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contra as reformas da Previdência e trabalhista

rumo à  greve geral



simone mendes lima 
Tecnologista em Saúde Pública

Ando perplexa e triste, me perguntando: cadê os 
trabalhadores da estratégia saúde da família? 
Por que, num momento como este que atraves-

sa o país, não estão aqui nas ruas, mobilizando, ensinando 
pelo exemplo cidadania e controle social? Por que não estão 
discutindo nas escolas, nas igrejas, em rodas de conversa 
com a comunidade as mudanças e os acontecimentos atuais 
no nosso país, que vão interferir diretamente na saúde das 
nossas famílias? Por que não estão realizando educação po-
pular a respeito das propostas de reformas: trabalhista, da 
previdência social, da educação, e outras, que o governo nos 
quer imputar?

Será que esqueceram ou que nunca se empoderaram 
da visão ampliada de saúde? Em que saúde não é ausência 
de doenças, saúde é saneamento básico, alimentação, mo-
radia, educação, cidadania, renda, trabalho, ou seja, saúde 
é um processo que está diretamente relacionado com os 
determinantes socais. Esqueceram? Não se empoderaram? 
Será que atuam na estratégia sem estarem empoderados 
dos objetivos da estratégia saúde da família, e do seu papel 
na promoção de saúde consequentemente da cidadania, e 
para tanto é dever dos trabalhadores da estratégia saúde da 
família agenciarem e participarem de ações que promovam 
o controle social e a participação popular?

Ou simplesmente se acomodaram dentro dos muros da 
unidade de saúde, atrás de suas mesas, ou realizando pa-
lestras pontuais sobre doenças e comportamentos de risco? 
Reproduzindo o modelo hegemônico, biomedicista, cartesia-
no, que culpabiliza o cidadão pela sua condição de saúde, 
com o qual é a ESF tem o objetivo de romper.

Entristece-me esta inércia, ou indiferença das equipes 
de saúde da família (médico, enfermeira, agente comunitá-
rio de saúde, dentista, técnicos de enfermagem), diante dos 
acontecimentos históricos (histórico sim, porque a história 
do amanhã se faz hoje pela atuação de cada trabalhador, de 
cada cidadão) e drásticos para a vida e saúde dos cidadãos 
brasileiros. Inércia destes trabalhadores que têm como um 
dos seus deveres empoderar a população, não somente que 
o fumo causa câncer. Mas, sobretudo, empoderar sua popu-
lação de cidadania, do papel de cada cidadão na construção 
do coletivo, do bem comum, de autor da história, que se faz 
no hoje, no agora!

Entristece-me e me faz temer pelo futuro do SUS (fruto 
de uma luta histórica que foi conquistada com sangue e lá-
grimas de antepassados) e, pelo nosso futuro de vida e saú-
de, e das próximas gerações. Que legado vamos deixar para 
elas? O da “escravidão”? O de vender sua força de trabalho 
por migalhas? O do “pacato cidadão” (ROSA, S & AMARAL, C, 
1993)? Que por não questionar e lutar perdeu os poucos di-
reitos que tinham e passou a ser “escravos”?  É este legado 
que vamos deixar?
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Trabalhadores da estratégia saúde da família, é impera-
tivo que se lembrem de seu dever em quanto cidadão e tra-
balhadores da saúde e não da doenças, que principalmente 
nesse momento em que o Brasil está vivendo saiam de trás 
das mesas do consultório, vão para as ruas, para comunida-
de discutir com a população pela qual vocês tem correspon-
sabilidade, as propostas de que estão querendo nos infringir, 
do que está reformas representa na saúde da população bra-
sileira, e da importância da partição popular para a saúde e 
qualidade de vida.

Assim como um professor ao deixar a sala de aula e ir 
para as ruas lutar pelos seus direitos e pelo que acredita, 
não está sendo negligente com seu dever e ensinar, muito 
pelo contrário está pelo exemplo empoderando seus estu-
dantes de como se faz a história; de que diretos e cidada-
nia são conquistados e não dados por altruísmo do “pai ou 
mãe do povo”, pois herói do povo não existe, o que existe é 
conquista pela luta coletiva. Por isso, os nossos diretos que 
vivem em constante ameaças de forças contrárias têm que 
ser defendidos no coletivo. Os trabalhadores da estratégia ao 
irem às ruas lutar pelo seu direito e da população não estão 
descumprindo seu papel de agentes de saúde, mas estão 
trabalhando na promoção da saúde ao tentar intervir nos de-
terminantes sociais pela luta por qualidade de vida e saúde e 
da população. E também pelo exemplo empoderando e mobi-
lizando os cidadãos de sua área de atuação finalmente cum-
prindo com um dos objetivos da estratégia saúde da família.

