
 
 

POR MELHORES CONDIÇÕES DE CONVÍVIO, INTEGRAÇÃO, LAZER E 

PROMOÇÃO DA SAÚDE NOS ESPAÇOS DE TRABALHO DA FIOCRUZ 

A Asfoc de Luta defende a importância das atividades socioculturais e esportivas para 
os trabalhadores e se propõe a aprimorá-las. 

Entendemos que o papel dos sindicatos nesta área de atuação deve, prioritariamente, 
visar à conscientização participante e criadora dos trabalhadores e ser pensada como 
um processo destinado a estimulá-los ao autodesenvolvimento, com ações que 
despertem para a descoberta e a ampliação das potencialidades de cada comunidade. 

Assim, as atividades socioculturais e esportivas em um sindicato fazem parte de um 
projeto coletivo cuja principal meta é propiciar às pessoas e aos grupos condições para 
tornarem-se agentes ativos e criadores e não somente espectadores passivos. E é 
nessa perspectiva que acreditamos que estas ações fomentem simultaneamente a 
interatividade, a socialização e a capacidade de nos revigorar para as lutas e desafios 
do cotidiano. 

Em tempos tão sombrios como os que estamos vivendo, marcados pela intolerância e 
pelo desrespeito à diversidade, precisamos cada vez mais de cultura e lazer como luta 
e resistência! 

 
PROPOSTAS DE LUTA  
  

No nosso programa há diversas propostas que visam o Bem-Viver dentro e fora dos 

espaços de trabalho. 

  
Vejam abaixo algumas, e depois acessem todo o programa no link: PROGRAMA DA 

ASFOC DE LUTA. 

ü Criar a Comissão Sindical de Integração, Cultura e Artes para pensar, propor, 
viabilizar, coletivizar e dar transparência à organização das ações e atividades da área. 
Garantir a atuação dessa comissão também nas regionais e escritórios da Fiocruz. 

https://drive.google.com/file/d/0B0yjF4Zl456WRmJ5X2N5bEZSbzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0yjF4Zl456WRmJ5X2N5bEZSbzQ/view?usp=sharing


ü Fortalecer as atividades socioculturais como espaços de aproximação do sindicato 
com a sua base, compreendendo-as para além da valorização da diversão e do lúdico: 
também  serão  táticas de mobilização dos trabalhadores, numa concepção de arte, 
cultura e lazer como  indissociáveis do fazer político.  

ü Resgatar a Confraria dos Discípulos de Oswaldo, em consonância com o Projeto 
Batuca Oswaldo, articulando com representações de moradores das comunidades de 
Manguinhos, recuperando o projeto inicial do Bloco Discípulos de Oswaldo. 

ü Ampliar as  atividades do Bloco Discípulos de Oswaldo ao longo do ano, articulando 
com as lutas e o cotidiano da Fundação, buscando parcerias com outros blocos 
carnavalescos da saúde, como por exemplo o Loucura Suburbana, que é vinculado à 
luta antimanicomial. 

ü  Articular as atividades culturais com as atividades esportivas, dando continuidade e 
aprimorando, sempre a partir da escuta dos usuários, a oferta de atividades esportivas 
do sindicato que representam importantes ações de saúde e integração entre os 
trabalhadores. 

ü  Criar um grupo interdisciplinar de trabalhadores, das diferentes práticas esportivas do 
sindicato, para que possa dar ausculta, contribuindo de forma efetiva para novas 
atividades e valorizar as práticas já desenvolvidas.  

ü  Manter e Fortalecer o Grupo de Corrida do sindicato, de forma a dar visibilidade e 
valorização ao grupo de trabalhadores que têm nessa prática uma forma de lazer, 
integração e cuidado com a saúde.  

ü  Realizar, sempre em conjunto com os grupos representativos da cultura, atividades 
como  encontros literários, musicais, saraus, cursos e oficinas, não só nas instalações 
do sindicato mas também, e preferencialmente, nos espaços de convívio e trabalho, 
objetivando a formação político-sindical, bem como a integração da categoria ao 
sindicato e outros grupos e movimentos. 

                                             
Nos dias 22 e 23/11, vote na oposição. Por uma Asfoc de Luta, Vote 17! 

  

Acompanhe a divulgação diária do nosso programa na nossa página do 

facebook (https://www.facebook.com/asfocdeluta/). 
 

https://www.facebook.com/asfocdeluta/

