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E d i t o r i a l

No dia 31 de julho passado, o Conselho Nacional de Saúde lançou 
oficialmente um abaixo-assinado contra a Emenda Constitucional 
nº 95/2016. Essa é a emenda que congela os gastos públicos com 
Saúde e Educação pelos próximos 20 anos. 

A estimativa dos especialistas é de que a medida reduzirá o orçamento 
para essas áreas no montante de R$ 400 bilhões durante todo esse período. 
Praticamente enterrará o Sistema Único de Saúde (SUS), entregando de vez a 
saúde da população brasileira para os planos privados, e fragilizará ainda mais 
o ensino público do país.

Abaixo-assinado pela  
Saúde e Educação

Ao longo dos três dias da reunião Extraordinária da CNS, na Fiocruz, fo-
ram muitas as manifestações contra o desmonte e a privatização da Saúde. 
Junto com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a Asfoc participou de 
um Ato na porta da Ensp contra o fechamento das Upas e clínicas da Família. 
Os manifestantes seguiram ainda em caminhada pacífica pela Leopoldo Bu-
lhões, contornando a Fiocruz até a portaria da Avenida Brasil.

No encerramento da reunião Extraordinária, com a previsão da vinda do 
ministro da Saúde, Ricardo Barros, o Sindicato convocou trabalhadores e es-
tudantes da Fiocruz para nova manifestação em Defesa do SUS. Alegando 
questões de segurança, por conta das seguidas operações policiais nas comu-
nidades no entorno da Fundação, o ministro acabou não vindo. Mesmo assim, 
os manifestantes fizeram emocionante protesto (foto) diante de um auditório 
lotado, que imediatamente apoiou com aplausos e gritos contra o governo. 
Tudo diante de um resignado representante do Ministério da Saúde.  

Paz com Garantia de Direitos.  
Asfoc em defesa da vida!

No dia 20 de agosto, trabalhadores, 
estudantes e moradores do entorno da 
Fiocruz participaram de Caminhada 
pela Paz com Garantias de Direitos. A 
manifestação, que começou na Leopol-
do Bulhões, teve repercussão na mídia. 
Nos últimos dias, imagens de tropas 
do Exército, revistando mulheres e 
crianças nas entradas de comunidades, 
também ganharam as mídias sociais. 
A Asfoc repudia todas as formas de 
violência, assim como também a de-
cisão de fechar as escolas nas comu-
nidades por tempo indeterminado. 
Em defesa da vida, basta de sofri-
mento à população!

Mobilização Permanente
No momento do fechamento desta 

Edição, a Asfoc constrói uma agenda de mobilização permanente contra os 
retrocessos. Entendendo as dificuldades da conjuntura atual, e num esforço 
pela unidade, o Sindicato almeja uma classe trabalhadora unida. Dialoga com 
diversos segmentos da sociedade: estudantes, bolsistas, terceirizados, usuários 
do SUS, servidores públicos das três esferas e movimentos sociais. O indicati-
vo é de um Dia de Luta em 30 de agosto no Rio de Janeiro e um Ato Nacional 
em meados de setembro. Fique atento aos chamados da Asfoc e acompanhe os 
informes nos nossos canais de comunicação (e-mails internos, Portal e Face).

Em reunião Ampliada do Fórum Nacional das Entidades dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe), no início de agosto, a Asfoc-SN levou a discus-
são para debate e propôs que o recolhimento das assinaturas fosse “abraçado” 
por todos os sindicatos presentes. “A Asfoc apresentou a proposta e ela foi 
aprovada por unanimidade no Fórum. Vamos fortalecer a Campanha Amicus 
Curi (amigos da causa) da CNS, que busca a revogação da Emenda 95. Em 
defesa da Saúde, Educação, da Democracia e dos Direitos dos trabalhadores”, 
anunciou o vice-presidente da Asfoc, Paulo Garrido, durante a abertura da 
reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde, no dia 9 de agosto, no 
auditório da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) Sergio Arouca.

