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Movimento  
dos trabalhadores  
conquista acordo
Sindicato garante continuidade  
das negociações e segue na luta 

por melhorias salariais
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E d i t o r i a l

É  verdade que o acordo fechado ficou 
aquém das pretensões, mas, levan-
do em conta que o atual governo 
prioriza o pagamento dos juros da 

dívida pública e anuncia pacotes de incentivo 
à iniciativa privada em detrimento do servi-
ço público de qualidade e da valorização dos 
servidores públicos, conseguimos avançar 
em alguns pontos fundamentais na nossa re-
estruturação da carreira. E o mais importante: 
a Asfoc-SN garantiu, em termo de acordo, a 
continuidade das negociações já a partir do 
mês de outubro.

Na Mesa, além de querer embutir o pa-
gamento da crise mundial aos trabalhadores, 
o governo sempre alegou que a Fiocruz não 
estava entre as categorias com os salários mais 
achatados. Para nós, a proposta era de 0%!

Aos poucos, num crescente de 
mobilização, conseguimos trazer para a luta 
um quantitativo expressivo de companheiros. 
Nos fortalecemos com Assembleias cada 
vez mais cheias e participativas. Neste árduo 
processo de disputa de forças, culminamos 
num movimento de paralisação interno 
sem precedentes. Com nossa já tradicional 
criatividade, fizemos atos e manifestações 
buscando o apoio da população, no Rio e 
em todas as Regionais, e obtivemos uma 
excelente repercussão na mídia.

A pressão deu certo. O governo, que antes 
dizia ser inviável discutir qualquer possibilida-
de de reajuste para o próximo ano, teve de ce-
der. Os 15,8%, divididos em três anos, ficaram 
realmente muito abaixo do pleiteado, mas va-
mos continuar lutando por melhores condições 
de trabalho e salários mais dignos. 

Agora, a Asfoc intensificará ainda mais 
as ações no Congresso Nacional. Em reunião 
com o presidente da Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público (Ctasp), de-
putado Sebastião Bala Rocha, o Sindicato ob-
teve o compromisso de apoio junto ao Poder 
Executivo para garantir que o acordo assinado 
seja realmente cumprido.

Neste momento, o Sindicato também inicia 
as discussões, junto com outras entidades do 
Fórum dos Servidores Federais, sobre a Cam-
panha Salarial Unificada 2013. Uma grande 
marcha dos trabalhadores vem sendo pensa-
da para o primeiro trimestre do próximo ano.  
Não vamos parar! 

Paralelamente, vivemos dois importantes 
momentos de reafirmação do processo demo-
crático da Fiocruz. A Plenária Extraordinária 
do VI Congresso Interno, com participação 
ativa da Asfoc em todos os momentos de dis-
cussão nos grupos de trabalho e nas votações 
deliberativas, e as eleições à Presidência da 
Fundação, em que o Sindicato contribuirá, 
de forma imparcial, na escolha do candidato. 
Promoveremos um debate aberto com os pre-
tendentes ao cargo e faremos uma entrevista, a 
ser publicada em todos os meios de divulgação 
do Sindicato, sobre as propostas e a plataforma 
de cada um.

Ainda este ano, e para mantermos a neces-
sária aproximação com as Regionais, a Asfoc 
fará Assembleias em todas as representações 
fora do estado do Rio. 

Nesta edição, registramos também as co-
memorações ao 26º ano da primeira eleição 
para diretoria da Asfoc. Uma história de mui-
tas lutas!

Não é nada, não 
é nada... e a vida 

continua
por Antonio Humberto da Costa

Diretor Geral da União dos Aposentados da 
Fundação Oswaldo Cruz (Unifoc)

Durante vários meses acreditávamos na elaboração 
de uma Medida Provisória (MP) que seria encami-
nhada ao Congresso Nacional, onde as distorções 
salariais (várias) ali seriam corrigidas.

