Se-
gurança Alimentar e Nutricional do
Município do Rio de Janeiro.

Para o coordenador do projeto
da Fiocruz, Robson Patrocínio, a par-
ticipação no órgão é fundamental
para a manutenção dessa verdadeira
engrenagem. “Temos discutido a ne-
cessidade do município comprar ali-
mentos dos agricultores, sejam de
quintal ou não, para consumo, por
exemplo, de alunos de escolas públi-
cas. Tudo isso para nós, da Fiocruz, é
pensar a promoção da saúde, pensar
a soberania alimentar”, explica.

Do quintal
para a feira
Programa da Fiocruz Mata
Atlântica transforma mulheres
em agricultoras urbanas

Por  Emerson Rocha
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A Cogic é responsável pela área de
vigilância e segurança patrimoni-
al no Campus Manguinhos, Expan-
são do campus e outros campi no
Rio de Janeiro. É importante que
os profissionais da instituição co-
nheçam as orientações básicas e
medidas preventivas para a pre-
servação da integridade física e do

Orientações
de segurança

na Intranet
Fiocruz

A avaliação de qualquer serviço
prestado é de extrema importância
para intensificar a melhoria dos pro-
cessos de trabalho. Pensando nisso, a
Coordenação-Geral de Infraestrutura
dos Campi (Cogic) reforça a necessida-

de dos usuários avaliarem os servi-
ços solicitados no Diracweb, após

a execução. A avaliação pode ser
realizada a qualquer momento,

Diracweb e a importância
da avaliação do usuário

Uma grande área do Campus
Manguinhos será interditada para a
realização do 12° Congresso Brasi-
leiro de Saúde Coletiva, o Abrascão
2018, que acontecerá de 26 a 29 de
julho. O estacionamento ao lado
Portaria de Cargas Pesadas foi inter-
ditado em meados de junho. Duran-
te o mês de julho, os dois estaciona-
mentos laterais ao campo de futebol
estarão fechados para a continuação
da montagem de infraestrutura do

Interdições no Campus
Manguinhos para
Abrascão 2018

patrimônio da Fundação. Diante
desta necessidade, a aba orienta-
ções de segurança na Intranet Fi-
ocruz foi atualizada com os Planos
de Contingência de algumas uni-
dades e com o Manual Geral de
Orientações de Segurança. Aces-
se: Intranet Fiocruz > Serviços >
Orientações de segurança.

acessando a Ordem de Serviço (OS) na
página inicial do sistema ou na opção
avaliação, no mesmo menu de OS.

A Ordem de Serviço é o documen-
to obrigatório para a execução da mai-
oria dos serviços oferecidos pela Co-
gic, como questões de arquitetura e
engenharia, manutenção de equipa-
mentos técnico-científicos, manuten-
ção predial, transportes, entre outros.

evento. O Congresso ocorrerá no
campo de futebol e no entorno, além
da utilização de diversos auditórios
e salas de aula no campus.

A previsão de liberação da área
completa é para a primeira quinzena
de agosto. Durante as obstruções de
estacionamentos, a orla do rio ficará
liberada para estacionamento de um
lado da via. Todas as mudanças no
trânsito serão informadas por meio
da lista Fiocruz-l e na WebTV Fiocruz.
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Coordenação-Geral de Infra-
estrutura dos Campi (Cogic)

iniciou, em janeiro, uma obra que
contempla a modernização das re-
des de esgoto, drenagem, telecomu-
nicações, energia elétrica, redes de
abastecimento de água e sistemas de
combate a incêndio no Campus
Manguinhos. Por uma questão de
racionalidade no uso dos recursos e
facilidade logística, a estratégia é ali-
ar as obras nas redes de infraestru-
tura, que implicam em interdição de
vias e calçadas, com as obras de
acessibilidade. Assim, na recompo-
sição das vias e dos passeios, apro-
veita-se para garantir as condições
de acessibilidade prescritas nas nor-
mas técnicas, com pisos de materi-
ais e larguras adequados e instala-
ção de faixas direcionais.