O objetivo do abaixo-assinado é impedir a execução ilegal da Emenda 
Constitucional 95/2016, que substitui o “teto” (limite máximo) de despesas 
nas áreas de Saúde e Educação pelo “piso” (limite mínimo) de 2018 a 2036. 
A expectativa é reunir cerca de 3 milhões de assinaturas. O documento será 
enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2018. O Sindi-
cato irá intensificar a Campanha, disponibilizando o abaixo-assinado nos 
diversos Fóruns em que participa (Assembleias, reuniões, seminários etc). 
Os interessados em aderir também podem procurar a Secretaria da Asfoc, 
das 8 às 17 horas.
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Travestidas como “Reformas”, as propostas em trâmite no Congresso Nacional visam 
exclusivamente atender os interesses de conglomerados econômicos, nacionais e inter-
nacionais. No alvo dos seguidos protestos que tomaram o país nos últimos meses, estão 
as ditas (De)formas Trabalhista e Previdenciária (veja páginas 4 e 5).

Mesmo assim, ignorando o apelo popular, os parlamentares aprovaram, tanto na 
Câmara dos Deputados como no Senado, o texto-base do Projeto de Lei Constitucional 38/2017, que 
altera mais de 100 pontos da CLT, retirando direitos históricos dos trabalhadores.

Imediatamente, no dia 11 de julho, o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) 
convocou uma reunião de emergência em Brasília, na sede do Andes, para traçar estratégias de enfren-
tamento (até a possibilidade de entrar na Justiça contra a aprovação da Reforma Trabalhista, apesar do 
presidente ilegítimo Michel Temer já ter sancionado o PLC). Pela gravidade da situação, os representan-
tes do Fórum aprovaram a indicação às Centrais Sindicais de convocação de mais uma Greve Geral. A 
Asfoc-SN propôs ainda intensificar a pressão pela Campanha Salarial da categoria.

Nos dias 4, 5 e 6 de agosto, o Fonasefe fez uma Reunião Ampliada para debater esse e outros assun-
tos de interesse dos servidores públicos federais. Centenas de representantes sindicais, dentre eles da 
Asfoc-SN, discutiram um calendário de mobilização em defesa dos serviços públicos e contra os ataques 
do governo aos direitos dos trabalhadores e da população. As entidades apontaram para a realização de 
um Dia Nacional de Luta com mobilização unificada em meados de setembro – será elaborada também 
uma nova carta às Centrais Sindicais reafirmando a necessidade de construção de uma nova Greve Geral 
no segundo semestre deste ano.

Foi criado também um calendário de mobilização a partir das datas de luta das entidades: 11 de 
agosto, Dia Nacional em Defesa da Educação, e 16 de agosto, Dia Nacional em Defesa da Saúde; da 
Previdência Social; e de Luta contra a Terceirização e o Desmonte do Serviço Público. Nove moções 
foram aprovadas, três delas apresentadas pela Asfoc-SN: em repúdio ao descaso com a Saúde e Educa-
ção no estado do Rio de Janeiro, contra a reformulação da política nacional de atenção básica e de apoio 
aos quilombolas. Os trabalhadores da Fiocruz participaram com protagonismo da agenda pactuada pelo 
Fonasefe.

O objetivo é ampliar a mobilização para revogar a Emenda Constitucional 95, a Reforma Trabalhista 
e a Terceirização; barrar a contrarreforma da Previdência e o Programa de Demissão Voluntária (PDV); 
além de tantas outras medidas mais recentes do pacote de maldades do governo.

As entidades indicaram ainda a realização de Dia Nacional de Luta, em Brasília, em caso de vota-
ção da Reforma da Previdência, e lutar pela auditoria da dívida pública nos estados e municípios, com 
participação popular.

O Fonasefe discutiu também estratégias para cobrar do governo o cumprimento dos acordos firma-
dos com as categorias; ações para o próximo semestre de pressão sobre o Ministério do Planejamento 
com o objetivo de abrir as negociações com todas as entidades do funcionalismo público.

A Asfoc-SN segue de plantão em Brasília acompanhando os temas de interesse dos trabalhadores da 
Fiocruz (Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO 2018, orçamento de Ciência e Tecnologia/C&T, Saúde, 
concurso público, campanha salarial do funcionalismo públicos), a denúncia contra Temer, além das 
agendas de enfrentamento às contrarreformas e os retrocessos em curso.