Neste período, a nossa Asfoc-SN esteve muitas ve-
zes em Brasília em contato com lideranças políticas, 
integrantes dos poderes Executivo e Legislativo e 
com o primeiro escalão do governo da presidente 
Dilma; tudo que lá acontecia, o nosso Sindicato, atra-
vés das Assembleias (foram dezenas), nos informa-
va dos avanços nas negociações e os entraves que 
aconteciam. Por uma questão de justiça, não pode-
mos esquecer da participação efetiva da Presidên-
cia da Fiocruz, através do seu presidente, dos seus 
vices e do Conselho Deliberativo, que, em momento 
algum, deixaram de nos apoiar.

Pois bem, quando tudo parecia bem encaminhado, 
eis que aparece, como de fosse o anjo extermina-
dor, o governo retrocedendo a tudo que havia até 
então acordado, dizendo que não há e nem haverá 
recursos para conceder reajustes, a não ser, com 
muito sacrifício, um reajuste de 15,6%, divididos em 
três parcelas, a serem pagas em janeiro de 2013, 
2014 e 2015.

Puxa vida, não merecemos tanto!

Você sabe quanto o governo vai disponibilizar para a 
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016?

Será que precisamos mostrar agora ao Mundo que 
somos “mais maiores de grande”?

Vários países europeus estão com pires na mão, 
sem saber como quitar suas finanças.

Eu adoro esportes, principalmente futebol, mas 
será que estamos ganhando muito e não sabe-
mos? 

Na pauta: 
Campanha Salarial 2013
Batalha por novas conquistas

◘ DIRETORIA EXECUTIVA DA ASFOC - SINDICATO NACIONAL ( E-mail: secretaria@asfoc.fiocruz.br ) • Paulo Henrique Scrivano Garrido (Paulinho) - Presidente • Justa Helena Braga Franco - Vice-Presidente  
• Alcimar Pereira Batista - Diretor de Administração e Finanças • Luciana Pereira Lindenmeyer - Diretora Secretária-Geral • Wlademir Gomes de Melo - Diretor de Articulação Regional • Daniel Daipert Garcia  - Dire-
tor de Comunicação • João Carlos B. R. de Freitas (Profeta) - Diretor Social e de Cultura • Jorge Santos da Hora - Diretor de Legislação e Assuntos Jurídicos • Roberto Carlos Pereira Lopes - Diretor de Esportes 
◘  SUPLENTES • Rita Regina Guimarães • Geandro Ferreira Pinheiro • Cristiane Moneró • Paulo Henrique da Costa Ferreira • Alexandre Pessoa Dias  ◘  CONSELHO FISCAL • Marivaldo V. S. Silva • Sheila de O. 
Hansen • Simone Borges • Neivaldo dos S. Pinto • Alexandre Muniz

◘ DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (Tel.: 21 2598-4231 Ramal 211  / E-mail: jornalismo@asfoc.fiocruz.br)  ◘ Gerência de Comunicação • Jesuan Xavier  ◘ Equipe • Fernando Taylor e Mario Cesar   
◘ Fotografia • Jesuan Xavier • Fernando Taylor • Mario Cesar ◘ Divulgação • Jorge Vieira  ◘ Impressão • Jorday Gráfica e Editora  ◘ Programacão Visual • F.Tavares

C O N T A T O S   A S F O C - S N

◘ SEDE DA ASFOC-SN – AV.BRASiL, 4.365 - RJ - CEP 21040-360  ◘  Secretaria – 2598-4231  ◘  Jornalismo – 2598-4231 (R. 211)  ◘  Odontologia – 2598-4333  ◘  Jurídico – 2598-4231 (R. 214)  
◘ Seguros – 2598-4231 (R.218) ◘ Restaurante – 3885-3890 ◘ REPRESENTAÇÕES REGIONAIS DA ASFOC-SN: Pernambuco – (81) 3454-4501  ◘  Minas Gerais – (31) 3349-7710  
◘  Distrito Federal – (61) 3340-0340  ◘  Bahia – (71) 3356-6583  ◘  Amazonas – (92) 3621-2397
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Empresa Pública Biomanguinhos
Sindicato vai monitorar tramitação do PL 