Também estão sendo executadas
adaptações nos passeios, construção
de travessias elevadas de pedestres,

A paginação especial de pavimentação,
bem como instalação de placas de si-
nalização, abrigos para ponto de ôni-
bus, bancos, trajetos de sinalização
tátil e iluminação pública, num gran-
de projeto conjunto que envolveu as
equipes de engenharia, urbanismo,
paisagismo e desenho industrial.

A obra tem duração prevista de
dois anos e neste período será neces-
sário interditar diversos trechos do
campus que abrangem o entorno da
Escola Nacional de Saúde Pública Ser-
gio Arouca (Ensp), trechos próximos
ao Pavilhão Rocha Lima (IOC) e áreas
do Instituto de Tecnologia em Imu-
nobiológicos (Bio-Manguinhos), do
Instituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas (INI) e rotatória do
Instituto Nacional de Controle de Qua-
lidade em Saúde (INCQS). O fechamen-
to de ruas e mudanças nas rotas de
trânsito são inevitáveis, por isso é im-
portante que toda comunidade Fio-

Desculpe o transtorno: estamos em obras
cruz fique atenta às divulgações reali-
zadas nos canais de comunicação,
como a Fiocruz-L, WebTV e Intranet.

 No mapa, estão indicadas todas
as áreas que serão interditadas du-
rante a obra, mas estas não serão
fechadas ao mesmo tempo e estão
divididas por letras, onde cada uma
representa uma região. Em julho,
mês em que ocorrerá o 12º Con-
gresso Nacional de Saúde Coletiva
(Abrascão 2018), não haverá ne-
nhum trecho interditado no Cam-
pus Manguinhos, para a execução
das atividades do evento.

A Cogic, em seu planejamento
de obras, tem diversas ações pro-
gramadas para adequação, moder-
nização e ampliação das redes de
infraestrutura do campus, que hoje
encontram-se obsoletas, tanto por
conta do aumento da demanda po-
pulacional, quanto do aumento das
áreas edificadas e pavimentadas ao

longo dos últimos anos.
Desde 2014, a unidade promo-

ve obras desta natureza, por eta-
pas. Em abril de 2016, foi comple-
tado o trecho que atendeu à Rua
Belizário Penna, incluindo toda a
rede da Escola Politécnica de Saú-
de Joaquim Venâncio (EPSJV) até
o prédio sede do Instituto de Ciên-
cia e Tecnologia em Biomodelos
(ICTB), estendendo-se até a quadra
que envolve o Pavilhão Lauro Tra-
vassos e a Tenda da Ciência.

Os transtornos atuais farão com
que, ao final, a sede da Fiocruz es-
teja mais preparada para o trânsi-
to de pessoas, avançando nas con-
dições de mobilidade e acessibili-
dade; e mais eficiente, com redes
de infraestrutura mais modernas,
que atendam com qualidade às ne-
cessidades dos usuários, às normas
técnicas e aos critérios de susten-
tabilidade ambiental e econômica.

Por  Talita Barroco
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ditoras comerciais publica-
vam livros sobre medicina,

mas não havia uma editora dedi-
cada à saúde pública. Isso até maio
de 1993, quando foi criada a Edi-
tora Fiocruz, com a missão de pro-
duzir literatura original especi-
alizada nas áreas de atuação da Fi-
ocruz e que suprisse, especialmen-
te, as necessidades de seus cursos
de pós-graduação. Em 2018, ao
completar 25 anos, a Editora co-
memora ter cumprido e extrapo-
lado sua missão: consolidou-se,
sobretudo, como uma editora para
a saúde, compreendida em todas
as suas dimensões.