Onde eSTãO OS TRAbALhAdOReS dA eSTRATégIA dA SAúde dA FAMíLIA?

NOTA DE REPúDIO 
A Asfoc-SN repudia veementemente as declarações 

do ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante Audiência 
Pública no Congresso Nacional, no dia 5 de abril. Ele afir-
mou que “a Fiocruz não pode fazer manifestações contra o 
governo do qual ela faz parte”. Segundo o ministro, “não é 
aceitável a Fiocruz soltar uma nota contra a PEC 55 (Teto 
de Gastos)”.

Como guardiã do modelo democrático e participativo 
construído e conquistado pelos trabalhadores desta Casa 
ao longo dos últimos anos, a Asfoc-SN se manifesta em 
defesa da Fiocruz como Instituição estratégica, estatal, 
com elevada capacidade crítica. Não deve se calar diante 
de retrocessos absurdos e que colocam em xeque o direito 
à livre expressão e à democracia como um todo. A mani-
festação do pensamento é um direito garantido por Cons-
tituição e não admitimos que a Fiocruz seja tutelada por 
qualquer governo de plantão.

O Sindicato vai reforçar seu posicionamento no CD 
Fiocruz, contra os retrocessos, contra as reformas da Pre-

Os trabalhadores vêm sofren-
do uma série de ataques 
aos direitos conquistados. 
A avalanche de retrocessos 

atinge a todos, indiscriminadamente: 
servidores, celetistas, terceirizados, apo-
sentados, estudantes e pensionistas. Se 
não nos unirmos agora, deixando as pos-
síveis diferenças de lado, perderemos 
conquistas históricas. Governo ilegíti-
mo, despreocupado com sua populari-
dade e apenas servindo aos interesses 
do capital, está cumprindo à risca sua 
missão. As reformas da Previdência 
e Trabalhista, da forma como estão 
sendo apresentadas neste momento, 
deixarão sequelas irreversíveis. Será o 
fim da aposentadoria. Rasgarão a CLT. 

Em 28 DE AbRIl,  
vAmOS PARAR O bRASIl! 

vidência e Trabalhista, em defesa do SUS e da Fiocruz, por 
uma saúde pública de qualidade e universal para a popula-
ção. A Asfoc-SN reforça ainda a convocação para a greve 
geral do dia 28 de abril. 

FORA TEmER, FORA RICARDO bARROS!

FORA TEmER, 

FORA RICARDO bARROS!

E d i t o r i a l
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S i n d i c a l

A pós pressão e mobilização da Asfoc-SN em unidade com diversas 
entidades do Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe), o Ministério do Trabalho suspendeu os efeitos da Ins-

trução Normativa nº 1, de 17 de fevereiro de 2017, que obrigava os servi-
dores públicos federais a pagar contribuição sindical equivalente a um dia 
de trabalho. 

A imposição do imposto sindical foi sempre rechaçada pelo Sindicato. Em 16 
de março deste ano, a Asfoc-SN, inclusive, protocolou um ofício no gabinete do 
ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, e do secretário de Gestão de Pessoas e 

Na última Assembleia Geral da Asfoc-
-SN, no Dia Mundial da Saúde (07/04), 
a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, 
divulgou uma carta-resposta à cobrança 

do Sindicato por mais empenho em relação à im-
plementação do Reconhecimento de Resultados de 
Aprendizagem (RRA).

No documento, que pode ser visto na íntegra no 
portal (www.asfoc.fiocruz.br), a dirigente da Funda-
ção reafirma que o aprimoramento do Plano de Car-
reiras é um dos seus compromissos de campanha e 
que tem “envidado todos os esforços para avançar 
neste sentido”.

Nísia respondeu à cobrança formal de uma repre-
sentação de trabalhadores da Fiocruz, que esteve em 
seu gabinete, no Castelo, no dia 15 de março – Dia 
Nacional de Mobilização contra a Reforma da Pre-
vidência.  

Desde o início do ano, a Asfoc tem cobrado insis-
tentemente das instâncias pertinentes o cumprimento 
na íntegra do acordo assinado em 2015. Em 11 de 
janeiro, o Sindicato entregou ao secretário de Gestão 
de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Pú-
blico do Ministério do Planejamento, Augusto Akira 
Chiba, ofício formalizando as bases da proposta do 

Sindicato cobra cumprimento  
do acordo salarial de 2015

RRA, aprovada pelos trabalhadores em Assembleia 
dois dias antes.

No dia 7 de fevereiro, na primeira reunião da 
Mesa Interna de Negociação com a nova gestão da 
Fiocruz, a direção do Sindicato enfatizou a importân-
cia de que a Presidência da Fundação atuasse junto ao 
Ministério do Planejamento para conseguir avanços 
concretos nas discussões.