Asfoc luta para ampliar acesso  
e melhorar valores das GQs

Encerrada a segunda Plenária Extraor-
dinária do VI Congresso Interno, no 
último dia 21 de setembro, os traba-

lhadores da Fiocruz passam a monitorar toda 
a tramitação do Projeto de Lei que cria a em-
presa pública Biomanguinhos.

O Sindicato segue vigilante para garantir 
que a minuta do Projeto e as salvaguardas apro-
vadas pelos delegados no Congresso Interno se-
jam respeitadas na elaboração final do PL, que 
cria a empresa pública controlada pela Fiocruz, 
restrita à área de produção de imunobiológicos.

Para subsidiar as discussões na Plenária, a 
Asfoc contratou uma consultoria jurídica (do 
Dr. Paulo Dallari) que analisou detalhadamente 
os pontos abordados na proposta do Projeto de 
Lei. A posição do Sindicato virou um documen-
to, entregue na abertura do Congresso (veja no 
site www.asfoc.fiocruz.br).  

Ao final das votações, dezenas de emendas 
aditivas e/ou substitutivas foram apreciadas 
pelos delegados, que decidiram ainda remeter 
alguns artigos, como a parte sobre licitações, 
a uma assessoria jurídica, contratada pela Fio-
cruz, para adequação legal do texto.

Por falta de quórum na tarde do último dia da 
Plenária, as propostas para o Código de Ciência e 
Tecnologia e Inovação não puderam ser concluídas. 
Os delegados definiram que essa parte do documento 
será apreciada em outros fóruns, como Câmaras Téc-
nicas e Conselho Deliberativo.

Para garantir a qualificação das discussões, o 
Sindicato defendeu que as mudanças incrementais 

(Fiotec, expansão da Fiocruz etc) sejam aprecia-
das normalmente no próximo Congresso Interno, 
assim como as alterações do Estatuto da Funda-
ção, necessárias com a criação da nova empresa.

A Asfoc organizará um debate com o Dr. Paulo 
Dallari e a comunidade para discutir as questões 
relacionadas às próximas etapas da criação da 
empresa e sua vinculação à Fiocruz.

A direção da Asfoc-SN verificou no Pro-
jeto de Lei 4.369/12, que trata dos acor-
dos fechados com diversas categorias 

do serviço público federal, que os valores sina-
lizados para pagamento das Gratificações por 
Qualificação (GQs) 2 e 3, referentes a cursos de 
250 e 360 horas, são os mesmos das atuais GQs 
4 e 5 do Plano de Carreiras da Fiocruz.

Imediatamente, o Sindicato solicitou uma 
reunião extraordinária da Mesa de Negociação 
interna para tratar do assunto, que aconteceu no 
início do mês de setembro (03/09). 

O Sindicato cobrou da direção da Fiocruz 
que faça gestões, junto aos Poderes Executivo 
e Legislativo, e defenda, com a Asfoc, a inclu-
são de emendas que garantam a ampliação dos 

acessos para o Nível Intermediário. A Presi-
dência assumiu o compromisso de buscar alte-
rações nos valores e critérios das gratificações 
atuais, solicitando uma reunião urgente com a 
Secretaria de Relações do Trabalho do Ministé-
rio do Planejamento.

A Asfoc continuará fazendo gestões junto 
à Presidência e no Congresso Nacional para 
ampliar as conquistas dos servidores de Nível 
Intermediário e melhorar os valores das GQs 
ainda para janeiro de 2013.