Mobilização permanente contra o  
ataque aos direitos dos trabalhadores

RRA
A Asfoc-SN voltou a cobrar, no dia 27 de ju-

lho, diretamente do ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, a implementação do Reconheci-
mento de Resultados de Aprendizagem (RRA) e a 
reposição das perdas salariais. Antes da audiência 
sobre a proposta orçamentária de 2018 na Comis-
são Mista, o vice-presidente do Sindicato, Paulo 
Garrido, entregou uma carta a Dyogo – na íntegra 
no portal do Sindicato. O ministro leu o documen-
to e reafirmou que iria marcar uma reunião para 
tratar das demandas e pendências dos trabalhado-
res da Fiocruz - compromisso não cumprido.

Sobre as medidas anunciadas pelo governo no 
dia 15 de agosto, que seguem na linha de um ar-
rocho fiscal, Paulinho apurou com o Planejamento 
que são “diretrizes gerais” e que as especificida-
des ainda serão discutidas tecnicamente antes de 
envio ao Congresso Nacional. A Asfoc repudia 
mais esse pacote de maldades do governo.

Na Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público (Ctasp), em audiência temática 
sobre a regulamentação coletiva na administração 
pública, a Asfoc também pressionou parlamen-
tares por apoio às reivindicações dos servidores 
públicos federais. 

Cumprindo agenda do Fórum Nacional dos 
Servidores Públicos Federais (Fonasefe), Pauli-
nho participou ainda de Audiência Pública sobre a 
Reforma Trabalhista na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado e pressionou os sena-
dores integrantes da CCJ a votarem contra o PLC 
38/2017 naquele dia. O Sindicato conseguiu furar, 
mais uma vez, o esquema de segurança para che-
gar ao plenário e participar de Audiência Pública 
de instrução sobre a Reforma Trabalhista na CCJ. 

C a p a

Reunião ampliada do Fórum reuniu centenas de representantes sindicais em Brasília
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Greve Geral do dia 28 de abril já é con-
siderada uma das maiores da história do 
país. De Norte a Sul, milhões de pes-
soas cruzaram os braços. A maioria 
absoluta dos trabalhadores da Fiocruz 

aderiu à paralisação na capital fluminense e em todas 
as Regionais, participando das manifestações organi-
zadas pelas Centrais Sindicais e apoiadas pelo Fórum 
Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Fe-
derais (Fonasefe). 

Pela primeira vez também, os trabalhadores da 
Asfoc aderiram a uma greve – movimento que se 
repetiu na Greve Geral do dia 30 de junho. Reuni-
dos em Assembleia na véspera, os funcionários de-
cidiram, por unanimidade, se juntar ao movimento 
contra as Reformas Previdenciária e Trabalhista. Par-
te deles, inclusive, participou de forma espontânea 
das manifestações junto com os servidores da Fio-
cruz, convocadas pelo Asfoc no Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia (Into) e na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em defesa da 
aposentadoria e dos direitos dos trabalhadores.

No Into, a presidente da Asfoc-SN, Justa Helena 
Franco, criticou as medidas propostas pelo governo. 

trabalhadores ocupam as ruas contra as (de)formas do governo

“Paramos contra um governo que não elegemos e está 
nos impondo reformas previdenciárias e trabalhistas 
que só retiram direitos dos trabalhadores. O brasileiro 
precisa dar um basta a todas essas ameaças”.

Justa ainda chamou a atenção para os riscos de 
demissão dos trabalhadores da Farmácia Popular e do 
fim da aposentadoria. “O governo resolveu entregar 
nas mãos do mercado parte da Farmácia Popular - o 
que a Fiocruz vinha trabalhando com qualidade no 
atendimento à população”. 

Na parte da tarde, o vice-presidente do Sindicato, 
Paulo Garrido, fez um discurso emocionado no Cen-
tro do Rio, antes dos ataques da Polícia Militar contra 
a multidão que protestava pacificamente em frente 
ao prédio da Alerj. “No início da semana, fizemos 
um ato contra a violência em Manguinhos e todos 
estamos presentes aqui, moradores da comunidade, 
trabalhadores do Sindicato, estudantes e professores 
da Fiocruz para a Greve Geral, contra este retroces-
so. Em defesa do SUS, da Vida, contra os desmontes 
dos serviços públicos, pela valorização dos serviços e 
servidores públicos. Parabéns, trabalhadores da Fio-
cruz! Asfoc atuante, sempre!”, enfatizou Paulinho. 