Paralelamente, a Asfoc-SN continuou fazendo 
gestões no Congresso Nacional. No dia 14 de março, 
os diretores da Asfoc-SN Paulo Garrido (vice-presi-
dente) e Luciana Lindenmeyer (secretaria-geral), en-
tregaram carta a diversos parlamentares solicitando 
apoio pelo cumprimento na íntegra do acordo sala-
rial. 

O líder do governo na Câmara, deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP/PB), se comprometeu a agendar 
uma apresentação específica da Asfoc-SN sobre a 
pauta dos trabalhadores da Fiocruz. Ele disse ainda 
que tinha total interesse em dialogar com o Ministé-
rio do Planejamento sobre o aprimoramento de Car-
reiras da Fiocruz, pois considera a instituição e seus 
trabalhadores fundamentais para o desenvolvimento 
da saúde pública do país.

Durante sessão concorridíssima da Comissão Es-

pecial da Reforma da Previdência, em 21 de março, 
na Câmara dos Deputados, Paulinho finalmente con-
seguiu chegar ao ministro do Planejamento, Dyogo 
Henrique de Oliveira. Furou o bloqueio dos seguran-
ças e quebrou o protocolo do evento, entregando em 
mãos o documento do Sindicato que cobra o cumpri-
mento na íntegra do acordo salarial da Fiocruz.

No mesmo dia, Paulinho também conversou com 
o assessor Especial do ministro, Arnaldo Barbosa de 
Lima Júnior, que assinou o protocolo de recebimen-
to da carta. O documento solicitava especial atenção 
à regulamentação do RRA e o agendamento de uma 
reunião urgente com o Planejamento. 

Na carta-resposta da presidente da Fiocruz, Nísia 
confirmou que sua vice de Gestão já enviou parecer 
técnico sobre o RRA ao Ministério do Planejamento 
e que “até o final de abril ocorrerá nova reunião com 
o MPOG com vistas a apresentar ao Sindicato uma 
primeira versão desta regulamentação”.

A Asfoc-SN continuará cobrando a retomada das 
negociações com o governo para concluir essa etapa 
das discussões e avançar na pauta específica e geral 
da categoria. As greves e paralisações têm como eixo 
prioritário o cumprimento na íntegra do acordo assi-
nado, buscando a justa valorização dos trabalhadores.

Relações do Trabalho no Serviço Público (SEGRT), Augusto Akira Chiba, contra 
a instrução normativa do Ministério do Trabalho. 

O Sindicato também ingressou com mandado de segurança junto ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), com o objetivo de suspender a cobrança. Em informe do 
dia 17 de fevereiro, a Asfoc-SN também assumiu o compromisso de devolver os 
valores aos associados caso se confirmasse a obrigatoriedade.  

Em 5 de abril, o Sindicato protocolou documento na Diretoria de Recursos 
Humanos (Direh) da Fiocruz oficializando seu posicionamento. Acesse o portal 
(www.asfoc.fiocruz.br) para ler o ofício.

vitória dos servidores: pressão e mobilização  
impedem cobrança de contribuição sindical

RRA já!

Presidente da 
Fiocruz recebe 
comissão de 
trabalhadores 
no dia 15 de 
marçoFo
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Ao desembarcarem no Aeroporto Interna-
cional de Brasília, dia 28 de março, de-
putados e senadores se depararam com 
uma expressiva manifestação. “Ou para 

essa PEC, ou paramos o Brasil”, entoavam os ma-
nifestantes, focando principalmente na tramitação da 
Proposta de Emenda Constitucional da Reforma da 
Previdência (287/16).

Intimidados, a maioria dos parlamentares evitou 
o contato direto com os trabalhadores, preferindo sair 
por um portão lateral ao saguão principal do aero-
porto.  

A estratégia de pressionar diretamente os depu-
tados e senadores e as crescentes mobilizações em 
torno do tema, por todo o país, parecem estar surtin-
do efeito. No calendário inicial do governo, o 28 de 
março era um marco: seria a data em que o relator 
da PEC, deputado Arthur Maia (PPS-BA), daria seu 
parecer sobre o assunto - acabou sendo mais uma vez 
postergado.

Mas as lideranças sindicais não têm dúvida. As 
reformas da Previdência e Trabalhista não serão reti-
radas de pauta facilmente. Muito pelo contrário. Em 
reuniões cada vez mais acaloradas no Fórum Nacio-
nal das Entidades dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe), do qual a Asfoc-SN faz parte, as diferen-
ças estão sendo colocadas de lado. “O momento é de 

Unir 
forças!