Nova tabela 
Após entendimentos entre a direção da Asfoc 

e a Presidência da Fiocruz, em reunião da Mesa 
Interna de negociações no mês de setembro, e 

consulta à Comissão de Carreiras, a Diretoria 
de Recursos Humanos (Direh) passou a aplicar 
a nova tabela da Gratificação por Qualificação 
(GQ) aos servidores de Nível Intermediário.

Os trabalhadores podem reivindicar o aces-
so à Gratificação a partir de cursos de formação 
com duração mínima de 180 horas. Outras op-
ções para acesso aos demais níveis de GQs são 
cursos a partir de 250 horas (GQ 2), de 360 (GQ 
3), mestrado e doutorado (GQs 4 e 5). Como 
ainda não foi regulamentada, a nova GQ não é 
concedida em caso de acúmulo de cursos para 
alcance da carga horária exigida. 

 Para solicitar o acesso à GQ, procure o 
serviço de RH de sua unidade para abertura de 
processo.
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Após uma série de reuniões impro-
dutivas, desde o início do ano, o 
movimento dos servidores teve de 
endurecer o discurso com seus in-
terlocutores. Em Assembleia Geral, 

no início de agosto, os trabalhadores responderam 
à intransigência que se colocava na Mesa: entraram 
em greve até a apresentação de uma proposta con-
creta em resposta às reivindicações da categoria.

Com muita maturidade, os servidores da Fio-
cruz não se limitaram a cruzar os braços. Muito 
pelo contrário. Internamente, mantiveram os ser-
viços essenciais para não prejudicar a população. 
As atividades assistenciais, de emergência dos hos-
pitais e de produção de vacinas e medicamentos, 

Ao assinar o termo de acordo referente à reestruturação e valorização do Plano de Carreiras dos 
servidores da Fiocruz, na noite do dia 27 de agosto, a direção da Asfoc-SN virava a página de uma 
das mais duras negociações já travadas entre o Sindicato dos Trabalhadores e o governo Federal. 

VITÓRIA 
POLÍTICA

que poderiam gerar perdas nas linhas já iniciadas, 
também foram mantidas.

Integraram diversas manifestações externas do 
Movimento Unificado e foram às ruas, em “vôos 
solos”, para demonstrar o quão era justificável o 
protesto que acontecia na Fiocruz.

Para manter a crescente mobilização e dar total 
transparência às negociações, o Sindicato realizou 18 
Assembleias por Unidade em apenas duas semanas. 
Convocou inúmeros Grupões (reuniões ampliadas de 
diretoria) e reuniões do Comando de Greve para ava-
liar e discutir o rumo do movimento.

As estratégias, como a utilização de camisas 
pretas no Instituto Fernandes Figueira (IFF), a 
integração e entrega de cartas à população no 

CTM/Far e a doação de sangue coletiva (ver 
Box), deram certo. Aos poucos, o movimento 
dos trabalhadores da Fundação, tanto no Rio 
quanto nas Regionais, ganhou espaço na 
mídia – foi noticiado pelos principais jornais 
impressos do Brasil, como O Globo, O Dia, 
Correio Braziliense, O Estado de São Paulo 
e Folha de São Paulo, além de ser vinculado 
por quase todas as rádios (CBN, Tupi, Globo, 
Manchete etc).

E mais do que isso. Numa matéria do RJ TV, 
do dia 13 de agosto, teve destaque por conta da 
criatividade e bom senso em não parar o trânsito, 
já caótico do Rio de Janeiro, ao tomar apenas a 
passarela da Avenida Brasil.

Foto: Fernando Taylor
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Paralelamente, a direção da Asfoc intensificou 
as gestões nos Poderes Executivo e Legislativo. 
No dia 4 de agosto, o presidente da Asfoc-SN, 
Paulo Garrido, e a vice, Justa Helena Franco, se 
reuniram com o ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha, em visita à sede da Fiocruz, no Rio. Duas 
semanas depois, o Sindicato voltou a cobrar uma 
atitude mais incisiva do ministro nas negociações, 
desta vez em encontro no Centro de Pesquisa Gon-
çalo Moniz (Bahia).

