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cultura

 Uma tragédia anunciada atingiu no último 
domingo (02) um dos principais redutos da Ciência, das 
Artes e da Tecnologia no Brasil. Um incêndio destruiu o 
Museu Nacional, o mais antigo do país, fundado por 
Dom João VI em 1818, localizado na Quinta da Boa Vista 
em São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro. As 
causas ainda serão investigadas pela Polícia Federal e 
não houve feridos.
 Os cortes do governo mostram como o poder 
público tem agido nos últimos anos com a cultura e o 
patrimônio. Muitos brasileiros lamentam a perda do 
museu, onde estavam abrigadas mais de 20 milhões de 
itens históricos e cientí�cos. 
 O ANDES-SN veio a público denunciar o descaso 
com as diversas manifestações dos curadores, pesqui-
sadores e demais interessados na manutenção e 
conservação do Museu Nacional vinculado à Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. O espaço, que até 
então celebrava seus 200 anos em meio à ausência de 
investimentos, resistia por conta dos esforços de profes-
sores, pesquisadores, alunos e amigos. Itens das mais 
variadas áreas do saber foram destruídos num momen-
to em que estamos vivenciando um dos maiores 
ataques na vida dos brasileiros: a Emenda Constitucio-
nal 95/2016. É visível a necessidade da luta organizada 
para denunciar a ausência de investimentos na Ciência 
e Tecnologia, Educação e Cultura. 
 Segundo Elizabeth Barbosa, 2º vice-presidente 
da Regional Rio de Janeiro do ANDES-SN, a perda é 
imensurável. “Essa era uma tragédia que já vinha sendo 

nacional

anunciada, com denúncias sobre o pouco investimento 
feito não só no museu, mas na universidade como um 
todo. É uma parte da história que se acaba. É o descaso do 
poder público e um dos signi�cados da EC 95/16, que não 
tem investimento nenhum para educação”, criticou. 
 O Brasil necessita de políticas públicas de estado 
que valorizem e resguardem a nossa cultura. Estamos 
passando por uma situação de grandes perdas com nossa 
política excludente e neoliberal. As decisões econômicas 
têm consequências sociais e precisamos exigir dos nossos 
governantes um compromisso maior para evitar danos 
como esse no futuro. 

O descaso do Governo com o Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro 

Bombeiros tentam conter as chamas no Museu Nacional. Faltou água nos 
hidrantes atrasando a operação - foto: Tânia Rego/Agência Brasil.

base

 Docentes se reuniram em Assembleia Setorial 
ADUFOP no dia 5 de setembro, no auditória do Instituto 
de Ciências Exatas e Aplicadas - ICEA, Campus João Mon-
levade, para debater sobre pautas locais e nacionais que 
atingem a categoria. O professor André Mayer, presidente 
da entidade, abriu a assembleia com os informes gerais.  

 Entre os assuntos destacados, Guido de Mattos, 
assessor jurídico da entidade, esclareceu questões sobre 
adicional noturno e plano de carreira.      
 Durante o encontro, a categoria pode traçar estraté-
gias para integrar os professores do ICEA nos Grupos de 
Trabalho, divididos em: carreira; ciência e tecnologia; políti-
ca educacional; questões de classe, étnico-raciais, gênero e 
diversidade sexual; comunicação e artes. Outro direciona-
mento foi a criação de uma atividade cultural para aproxi-
mar os docentes do Instituto, como as Quintas Culturais na 
sede da ADUFOP em Ouro Preto. 
 Trata-se da primeira de uma série de assembleias 
setoriais. A segunda acontece no dia 12 de setembro às 10 
horas no auditório do Instituto de Ciências Sociais e Aplica-
das - ICSA. Já no dia 19 de setembro, no mesmo horário, a 
assembleia será no auditório do Instituto de Ciências Exatas 
e Biológicas - ICEB, no campus Morro do Cruzeiro em Ouro 
Preto. A iniciativa visa aproximar a entidade de sua base, 
ouvindo as demandas e conhecendo a realidade dos docen-
tes em seus locais de trabalho.

Assembleia Setorial ADUFOP reúne docentes no ICEA em João Monlevade

Presidente da ADUFOP, André Mayer, coordenou a assembleia- foto: 
Larissa Lana/ADUFOP.

luta

 Representantes do Ministério da Educação 
(MEC) visitaram o Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais - ICHS da Universidade Federal de Ouro Preto - 
UFOP, dia 3 de setembro, a �m de discutir a situação 
relacionada ao despejo do Instituto. Durante a visita, 
houve uma reunião em Belo Horizonte envolvendo a 
Reitoria, a Diretoria do ICHS, a Procuradoria da Universi-
dade e os representantes do MEC. Foi avaliado que o 
mais urgente seria passar tranquilidade para os estu-
dantes, garantir a realização das atividades programa-
das pelo Instituto, buscando um acordo por tempo 
limitado para que a situação possa ser melhor avaliada. 
Agora, o caso passa a ser acompanhado pelo MEC. 
 Aconteceu também uma encontro envolvendo 
a Reitoria, a Diretoria do ICHS, a Procuradoria da Univer-
sidade, os representantes do MEC, o Arcebispo de 
Mariana e os representantes da Arquidiocese. Na 
conversa, foi proposto o pagamento de aluguel, dentro 
do valor permitido legalmente à UFOP, pelo período de 
um ano. A Arquidiocese �cou de apresentar uma 
proposta de valor em breve. Durante esse período, o 

MEC irá avaliar a melhor solução para o caso. 
 Além disso, os representantes do Ministério visita-
ram o ICHS, em Mariana, acompanhados pela Reitoria, 
pela Diretoria do instituto, Centros Acadêmicos e por 
alguns técnicos-administrativos, alunos e professores. A 
UFOP aguarda resposta da Arquidiocese e garante comu-
nicar à comunidade do ICHS sobre qualquer novidade.

Processo judicial entre a UFOP e a Arquidiocese de Mariana passa a ser 
acompanhado pelo MEC  

Comunidade acadêmica mobilizada exige a permanência do ICHS - foto: 
divulgação.
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