“Quem votar contra os trabalhadores não volta em 

2018”. O mote, estampado nas camisas da Asfoc-Sn, 

e visto em diversos cartazes e faixas do movimento 

unificado dos servidores públicos federais nas 

últimas manifestações de rua, é um recado claro aos 

parlamentares que hoje se articulam no Congresso 

Nacional para aprovar uma série de projetos que visam 

apenas acabar com direitos conquistados.

ampliar e unificar forças”, analisa o vice-presidente 
do Sindicato, Paulo Garrido.

No dia 21, Paulinho participou da entrega oficial 
de pedido pela instalação de uma CPI para investigar 
a real situação financeira da Previdência Social. À 
frente da solicitação, o senador Paulo Paim (PT-RS) 
obteve as assinaturas de mais de 50 senadores favorá-
veis à instalação da Comissão de Inquérito.

Paim protocolou o requerimento na Secretaria 
Geral da Mesa do Senado, acompanhado de líderes 
de sindicatos e de movimentos sociais, que gritaram 
palavras de ordem contra as reformas da Previdência 
e Trabalhista.

Em Assembleia Geral da Asfoc, no Dia Mundial 
da Saúde (07/04), os trabalhadores da Fiocruz apro-
varam a adesão à greve geral em 28 de abril. Foi de-
liberado também erguer demais bandeiras de luta em 
todas as manifestações daqui por diante, como contra 
qualquer tipo de violência do Estado - que vitimiza 
as comunidades, afetam os trabalhadores da Fiocruz 
e traz sofrimento aos moradores da região de Man-
guinhos. 

A greve unificada foi convocada pelas principais 
centrais sindicais do país e incorporada pelo Fonase-
fe. Nesse dia, o movimento unificado irá realizar no-
vos atos e manifestações em vários estados do Brasil. 
O Fórum construiu e está distribuindo uma cartilha 

com os “Dez motivos para lutarmos contra a PEC 
287” (veja quadro abaixo).

O crescente da mobilização dos trabalhadores 
fez com que o governo percebesse que o jogo não 
está ganho. Em 15 de março, milhares de pessoas 
foram às ruas para protestar contra a Reforma da 
Previdência. Como não poderia deixar de ser, os 
trabalhadores da Fiocruz também aderiram ao Dia 
Nacional de Paralisação e participaram expressiva-
mente das manifestações no Rio de Janeiro, Brasí-
lia, Pernambuco, Bahia, Minas, Ceará, Amazonas, 
Paraná e Rondônia.

Trabalhadores fizeram manifestações nas ruas 
e aeroportos (foto ao lado)
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 Janeiro

31 Asfoc-Sn participa de debate sobre efeitos 
nocivos da PeC 287/16, promovido pela OAb, 
em Brasília

 Fevereiro

13 Reforma da Previdência é alvo de críticas em 
solenidade no Senado

20 Asfoc-Sn realiza seminário “desmistificando 
a Reforma da Previdência”

 Março 

08 Manifestações contra a Reforma da 
Previdência marcam dia Internacional da 
Mulher

15 Trabalhadores da Fiocruz protestam contra a 
Reforma da Previdência em todo o país

21 Asfoc-Sn cobra RRA do ministro do 
Planejamento e apoia pedido de CPI da 
Previdência

28 Asfoc-Sn protesta contra as Reformas da 
Previdência e Trabalhista, e cobra do governo 
resposta à pauta de reivindicações

 Abril

07 Assembleia no dia Mundial da Saúde aprova 
adesão à greve geral em 28 de abril

01A idade mínima de aposentadoria 
passará para 65 anos de idade, para 

homens e mulheres.

02O prazo mínimo de contribuição para 
a Previdência Social será elevado de 

15 anos para 25 anos.

03O tempo de contribuição para apo-
sentadoria integral, que corresponde 

a 100% do benefício de direito de cada traba-
lhador, será de 49 anos.

04Com a nova regra, o tempo para ter 
direito à aposentaria integral aumen-

tará em quase 20 anos.

05Para se aposentar integralmente na 
idade mínima de 65 anos, o trabalha-

dor terá que ter começado a trabalhar, for-
malmente, aos 16 anos.

06Já aqueles que, devido às altas taxas 
de desemprego, ficaram longos perío-

dos sem trabalho formal, só poderão receber 
a aposentadoria integral se trabalharem até 
os 80 anos de idade ou mais.

Dez motivos para lutarmos  
contra a PeC 287

07A proposta prevê um mecanismo au-
tomático de ajuste da idade mínima. 

Esse gatilho depende da evolução demográfica. 
Assim, a cada vez que os dados do Ibge mos-
trarem aumento de um ano na expectativa de 
sobrevida do brasileiro a partir dos 65 anos, a 
idade mínima de aposentadoria subirá um ano.

08A regra também valerá para o trabalha-
dor rural, que normalmente tem jorna-

das mais extenuantes e pesadas que o traba-
lhador urbano.

