
 

 

  Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2012 
 
À Exma. Sra. Ministra de Estado da Cultura Marta Suplicy 
C/c  Chefe da Representação Regional do Rio de Janeiro Sr. Marcelo Murta Velloso 
C/c  Presidente da Funarte Sr. Antonio Grassi 
C/c  Presidente do IPHAN Sra. Jurema de Sousa Machado 
C/c  Presidente do IBRAM Sr. José do Nascimento Júnior 
C/c  Presidente da Biblioteca Nacional Sr. Galeno  Amorim  
C/c  Presidente da Fundação Palmares Sr. Eloi Ferreira de Araújo 
 
Prezados Senhores, 

Como é de conhecimento geral, o calor no Rio de Janeiro está insuportável, com a temperatura 

ultrapassando os 40o. No Palácio Gustavo Capanema, não há ar condicionado o que prejudica a saúde dos 

funcionários e compromete a qualidade dos serviços prestados à população. 

As direções das associações têm recebido diversas reclamações a respeito da falta de condições de trabalho 

no calor extremo. Paralelamente, o Fórum das Associações de Servidores da Cultura vem demandando 

providências desde 2009. Ocorre que não vimos logrando êxito, apesar da gravidade da situação (são 

frequentes os casos de mal-estar, problemas relacionados à pressão arterial etc.), que já foi, inclusive, 

noticiada pela imprensa. 

Solicitamos que sejam tomadas medidas urgentes para que este quadro se resolva o mais rápido possível. 

Além disso, enquanto não houver solução definitiva, pedimos que os Dirigentes considerem a adoção de 

medida alternativa, como a racionalização dos turnos e jornada de trabalho ou transferência temporária do 

pessoal para outro prédio que ofereça condições de trabalho. Trata-se da necessidade urgente de garantir a 

salubridade de centenas de funcionários e usuários do Ministério da Cultura e suas instituições vinculadas 

que ocupam o Palácio Gustavo Capanema. 

Certos da preocupação desse Ministério com a saúde das pessoas e com a melhoria das condições de 

trabalho e, tendo em vista a gravidade do acima exposto, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos 

que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

 
 
Paula da Fonseca Nogueira     Lia Jordão 
Associação de Servidores da     Associação dos Servidores da 
Fundação Nacional de Artes – ASSERTE    Fundação Biblioteca Nacional – ASBN 

 
 

 
André Ângulo      Zulmira Canário Pope 
Associação dos Servidores do Instituto Brasileiro Associação dos Servidores do Instituto do Patrimônio  
de Museus –  ASBRAM Histórico e Artístico Nacional – ASPHAN 
 
 
 
Sergio Pinto 
Associação de Servidores do Ministério da Cultura/ ASMINC 

  

 

 
 

 



 

 

Abaixo foto do termômetro, temperatura medida na sala da Coordenação de Recursos Humanos  
no dia 27 de dezembro de 2012, às 11h, mínima de 38,8o, máxima de 44,1o: 

 

 

 

 

 