Enquanto a presidente da República, Dilma 
Rousseff, se mantinha irredutível em atender qual-
quer um dos itens da pauta do Movimento Uni-
ficado dos Servidores Federais, os trabalhadores, 
de diversas categorias, se uniam em manifestações 
cada vez mais expressivas por todo o país. 

A pressão foi tanta que o governo acabou cedendo. 
De uma proposta que não passava de 0%, chegou-se 
ao índice de 15,8%, parcelado em três anos.  

E como o Planejamento se mostrava irredu-
tível quanto aos valores e com o prazo para ga-
rantir a inclusão do reajuste na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 2013 se exiguindo (31 

de agosto), a grande maioria das categorias optou 
pela assinatura de acordos.   

A Asfoc passou a brigar para que os 15,8% fos-
sem distribuídos de acordo com algumas premis-
sas discutidas nas Assembleias, Grupo de Trabalho 
sobre a Carreira e Mesa de Negociação Interna.

No dia 24 de agosto, após três dias de 
vigília em frente ao prédio do Ministério do 
Planejamento, os diretores do Sindicato Paulo 
Garrido (presidente), Justa Helena Franco 
(vice), Luciana Lindenmeyer (secretária), 
Daniel Daipert (Comunicação), Wlademir 
Gomes de Melo (Articulação Regional) e 
Cristiane Moneró finalmente saíram com uma 
proposta concreta do governo. Imediatamente, 
a direção da Asfoc convocou os diretores de 
todas as regionais que, num sábado (25/08), 
na sede do Sindicato, se reuniram para analisar 
criteriosamente o que foi apresentado pelo 
Planejamento.

Em Assembleia Geral, na segunda (27/08), os 
trabalhadores da Fiocruz autorizaram a assinatura 
do acordo e o retorno imediato ao trabalho.

Acordo fechado
O acordo assinado visa a reorganização na car-

reira da Fiocruz e redistribui os 15,8% concedidos 
para os servidores públicos federais nos próximos 
três anos, com a primeira parcela a partir de janeiro 
de 2013. 

Da pauta protocolada pelo Sindicato foram al-
cançados os seguintes itens: 
• Incremento no Vencimento Básico; 
• Aproximação da paridade entre ativos e aposen-

tados; 
• Incorporação de 45% da GDACTSP para Nível Su-

perior e 35% para Nível Intermediário até 2015;
• Incremento de 24% da GDACTSP para Nível 

Intermediário, visando equiparação com o Nível 
Superior e valorização da Retribuição de Titula-
ção (RT). 

O Sindicato garantiu ainda um termo de acordo 
que inclui uma agenda de continuidade das nego-
ciações, a ser construída a partir da segunda quin-
zena de outubro. 

Trabalhadores doam sangue ao Hemorio
Em um ato de cidadania e solidariedade, cerca de 100 trabalhadores da Fiocruz doaram san-

gue, no dia 22 de agosto, ao instituto Estadual de Hematologia (Hemorio), no Centro. Como atividade 
de greve, servidores públicos dos campus de Manguinhos, do instituto Fernandes Figueira (iFF), do 
Centro Hélio Fraga e de Farmanguinhos lotaram o hall e os ambulatórios de triagem do Hemorio com 
camisas verdes da Asfoc-SN.

O personagem Zé Gotinha, um dos destaques da doação coletiva, foi bastante requisitado du-
rante a atividade para tirar fotos com pacientes e profissionais do Hemorio. Após os inúmeros pedidos, 
o Zé Gotinha fez a sua parte e doou, literalmente, o sangue ao instituto - algumas pessoas ainda se 
cadastraram para doação de medula óssea.

Do lado de fora, trabalhadores panfletaram carta à população explicando os motivos da para-
lisação na Fiocruz (reajuste salarial e ampla reestruturação da carreira) e estenderam faixas com os 
seguintes dizeres: “Fiocruz em greve. Trabalhadores doam sangue por você”. 