09A nova regra, ao igualar o tempo de 
aposentadoria para homens e mulhe-

res, desconsidera a realidade das trabalhado-
ras brasileiras, que geralmente assumem as 
tarefas de casa logo cedo, ainda na adolescên-
cia, e acumulam duplas ou triplas jornadas de 
trabalho.

10Nas pensões por morte, o valor pago à 
viúva ou ao viúvo passará a ser de 50% 

do valor do benefício recebido pelo contribuin-
te que morreu, com um adicional de 10% para 
cada dependente do casal. As pensões também 
não serão mais vinculadas ao salário mínimo.

Visando discutir diretamente com os trabalha-
dores, além dos seminários e debates já realizados 
(veja pág 6), o Sindicato também fará uma série de 
reuniões temáticas nas Unidades para desdobrar os 
encaminhamentos do Fonasefe, discutir a criação de 
comitês locais contra as reformas e reforçar estraté-
gias de mobilização.

Ruim para todos, pior para as mulheres
Uma semana antes, no Dia Internacional da Mu-

lher (08/03), chamou a atenção nas tradicionais ma-
nifestações por mais respeito e igualdade de direitos 
e gênero, a quantidade de faixas e discursos contra as 
reformas do governo. 

“Essa PEC que está tramitando no Congresso Na-
cional é mais uma violência contra a mulher, que no 
geral ganha menos que o homem e ainda vive uma 
dupla jornada de trabalho”, discursou a presidente da 

Asfoc-SN, Justa Helena Franco, em frente as escada-
rias do Castelo da Fiocruz. 

Presente à manifestação, a presidente da Funda-
ção, Nísia Trindade, também chamou a atenção para 
o fortalecimento do movimento das mulheres contra 
a perda de direitos e se comprometeu com uma agen-
da que respeite a equidade de gêneros. “Precisamos 
avançar, dando mais condições também na equidade 
para a ocupação de cargos de chefia”, afirmou.

No fim do dia, a Asfoc ainda esteve presente em 
Ato unificado no Centro da cidade, que reuniu mi-
lhares de pessoas. Os manifestantes se concentraram 
na Candelária e marcharam pela Avenida Rio Branco 
até a Alerj.

Neste mesmo dia, a Asfoc-SN ainda esteve pre-
sente em seminário promovido pela Frente Parla-
mentar Mista em Defesa da Previdência Social e a 

Confederação das Mulheres do 
Brasil contrário à Reforma. A 
diretora secretária-geral, Luciana 
Lindenmeyer, e a representante 
dos aposentados Lúcia Helena 
da Silva participaram de toda a 
agenda política em Brasília, tan-
to do seminário, que contou com 
a participação do senador Paulo 
Paim (PT-RS) e do deputado fe-
deral Arnaldo Faria de Sá (PTB-
-SP), como de Ato Público no 
auditório Nereu Ramos.

C a p a

Fo
to:

 A
les

sa
nd

ra
 C

as
tro

Fo
to:

 M
ar

io 
Ce

sa
r

Fo
to:

 M
ar

io 
Ce

sa
r

Fo
to:

 F
er

na
nd

o T
ay

lor



6  Abril  /  2017 – Jornal da ASFOC

Justa Helena Franco, esteve no dia 21 de março no Centro de Pesquisas René 
Rachou, sede da Fiocruz em Belo Horizonte, e falou sobre implicações para os 
servidores públicos com as mudanças da Reforma da Previdência. 

“A reforma é extremamente prejudicial para os trabalhadores. Quem estiver 
entrando agora será ainda mais prejudicado no serviço público”, alertou.

No dia 4 de abril, foi a vez de debater os entraves da proposta da Reforma da 
Previdência com os trabalhadores do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, em 
Recife.

Na Mesa “Reformar por quê? Para quem?”, Justa, além do ex-coordenador 
da Asfoc-Pernambuco, o chefe de departamento de Saúde Pública Sidney Feitosa 
Farias, e o doutor em Economia Guilherme Delgado, do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), discutiram os efeitos nocivos da PEC. 

Mais uma vez a conclusão foi de que há um desmonte do Estado, com uma 
reforma cruel que afeta diretamente a todos e, com mais rigor, as mulheres, os 
trabalhadores rurais, pensionistas e os mais pobres.

Neste debate também teve destaque a questão de outros direitos da Seguridade 
Social, como a licença-maternidade. Na proposta, o valor recebido será proporcio-

nal ao tempo de contribuição da 
mulher, ou seja, quase nenhuma 
trabalhadora irá receber o salário 
integral durante a licença.

Guilherme Delgado ressaltou 
ainda como a proposta vai dar fim 
ao Nordeste, já que os trabalhado-
res rurais dependem da Segurida-
de para viver durante os períodos 
de seca e cheia. 

