
 
                 ADUENF-SESDUENF

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE SOLIDARIEDADE AO REITOR ROBERTO LEHER E À ADMINISTRAÇÃO DA UFRJ NO INCÊNDIO 
DO MUSEU NACIONAL

A ADUENF manifesta seu repúdio à avalanche de notícias falsas que têm circulado após o incêndio 
que atingiu o Museu Nacional e que atribuem ao Reitor Roberto Leher e à atual administração da 
UFRJ a responsabilidade pelo ocorrido.

O incêndio que atingiu o prédio principal do Museu Nacional foi resultado de décadas de descaso e 
irresponsabilidade do Governo Federal, o qual, em várias administrações, ignorou os sucessivos 
apelos e projetos de restauração e de adequação às normas de segurança apresentados pela 
comunidade acadêmica, a qual jamais se calou ou deixou de agir para a preservação desse 
importante equipamento público, que, além de abrigar um dos maiores acervos mundiais, também 
sediava programas de pós-graduação de inequívoca excelência e era um destacado local de lazer e 
formação cultural da população em geral.

A insu�ciência de recursos públicos, agravada pelos cortes e contingenciamentos orçamentários das 
políticas de austeridade que alcançaram seu ápice na Emenda Constitucional 95, que congela os 
gastos públicos por 20 anos, é a verdadeira responsável por essa inominável tragédia para a 
educação, a memória, a cultura e a ciência e tecnologia brasileiras. O oportunismo daqueles que 
desejam transferir a responsabilidade dessas políticas e seus perpetradores para a comunidade 
acadêmica, que sofre cotidianamente seus efeitos, com o objetivo de implementar o modelo de 
Organizações Sociais (OS) e fazer de instituições públicas mais uma fonte de lucro privado, deve ser 
denunciado e repudiado.

Manifestamos nossa solidariedade ao Reitor Roberto Leher e à direção do Museu Nacional, 
democrática e legitimamente eleitos por uma comunidade acadêmica composta por professores, 
alunos e servidores administrativos.

Rea�rmamos também nosso compromisso incondicional com o projeto de uma universidade 
pública, laica, de acesso universal e socialmente referenciada, para o qual a manutenção da gestão e 
do �nanciamento públicos são essenciais para a realização de seu objetivo de construção de uma 
sociedade mais justa e democrática.

ADUENF-SESDUENF
Gestão Resistência e Luta 2017-2019