O movimento  
dos trabalhadores  
da Fiocruz foi  
às ruas e teve  
boa repercussão  
na mída

Foto: Fernando Taylor
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Mesmo depois do fechamento do 
acordo salarial com o governo, os 
trabalhadores da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) voltaram às ruas 

após o encerramento da greve e realizaram o 
“Fiocruz em Movimento”, no dia 30 de agosto, 
na Praça Saens Peña, na Tijuca. A feira, organizada 
pela Asfoc-SN, mostrou o trabalho desenvolvido 
pelos funcionários da Fiocruz e do Sindicato e a 
preocupação dos servidores da Fundação em forta-
lecer e melhorar o serviço público.

Contando com o reconhecimento da popula-
ção, o evento foi um sucesso! Maior prova disso 
foi o movimento intenso nas barracas durante 
todo o dia. A do Instituto Fernandes Figueira 
(IFF) recebeu, em sua maioria, idosos para aferi-
ção da pressão arterial e medição da glicose. 

Em entrevista à TV Brasil, a diretora-secretá-
ria da Asfoc-SN, Luciana Pereira Lindenmeyer, 
ressaltou a importância destes exames 
e sobre a prevenção. “O diabetes é uma 
doença silenciosa e a melhor forma de 
ser identificada é através da medição”, 
alertou.  

As barracas do Instituto de Comuni-
cação Científica e Tecnológica em Saú-
de e Informação (Icict) e da Diretoria de 
Administração do Campus (Dirac) distri-
buíram, respectivamente, livros e mudas 
de planta.

O evento teve ainda mostra de vídeos 
institucionais sobre saúde; jogos educati-
vos para adultos e crianças; exposição de 
insetos; aula de ginástica laboral; infor-
mações sobre programa de imunização, 

O Carnaval começou no Bloco Discípulos de 
Oswaldo! No dia 21 de setembro, os foliões 

dançaram no Estação Asfoc no 1° Esquenta do ano, 
com o grupo Roda de Samba Prata da Casa. Quem 
quiser sambar em todos os eventos pode anotar na 
agenda. O Bloco já tem a programação completa 
para a festa do Momo.

incentivo à amamentação e combate ao taba-
gismo, além de orientação para auto-exame de 
mama.

A Asfoc agradece o esforço dos trabalhadores 
das Unidades e dos funcionários do Sindicato, 
que tornaram possível a realização do “Fiocruz 
em Movimento”. Além do IFF, Icict e Dirac, par-
ticiparam da feira: Casa de Oswaldo Cruz (COC), 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Escola Politécni-
ca de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), Institu-
to Fernandes Figueira (IFF), Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), 
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 
(Biomanguinhos), Instituto de Tecnologia em 
Fármacos (Farmanguinhos), Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp), Instituto de 
Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec), Direto-
ria de Recursos Humanos (Direh) e Presidência.

População aprova o  
“Fiocruz em Movimento”

O lançamento do enredo ocorrerá em 23 de 
novembro, durante o 1º Grito de Carnaval. Os en-
saios serão 7 de dezembro, além dos dias 11, 18 
e 25 de janeiro de 2013. O Ensaio Geral ocorrerá 
em 2 de fevereiro e o Desfile no dia 6, no Largo 
do Amorim. 

Bateria e intérpretes oficiais do Bloco, Dudu 
Botelho, Leonardo Bessa e Waléria do Cavaco, se-
rão os comandantes das festas. 