O coordenador-geral da As-
foc-Pernambuco, Lindenberg 
Lins, convocou todos a partici-
parem das mobilizações contra as 
reformas da Previdência e Traba-
lhista. “A gente está retrocedendo 
ao período da escravidão. Precisa-
mos mobilizar contra isso”, fina-
lizou. 

C a p a

Em 20 de fevereiro, o Sindicato deu o pontapé inicial com o Seminá-
rio “Desmistificando a Reforma da Previdência”, na sede da Asfoc. 
O presidente da Central Pública do Servidor, Nilton Paixão, criticou 
a pressa do governo em colocar a matéria para votação. Por sua vez, 

o presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do 
Tribunal de Contas da União (Sindilegis), Petrus Lima da Silva, ressaltou o 
interesse do mercado financeiro. Por fim, a presidente da Comissão de Direito 
Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), Suzani Andra-
de Ferraro, também criticou a PEC 287: “É cruel e inconstitucional”, afirmou 
ela, durante o evento mediado pelo coordenador do Programa Radis, o ex-
-presidente da Asfoc Rogério Lannes. 

O Instituto Fernandes Figueira (IFF) recebeu, em 7 de março, a diretora se-
cretária-geral da Asfoc-SN, Luciana Lindenmeyer, e o responsável pela Política e 
Comunicação da Executiva Nacional CSP-Conlutas, Paulo Barela. Ele explicou a 
história da Seguridade Social no País, a falácia do déficit da Previdência e criticou 
a proposta de mudança do governo para o tempo de contribuição para 49 anos.

Luciana alertou para as consequências: “A proposta agrava ainda mais a situ-
ação de desigualdade entre 
os gêneros. Ruim para os 
trabalhadores, pior para as 
mulheres!”, frisou. 

Barela ainda apresen-
tou dados sobre as distor-
ções de salário: há uma 
diferença de cerca de 30% 
dos salários das mulheres 
brancas em relação aos ho-
mens brancos. No caso das 
mulheres negras é ainda 
pior. A diferença chega a 
40% se comparada ao que 
ganham os homens bran-
cos. “A estrutura do siste-
ma corrobora o ataque às 
mulheres”, afirmou. 

A presidente da Asfoc, 

Diante do desmonte do Estado e a iminente 
aprovação da Reforma da Previdência, a  
Asfoc-SN promoveu uma série de debates 
para explicar as consequências devastadoras 
para os trabalhadores com a implementação 
do Projeto de Emenda Constitucional 287. 

Seminários sobre 
a PEC 287: Alerta 
contra o fim da 
Seguridade Social

“Se com 60 anos você é 
considerado idoso, com a 
Reforma da Previdência a 
idade mínima para ter acesso 
à Seguridade será de 65 
anos. Temos aí uma de tantas 
incoerências desta proposta do 
governo”.

Justa helena franco,  
no seminário na Unidade  
da Fiocruz em Recife,  
em 4 de abril.
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Organizado pelo Comitê Pró-Equidade de Gê-
nero da Fiocruz, o evento contou na mesa de 
abertura com a presidente da Asfoc-SN, Justa 

Helena Franco. Ela defendeu a luta por uma sociedade 
mais justa, igual e com mais liberdade. “E essa não é 
uma luta de mulheres contra os homens, e sim de to-

dos. As mulheres precisam romper barreiras da desigualdade todos os dias. Essa batalha também 
é parte do nosso Sindicato”, frisou. 

Além disso, a dirigente criticou a desigualdade salarial entre homens e mulheres; a proposta 
da Reforma da Previdência, que penaliza ainda mais as mulheres; e também o feminicídio no País 
- perseguição e morte intencional de pessoas do sexo feminino. “O número de mortes por conta 
do feminicídio no Brasil é maior do que na Síria, que está em guerra civil”, ressaltou.

Primeira mulher eleita para presidente da Fiocruz e também primeira diretora da Casa de 
Oswaldo Cruz (1998/2005), Nísia Trindade Lima lembrou o comentário da presidente do Sin-
dicato sobre a condição social da mulher: é a que mais sofre com as reformas da Previdência e 
Trabalhista propostas pelo governo. 

“Temos que lutar todos os dias contra isso. E, como presidente da Fundação, tenho muita res-
ponsabilidade, principalmente para lidar com a questão de gênero. Temos uma onda conservadora 
muito forte e a Fiocruz não está imune”, afirmou.

Ilma Noronha, ex-diretora geral da Asfoc-SN, foi homenageada durante o debate e citada 
como exemplo de luta pelo diretor do Icict, Umberto Trigueiros Lima. “Essa mulher lutou, teve 
muita coragem e combatividade para tentar esclarecer o desaparecimento de Jorge Carelli”, lem-
brou.