 “Hoje não se pode falar em pro-
dução editorial em saúde sem falar
na Editora Fiocruz. Ela é veículo da
melhor produção técnico-científi-
co na área da saúde para a vida
brasileira”, avalia o diretor do
Centro de Relações Internacionais
da Fiocruz, Paulo Buss, vice-pre-
sidente de Ensino e Informação à
época da criação da Editora e seu
primeiro coordenador. Hoje, a
Editora Fiocruz é reconhecida no
campo da saúde pública e também
no universo dos livros, com vári-
os títulos finalistas e ganhadores
do Jabuti, o mais importante prê-
mio literário do país.

Cooperação
Para superar os desafios, inves-

tiu-se, desde o início, na melhor
estratégia possível: o trabalho co-
operativo. “A nossa inexperiência
foi sendo superada por uma ativi-
dade muito integrada entre conse-
lho editorial, Vice-Presidência,
editor e comunidade, que acredi-
tou na proposta”, lembra Buss. A
relação com a comunidade, espe-

cialmente autores e leitores, é as-
pecto central para o sucesso de
qualquer editora.

As editoras universitárias e
acadêmicas também têm a função
social de publicar para a popula-
ção em geral. “O debate acadêmi-
co é necessário e já vem sendo fei-
to – e bem feito –, mas precisamos
ampliar nossos públicos, porque
temos muitos leitores em potenci-
al, fora da academia, que podem
aplicar nossos livros no cotidiano,
melhorar a vida das pessoas”, afir-
ma o editor executivo da Editora
Fiocruz, João Canossa.

Novos olhares
Se mais leitores passam a ter

acesso ao conhecimento, surgem
novas e importantes reflexões a
partir de olhares próprios de
quem esteve excluído do debate
sobre ciência. Formam-se novos
leitores que são, ao mesmo tem-
po, novos produtores de conhe-
cimento – e, portanto, autores
em potencial. “Se experimenta-
mos um processo de transforma-
ção social estrutural, incluindo
novos atores no processo de pro-
dução de conhecimento, preci-
samos também assumir que eles
têm outras demandas e aumen-
tar seu envolvimento na defini-
ção do que vai ser publicado”,
defende Jefferson Campos, re-
presentante da Associação de
Pós-Graduandos da Fiocruz.

“Um grande desafio é poten-
cializar a produção e o consumo
de informação, para gerar conhe-
cimento e seu compartilhamen-
to, questão central para a socie-
dade do século 21, focada no tra-
balho colaborativo, na perspec-

tiva da construção social do co-
nhecimento”, acrescenta Lucia-
na Danielli, bibliotecária do Ins-
tituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica
em Saúde (Icict).

Acesso
Comunicar o que está sendo pro-

duzido na academia significa se co-
locar em permanente diálogo com
uma diversidade de atores e promo-
ver inovações no processo editorial
para ampliar o alcance e o impacto
dos livros. “Chama atenção o traba-
lho desenvolvido até a chegada dos
livros às estantes, aos ambientes
web, às bases de dados, aos portais
de livros eletrônicos e a uma varie-
dade de suportes: independente-
mente de onde esteja o usuário, que
ele possa ter acesso à produção das
editoras”, reforça Luciana.

Levar os livros aonde o leitor está,
vendê-los a preços acessíveis, dispo-
nibilizá-los na internet: há muitas for-
mas de se falar em acesso e, dentre
elas, sem dúvida, destaca-se o acesso
aberto. Atualmente, a Editora Fiocruz
tem 142 títulos de seu catálogo em
acesso aberto no Portal SciELO Livros,
registrando um total de mais de 42 mi-
lhões de downloads.

“Provavelmente não consegui-
ríamos chegar a tantos leitores
apenas com livros impressos, sina-
lizador do quanto as novas tecno-
logias são importantes”, comenta
Canossa. “Ainda temos muita coi-
sa boa para publicar, principal-
mente sobre os avanços que este
país precisa em termos de políti-
cas, políticas editoriais, políticas
de Estado, para mais e melhores
dias para a saúde de nossas popu-
lações”, completa Canossa.

Por  Fernanda Marques
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