Servidores da Fundação Oswaldo Cruz do Ama-

nos últimos meses, os trabalhadores reagiram e ocuparam as ruas contra uma série 
de ataques aos direitos sociais e trabalhistas em curso no congresso nacional – foram 
pelo menos três grandes manifestações, duas greves gerais e um “ocupa brasília” 
que demonstraram toda a insatisfação da população com o atual governo brasileiro.

zonas, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Paraná e 
Rondônia também participaram das manifestações da 
maior greve da história do país.

Repressão – A Polícia Militar de vários estados, 
principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, se uti-
lizou de força excessiva para reprimir as manifesta-
ções do dia 28 de abril. Ainda na concentração para 
um grande Ato que aconteceria no Centro do Rio, a 
PM não economizou nas bombas de efeito moral, gás 
lacrimogêneo, gás de pimenta e até balas de borracha 
para dispersar a multidão reunida em frente ao prédio 
da Alerj.

C a p a
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Na luta contra as reformas Previdenciária e 
Trabalhista, a Asfoc-SN foi protagonista em di-
versas atividades no primeiro semestre ao denun-
ciar para os trabalhadores a perda de uma série de 
direitos históricos com a implementação destas 
medidas pelo governo ilegítimo de Michel Temer. 
O Sindicato organizou e participou de atos, mar-
chas e manifestações nos aeroportos dos estados 
e em Brasília, pressionou deputados federais e 
senadores no Congresso Nacional a votarem con-
tra as Reformas, realizou oficinas, campanhas por 
e-mail, produziu panfletos e manifestos, além de 
promover e apoiar importantes debates sobre os 
graves ataques aos direitos dos trabalhadores.

Em 17 de maio, a professora de Economia da 
UFRJ, Denise Gentil, fez duras críticas na palestra 
sobre Reforma da Previdência, no Colégio Pedro 
II, na Tijuca, promovida pela Associação de Do-
centes da instituição e apoiada pela Asfoc. Denise 
afirmou não existir crise fiscal na Previdência e 
acusou o governo de manipular o déficit previden-
ciário.

A professora cita que o aumento do desem-
prego e o anúncio da reforma geraram queda na 
arrecadação. Com a redução nas receitas de im-
postos destinados à seguridade fiscal (PIS, CO-
FINS, CSLL, PIS/Pasep) e o aumento do número 
de trabalhadores aposentandos em tempo recorde 
houve uma corrida para aposentadoria.

Denise ainda destacou que, apesar da propa-
ganda do governo ao dizer que a Previdência está 
falida, há uma grande desoneração fiscal no Brasil. 
O governo criou recentemente uma medida provi-
sória (MP) para perdoar a dívida previdenciária de 
deputados, senadores e empresas.

A Previdência atende hoje 110 milhões de 
pessoas, de forma direta ou indireta, e as conse-
quências deste projeto representam um desmonte 
dos direitos dos trabalhadores. Além do aumento 
da pobreza e fome, a medida vai gerar um grande 
desemprego estrutural.

“Isso se dá porque o brasileiro, segundo os 

cálculos, iria se aposentar na faixa de 75 anos, 
ou seja, os mais velhos terão dificuldades para se 
manter no mercado de trabalho ou os mais jovens 
não vão conseguir ingressar”, explicou.

Dentro deste processo seria gerado, de fato, 
um déficit nas contas previdenciárias. O aumento 
da informalidade no mercado de trabalho, junto 
com a Reforma Trabalhista, também é, segundo 
Denise Gentil, um dos maiores fatores de falência 
na Seguridade Social, pois quebraria a Previdên-
cia com um grande rombo, devido à falta de con-
tribuição para o fundo.

“Esse projeto é uma apropriação de todas as 
formas possíveis de mais-valia da sociedade”, cri-
ticou Denise.