Emocionada, Justa complementou: “Ilma era uma voz que crescia e lutava com a gente. E 
todos na Asfoc herdamos essa força”, finalizou.  

Durante o evento, que também contou com a participação da coordenadora do Comitê Pró- 
Equidade, Elizabeth Fleury, 13 líderes da Fiocruz foram homenageadas pela Fundação: Carla 
de Freitas Campos (diretora do Centro de Criação de Animais de Laboratório da Fiocruz); Cláu-
dia Santos Turco (diretora da Diplan); Keila Belizia Marzochi (diretora do Instituto de Pesquisa 
Clínica Evandro Chagas/1999-2005); Leila Mello (ex-diretora da Direh/2005-2009 e diretora de 
Caixa da FioSaúde); Márcia Teixeira (ex-diretora da Direh/2001-2005); Maria do Carmo Leal (vi-
ce-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz/2005-2011 e diretora da Editora 
Fiocruz); Tânia Celeste Matos Nunes (ex-diretora do Politécnico/1993-2000); Silvina da Costa 
Marques (ex-diretora da Dirad e auditora-chefe na Fiocruz); Valdilea dos Santos (ex-diretora 
do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/2006-2013); Zélia Profeta da Luz (diretora do 
Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR/MG); além de Ilma Maria Noronha (ex-diretora do 
Icict/1993-2000), Justa Helena Franco e Nísia Trindade Lima.  

Pelos erros dos outros, o homem sensato corrige os 
seus”. A frase do sanitarista Oswaldo Cruz apela para 
a necessidade de mobilização para mudar a realida-
de. Diante disso, a Asfoc-SN participará da Marcha 

Mundial da Ciência, em 22 de abril, no Rio de Janeiro e em São 
Paulo. A manifestação, também em defesa das universidades pú-
blicas e de C&T, tem um forte apelo para a situação política no 
País, principalmente após a aprovação da PEC 55, que impõe 
redução de investimentos na Saúde e Educação nos próximos 20 
anos, prejudicando, entre outros, o setor científico. 

Durante debate para definir as diretrizes da manifestação, 
em 30 de março, na Casa da Ciência da UFRJ, na Urca, o vice-
-presidente do Sindicato, Paulo Garrido, defendeu mobilização 
total pela ciência, educação, universidades públicas e SUS. “São 
fundamentais na busca da democracia em sua plenitude”, res-
saltou. 

Paulinho propôs ainda a construção de um seminário dentro 
da Fiocruz para discutir o tema. “A Asfoc assume o compro-
misso de articular com as entidades que compõem o Fórum de 
Ciência & Tecnologia, e também com os sindicatos Nacional 
dos Servidores do Inmetro (Asmetro-SN), dos Trabalhadores do 
IBGE (Assibge-SN) e Associação dos Servidores do INPI (Afin-
pi) para o fortalecimento do movimento”.

Outro ponto debatido foi a necessidade de mobilização por 
parte dos jovens. A representante da Associação de Pós-Gradua-
ção da Fiocruz (APG), a aluna de doutorado do Instituto Oswal-
do Cruz (IOC), Maria Fantinatti, contrapôs esse argumento. 
“Cadê os jovens? Nós estamos aqui! Acredito que os orientado-
res também têm o papel de orientar para o que está acontecen-
do”, frisou. 

Participaram também do evento o diretor de Comunicação 
do Sindicato, Gutemberg Brito, e a presidente da Fiocruz, Nísia 
Trindade Lima. Integraram a mesa do evento o ex-presidente da 
Fiocruz Paulo Gadelha; a presidente da Associação de Docentes 
da UFRJ, Tatiana Roque; a presidente da Associação de Docen-
tes da UFRJ, Tatiana Roque; e o vice-presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Ildeu de Castro 
Moreira. 

“Não se nasce  
mulher: torna-se”

Quebrar paradigmas e vencer barreiras numa sociedade 
machista. Esses desafios diários enfrentados pelas 

mulheres brasileiras levaram a um debate emocionante 
sobre o papel do gênero na sociedade, em 24 de 

março, no Salão Internacional da Ensp.

Asfoc-SN 
integra marcha 

mundial da 
Ciência

E m  M o v i m e n t o
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Com o objetivo de aprimorar cada vez mais o atendimento aos associados, vi-
rou rotina na Asfoc-SN realizar, no início de cada ano, obras de manutenção 
do Complexo Esportivo. Em 2017 não foi diferente! Para melhor atender os 

praticantes das atividades esportivas, o Sindicato inovou mais uma vez: a Asfoc-SN 
instalou um sistema de captação de água da chuva e implantou irrigação automatizada 
no campo de futebol.