Calendário da folia:
23/11 • 1° Grito de Carnaval  

(lançamento do enredo)
07/12 • Ensaio, no campo de futebol
11/01 • Ensaio, na sede da Asfoc
18/01 • Ensaio, na sede da Asfoc
25/01 • Ensaio, no Largo do Amorim
01/02 • Ensaio Geral, no Largo do Amorim
06/02 • Desfile, no Largo do Amorim  

(Concentração: 17h/Saída: 19h30)

Carnaval 2013

Discípulos 
apresenta 
calendário
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Trabalhadores da Fiocruz 
recebem Medalha  

Pedro Ernesto

D ois trabalhadores da Fiocruz receberam a Medalha Pedro Ernesto 
em reconhecimento às denúncias de danos ao meio ambiente e à 

população de Santa Cruz pela instalação da siderúrgica TKCSA naquela 
região: o diretor da Asfoc-SN e engenheiro sanitarista Alexandre Pessoa 
e o pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) Hermano 
Albuquerque de Castro - além deles também foi condecorada pelo mesmo 
trabalho a bióloga Mônica Lima, da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). 

A cerimônia aconteceu durante a Cúpula dos Povos, em 18 de junho, 
no Aterro do Flamengo. A medalha, entregue pelo vereador Eliomar Coe-
lho (Psol), é a mais importante comenda do município do Rio de Janeiro, 
concedida pela Câmara Municipal àqueles que se destacam na comuni-
dade brasileira.

Asfoc lança o livro  
“Poetas de Manguinhos III” 

OSindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN) lançou, no 
dia 12 de setembro, o livro “Poetas de Manguinhos III”. Duran-

te o evento, que fez parte das comemorações pelos 58 anos da Escola 
Nacional de Saúde Pública (Ensp), o poeta e professor da Ensp Antenor 
Amâncio Filho, falecido em 25 de agosto, foi o grande homenageado. Es-
tiveram presentes à cerimônia os presidentes do Sindicato e da Fiocruz, 
Paulo Garrido e Paulo Gadelha, respectivamente; o diretor da Ensp, An-
tônio Ivo, além de alguns dos 41 autores-trabalhadores da Fiocruz (foto).

O livro está à venda nas secretarias da sede do Sindicato, do Instituto 
Fernandes Figueira, de Farmanguinhos, das Regionais, além da livraria 
da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abras-
co), no prédio da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) Sergio Arou-
ca. Preço: R$ 12.
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ATIVO  

CIRCULANTE   4.874.845,04

 DISPONIBILIDADES  4.417.490,52

  CAIXA GERAL  49.199,61

  BANCOS C/ MOVIMENTO  126.931,40

  APLICAÇÕES FINANCEIRAS  4.241.359,51

 VALORES A RECEBER  397.931,99

  ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS  2.952,50

  ADIANTAMENTO DE FÉRIAS  3.023,68

  ADIANTAMENTO DE VIAGENS  (10,00)

  REEMBOLSO TELEFONE  2.966,88

  ALUGUÉIS  3.723,79

  CHEQUES PRÉ-DATADOS  2.110,67

  MENSALIDADES SERVIDORES FIOCRUZ  382.294,50

  CHEQUES DEVOLVIDOS  869,97

 ALMOXARIFADO  50.079,53

  ESTOQUE DE MATERIAIS  50.079,53

 DESPESAS ANTECIPADAS  9.343,00

  DESPESAS ANTECIPADAS  9.343,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE   360.832,34

 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  13.562,19

  CREDITOS DIVERSOS  13.562,19

 IMOBILIZADO  347.270,15

  IMOBILIZADO  347.270,15

ToTal Geral do aTivo   5.235.677,38

PASSIVO

CIRCULANTE   559.227,47

 CONTAS A PAGAR  559.227,47

  FORNECEDORES  57.832,49

  FOLHA DE PAGAMENTO  90.820,28

  IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 135.373,19

  CONTAS CORRENTES  7.428,25

  PROVISÕES  5.079,71

  CONTAS A PAGAR  260.488,24

  DEPOSITOS A IDENTIFICAR  2.205,31

PATRIMONIO SOCIAL   4.676.449,91

 FUNDO PATRIMONIAL  4.726.798,30

  FUNDO PATRIMONIAL PROPRIO  4.726.798,30

 RESULTADOS SOCIAIS  50.348,39)