Na abertura do evento, a presidente do Sindi-
cato, Justa Helena Franco, afirmou que a proposta 
da base governista destrói os direitos dos trabalha-
dores. “Essa reforma é uma tragédia que vai afetar 
a todos, principalmente os mais jovens que ainda 
vão entrar no mercado”.

No dia 18 de maio, no debate sobre Reforma 
Trabalhista promovida pela Asfoc, o diretor do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), Clemente Ganz 
Lúcio, expôs uma série de medidas que provocam 
a redução dos custos de trabalho no Brasil.

De acordo com ele, o projeto promove, simul-
taneamente, uma profunda reorganização do siste-
ma de relações de trabalho e uma transformação 
na Justiça do Trabalho e no Direito. Especialmente 
nas formas de contrato precário, que passam a ser 
legais, e na fixação de redução de salário.

“O projeto promove uma legalização inigua-
lável da precarização, uma proteção legal para as 
empresas inimagináveis e estrutura um processo 
de redução de passivos trabalhistas monumental”, 
alertou o diretor do Dieese.

Em 13 de julho, Temer sancionou o projeto 
de Reforma Trabalhista aprovado pelo Congresso 
Nacional. As novas regras entrarão em vigor em 
novembro deste ano. 

Reformas sofrem duras  
críticas em debates

No dia 30 de junho, as ruas do país foram nova-
mente tomadas por milhares de trabalhadores e es-
tudantes, que responderam a um novo chamado das 
Centrais Sindicais para uma Greve Geral contra as 
reformas do governo.

De Norte a Sul, manifestações em defesa dos di-
reitos sociais e trabalhistas, contra a terceirização, as 
reformas da Previdência e Trabalhista, Fora Temer e 
Diretas Já!

No Rio de Janeiro, a Asfoc participou de todas as 
manifestações programadas para o dia. Pela manhã, 
esteve presente nos atos da Saúde Federal, no Hospi-
tal dos Servidores do Estado e no Arquivo Nacional, 
no Centro da cidade. À tarde, participou da concen-
tração da Saúde no Núcleo do Ministério da Saúde 
no Rio de Janeiro (Nerj) e de Ato na Candelária, com 
marcha pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia.

30/06

No dia 24 de maio, os trabalhadores centraliza-
ram suas manifestações nas ruas da Capital Federal.  
Numa das maiores marchas já vistas nos últimos tem-
pos, o movimento Unificado “OcupaBrasília” reuniu 
cerca de 120 mil pessoas nos arredores da Esplanada 
dos Ministérios.

A Asfoc-SN participou do protesto com uma de-
legação expressiva de trabalhadores da Fiocruz, apo-
sentados, estudantes e do movimento de mulheres, 
com caravanas de várias partes do país.

O vice-presidente da Asfoc, Paulo Garrido, fez 
uma fala no caminhão de som mostrando a mobiliza-
ção constante do Sindicato. “Nós bradamos contra as 
reformas que destroem os direitos dos trabalhadores. 
A Asfoc está sempre atuante nas ruas, nos aeroportos 
e no Congresso Nacional para fazer valer os direitos 
dos trabalhadores”.

Naquela tarde, o presidente Michel Temer se 
reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e solicitou a intervenção das tropas fede-
rais em Brasília. Durante o protesto, todos os mani-
festantes sofreram com a repressão policial. Muitos 
ficaram feridos, foram presos ou detidos.

O Sindicato repudiou, mais uma vez, a ação tru-
culenta da polícia e a intervenção da tropa federal 
numa manifestação pacífica dos trabalhadores.

Ocupa Brasília

Na Cinelândia, onde haveria o Ato principal, a 
violência se repetiu. Dezenas de pessoas ficaram feri-
das, apesar dos pedidos incessantes dos organizado-
res para que a polícia parasse com os ataques. Bom-
bas foram lançadas até na direção do palco principal 
montado no meio da praça, atingindo deputados, líde-
res de movimentos sociais e sindicais. 

No dia seguinte, a Asfoc-SN divulgou manifesto 
repudiando a ação da PM. “Para o Sindicato, nada 
justifica a ação truculenta contra os manifestantes que 
protestavam de forma pacífica em frente à Assem-
bleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Candelária e 
Cinelândia”, dizia um trecho do documento. 