A quadra de tênis também recebeu outras novidades. Os refletores estão mais eficientes, 
com lâmpadas mais econômicas. O recuo da quadra ainda foi ampliado com o afastamento 
da cerca situada no fundo de cada lado - o jogador agora tem mais espaço para rebater as 
bolas. Além disso, os quiosques e vestiários ao lado do campo foram pintados. 

vEjA AbAIXO AS ATIvIDADES OFERECIDAS PElA ASFOC-SN:

Cerca de 70 crianças e adolescentes do Ballet Manguinhos emocio-
naram os espectadores na apresentação do espetáculo “O Caso da 
Borboleta Atíria”, na Tenda da Ciência, dia 14 de março, em ho-

menagem ao Dia Internacional da Mulher. Os bailarinos fazem parte do 
projeto social e artístico apoiado pela Asfoc-SN. O trabalho é coordenado 
pela dançarina do Ballet Manguinhos, Daiana Ferreira, e conta com mais 
de 200 participantes, entre crianças e adolescentes que moram nas comuni-
dades de Manguinhos.

“Vocês fazem a diferença através da arte”, frisou a presidente da Asfoc-
-SN, Justa Helena Franco. 

FUTEbOl
Campus – terças* e quintas, das 12h às 13h e 
17h* (*Master – acima de 35 anos)

GINÁSTICA
Campus – diariamente, das 12h às 13h
expansão: segundas, quartas e sextas, das 12 
às 13h e das 13h às 14h

mUSCUlAÇÃO
Campus – diariamente – 6h às 9h – 11h às 
14h – 15h30 às 19h30
CTM-Far – diariamente, das 11h às 14h e das 
17h às 19h
IFF – diariamente – 11h às 14h

FUTEbOl SOCIETY
CTM-Far – quintas – 17h às 19h*, às quartas, 
a partir das 17h (*Master – acima de 35 anos)

FUTSAl
Campus – quartas e quintas – 17h às 19h30

FUTEvÔlEI
Campus – segundas, quartas e sextas – 
11h30 às 13h

vÔlEI DE QUADRA
Campus – segunda a sexta – 12h às 13h, 
segundas – 17h às 19h30, na quadra
CTM-Far – quintas, das 17h às 19h

bASQUETE
Campus – quartas – 12h às 13h

TÊNIS
Campus – dia e horário a combinar

mUAY THAI
Campus – segundas, quartas e sextas – 11h 
às 12h
Prof. Leonardo Vasconcelos: 98375-0285

CORRIDA (TReInAMenTO)
Campus – terças e quintas – 7h às 9h

bOXE
CTM-Far – quartas e sextas – 17h15 às 18h15

jIU-jÍTSU
CTM-Far – segunda e quarta, das 11h30 às 
12h30, e quintas-feiras, das 17h15 às 18h15
Campus – diariamente – 11h às 12h – 
segundas, quartas e sextas – 17h às 18h 

KRAv-mAGÁ 
Campus – terças e quintas – 11h às 12h – 
Prof. André barone: 97993-7788

KARATÊ
Campus – terças e quintas – 11h às 12h, na 
quadra  – Prof. Paulo Santana: 99719-9030

DANCE mIX
CTM-Far – terças e quintas-feiras, das 11h 
às 12h 

ATIVIDADES EXTRAS
PIlATES 
Campus – segundas e quartas –  
8h às 9h (quadra); terças e quintas – 8h às 
10h – 16h às 18h (quadra) –  
Alice Soares Marins: 99948-2718)
Expansão – segundas e quartas – 11h às 12h; 
e terças e quintas – 11h às 14h
Obs: Também para gestantes

RPG 
Expansão – dia e horário a combinar
Alice Soares Marins: 99948-2718

IOGA 
Campus – terças e quintas – 13h às 14h
José Maria: 99587-8488
IFF – 11h às 12h

mASSAGEm 
Campus – segundas, quartas (sede da Asfoc) e 
sextas-feiras (quadra) – 9h às 17h
Expansão – terças – 9h às 17h
IFF – quintas-feiras – 9h às 17h
Tatiana Santana: 99756-6308//96464-4186

ACUPUNTURA 
Campus – quartas – 9h às 17h
Karla: 96424-4194

Obs: Para a prática esportiva é necessário estar com o atestado médico e a mensalidade de sócio 
em dia – musculação, ginástica, tênis, muay thai, boxe, oficina da bola, jiu-jítsu, pilates, RPg, ioga 
e massagem têm valores adicionais. Em todas as modalidades há profissionais capacitados para 
orientação dos associados. 

Novidades no  
Complexo Esportivo

Sistema de captação de água de chuva e 
implantação de irrigação automatizada

ballet manguinhos faz 
apresentação em homenagem 
ao Dia Internacional da mulher
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