  RESULTADO DO EXERCICIO  (50.348,39)

ToTal Geral do Passivo  5.235.677,38
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Biomanguinhos e Expansão conquistaram o título da 2ª Copa de Futebol de 
Campo da Asfoc-SN. Com o sistema de disputa igual ao da Copa Brasil (jogos 
de ida e volta), Bio venceu as partidas finais contra o Transporte (2 a 0 e 1 
a 0), em setembro, e levantou a taça da competição pela primeira vez na 
categoria Master (acima de 35 anos). Com quatro gols, Celso, também de 
Biomanguinhos, foi o artilheiro da competição. 
Em junho, a Expansão levou a melhor sobre o Transporte (3 a 2 e 1 a 1) e le-
vantou o caneco no Amador - Jorge Luiz (Expansão), Devernildo (Transporte) 
e Marcos Vinícius (Biomanguinhos ii) foram os goleadores do campeonato, 
também com quatro gols.

Em comemoração aos 26 anos 
da primeira eleição para a Di-
retoria da Asfoc-SN, o Sindi-

cato promoveu uma série de eventos 
culturais e esportivos no mês de se-
tembro. A abertura aconteceu no dia 
24, com o lançamento da exposição 
“Capas de Jornais”, que reuniu na 
sede da Asfoc todas as edições con-
cebidas pelo designer gráfico Flavio 
Tavares, entre 2001 e 2012.

O resgate das publicações trouxe 
à tona novamente parte da brilhante 
história da Asfoc, o processo demo-
crático e participativo da Fundação, 
a luta do Sindicato na defesa dos tra-
balhadores e por uma Fiocruz sempre 
pública e de qualidade.

“É uma homenagem que presta-
mos aos ex-diretores que ajudaram a 
construir a Asfoc e um agradecimen-
to especial por dedicarem parte de 
suas vidas ao nosso sindicato”, afir-
mou o presidente Paulo Garrido, du-

rante jantar de confraternização entre 
diretores e ex-diretores do Sindicato. 

Na área cultural chamaram a 
atenção dos visitantes as capas com 
as chamadas dos shows históricos 
de Geraldo Azevedo (julho/2001), 
Dona Ivone Lara (dezembro/2001) e 
do tremendão Erasmos Carlos (mar-
ço/2005). Na parte sindical foram 
destaque as edições de reposição 

Aniversário em grande estilo

na sede do Sindicato; e ainda foi pro-
movida uma exposição virtual da pá-
gina da Asfoc no Facebook, durante 
todo o mês, mostrando parte de suas 
lutas e conquistas.  

O aniversário do Sindicato teve 
sequência na área esportiva com as 
Olimpíadas. Do dia 24 ao 28, houve 
disputa de vôlei, basquete, corrida 
solidária, futevôlei, futsal (femini-
no e masculino), futebol de campo e 
society nos campus de Manguinhos 
e do Centro Tecnológico de Medica-
mentos de Farmanguinhos, em Jaca-
repaguá. Separados em equipes com 
camisas de cores diferentes, todos os 
participantes receberam medalhas de 
participação ao fim dos Jogos.  

Fechando a Semana de Comemo-
rações, a banda de rock Música Ur-
bana sacudiu o Estação Asfoc, no dia 
28, e encerrou os festejos.

das perdas do Plano Bresser (de-
zembro/2004), a transformação e a 
oficialização da Associação em Sin-
dicato (abril/2007 e outubro/2009), 
além da bela e justa homenagem ao 
companheiro de tantas lutas, o sanita-
rista Sergio Arouca (setembro/2003) 
– durante a semana, um vídeo com 
a história da Asfoc foi divulgado no 
Instituto Fernandes Figueira (IFF) e 

Jantar de 
confraternização 
entre diretores e 
ex-diretores do 
Sindicato

Bio e Expansão são campeões da 2ª Copa de Futebol
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