C a p a
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Mês  do  Trabalhador
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Os protestos marcaram o Arraiá du Oswárdu deste ano. Aos gritos de “Fora, Temer!”, os trabalhadores da Fiocruz demonstraram toda sua insatisfação em relação às propostas de reforma Trabalhista e Previdenciária do governo ilegítimo. Apesar das manifestações, houve muita diversão ao som do forró dos “Três do Nordeste” e da tradicional dança de quadrilha, além das barraquinhas com comidas típicas.  

A Asfoc-SN promoveu no Mês do Trabalhador (maio), um 
grande “Show pela Paz e Democracia”, com o cantor de funk 
Buchecha. Na abertura do evento, a diretoria alertou para a 
importância da mobilização contínua, mas também para come-
morar o Dia do Trabalhador e alertar para um pedido de paz e 

democracia. 
“Quero destacar a nossa incansável ação contra o corte dos direitos dos 

trabalhadores feito pelo governo. Nossa greve teve grande adesão (28/04), e 
não podemos parar”, disse a presidente do Sindicato, Justa Helena Franco, 
que ainda salientou a importância do trabalho do vice Paulo Garrido, em Bra-
sília. “A Asfoc defende os direitos dos trabalhadores e estamos em mobiliza-
ção incansável para que todos possam se aposentar.”

Show de Buchecha 
agita a Fiocruz

Buchecha destacou a importância da Paz e Democracia: “É tudo o que 
a gente precisa”. O show contou com vários sucessos, como “Xereta”, 
“Conquista” e “Nosso Sonho”, e os trabalhadores dançaram a noite toda 
como num baile de funk. Na abertura, a banda MAGUJAM sacudiu o pú-
blico com o melhor do rock nacional. O evento foi encerrado pela bateria 
Batuca Oswaldo, oficina de percussão da Asfoc composta por trabalhado-
res e estudantes da Fiocruz.

Além do show, a programação do Mês do Trabalhador ainda teve uma 
série de atividades esportivas nos campus de Manguinhos, Mata Atlântica, 
IFF e CTM-Farmanguinhos: vôlei, futebol, futevôlei, futsal, tênis, ginás-
tica, muay thai, jiu jítsu, krav-magá, boxe, corrida, caminhada solidária, 
pilates, entre outros. O circuito funcional foi uma das modalidades mais 
procuradas. Em dois horários diferentes, as aulas ficaram lotadas (foto).  
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7Agosto  /  2017 – Jornal da ASFOC

abraço ao hospital geral  
de bonsucesso e em defesa do sus

A Asfoc-SN, juntamente com os servidores do Hospital Geral de Bonsucesso (HGB), cri-
ticou a política de sucateamento dos governos federal, estadual e municipal, os cortes de 
investimento na Saúde e a privatização do setor no Ato em Defesa do SUS, em agosto, em 
frente ao HGB. A manifestação ainda teve uma caminhada pela pista lateral da Avenida Brasil 
e um abraço simbólico ao hospital.

“A Saúde é um bem muito caro, e não é à toa que o governo quer privatizar. Não permiti-
remos isso! A Saúde não é para dar lucro. É um direito de todos garantido por Constituição”, 
afirmou a presidente do Sindicato, Justa Helena Franco.

marcha pela uerj
Aos gritos de “Fora, Pezão!”, a Asfoc-SN participou em 7 de junho da Marcha pela Uerj 

#NãoTáNormal. Apesar da aparente normalidade na volta às aulas na Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro, estudantes, professores, funcionários da Uerj, movimentos sindicais, 
sociais, populares e da sociedade civil realizaram uma passeata pela Rua 28 de Setembro, 
em Vila Isabel, para protestar contra a falta do pagamento dos salários dos servidores e de 
repasse das verbas para custeio da instituição, além de pedir a saída do governador Luiz 
Fernando Pezão, entre outros.

“A Uerj vive e somos testemunhas! A Asfoc e os trabalhadores da Fiocruz se associam à 
luta da Uerj contra este governo corrupto que tira direitos de quem quer estudar nessa Univer-
sidade, um exemplo para o nosso País. A Cultura, a Saúde e a Educação não podem se curvar 
a estes governos que passam e só querem dilapidar o nosso patrimônio. A Educação está na 
rua lutando pelos seus direitos”, afirmou a presidente do Sindicato, Justa Helena Franco.

Com a venda da folha de salários do estado em agosto, os docentes receberam três me-
ses (maio, junho e julho) - ainda assim, o 13º de 2016 não foi pago. Em assembleia no dia 17 
do mesmo mês, os professores da Uerj decidiram continuar a greve. A justificativa para seguir 
a paralisação é a insegurança no financiamento da Universidade - os docentes alegam que 
ainda há professores contratados sem receber desde janeiro, além das empresas terceiriza-
das. Os professores se reuniriam dia 24 para reavaliar a situação. 

críticas ao desmonte do serviço público no 
lançamento da frente em defesa dos hospitais

Durante o lançamento da Frente em Defesa dos Institutos e Hospitais Federais do Rio de 
Janeiro em 10 de julho, a Asfoc-SN criticou o desmonte do serviço público pelos atuais gover-
nantes. “Não basta só o ‘Fora, Temer´, porque existe o Rodrigo Maia (presidente da Câmara), 
que vai seguir à risca o que o mercado está pedindo: o fim do serviço público no país. Ricar-
do Barros (ministro da Saúde) foi eleito pelos planos de saúde e está propondo ‘planinhos´ 
que não vão atender às necessidades de saúde dos brasileiros. O Brasil já está entrando 
novamente no mapa da fome e isso vai impactar diretamente na saúde do povo. Não vamos 
deixar desmontar o que nós construímos com a Constituição de 88”, afirmou a presidente do 
Sindicato, Justa Helena Franco.

 Leia o manifesto da Frente (assinado pela Asfoc) em defesa dos institutos e hos-
pitais federais do Rio de Janeiro, contra o sucateamento e a privatização pelo link: goo.gl/
H2EBdD. 

tesouradas na c&t são condenadas  
na campanha “conhecimento sem cortes”

Cientistas, professores, pesquisadores e técnicos se manifestaram em defesa da produ-
ção de conhecimento e contra os seguidos cortes de orçamento para a área de Ciência e 
Tecnologia durante o lançamento oficial da campanha “Conhecimento Sem Cortes”, em 22 
de junho, na Casa da Ciência da UFRJ, no Rio de Janeiro. O evento, que teve parceria da 
Asfoc-SN, alertou também para o sucateamento das Universidades Públicas e dos Institutos 
de Pesquisa do Brasil.

Dois meses antes, houve marcha mundial pela Ciência para alertar e defender a sobrevi-
vência do setor no país, afetada profundamente pela crise política e econômica. A Asfoc-SN 
esteve presente nos atos do Rio de Janeiro e São Paulo. “Chega de falar que somos gastos, 
somos investimento”, ressaltou a presidente da SBPC, Helena Nader, na capital paulista.

medalha careli e prêmio sergio arouca
Durante a “Caminhada pela Paz com Garantia de Direitos”, em 20 de agosto, na 

rua Leopoldo Bulhões, a Asfoc-SN entregou a Medalha Careli e o Prêmio Sergio Arou-
ca para as entidades de destaque na luta por direitos humanos, saúde e cidadania.

A fundadora do Fórum Social de Manguinhos, Jane da Silva Camilo, e o Fórum 
Basta de Violência da Maré (foto) foram homenageados com a Medalha Careli, en-
quanto a Comissão dos Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos e o projeto 
social Estrelas do Mandela Futebol Clube receberam o Prêmio Sergio Arouca.  

Em 16 de setembro, ainda receberão o Prêmio Sergio Arouca: o Bloco Discípulos 
de Oswaldo, o Ballet de Manguinhos, o Coral Flor do Mangue, o Fiocruz Pra Você, 
a pesquisadora do IOC Marilda Siqueira e o Projeto Guiar; além da Medalha para a 
ativista Arlete Aremes – esses dois últimos em data ainda a ser confirmada. 

BALANçO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de dezembro de 2016 – expresso em Reais

Nasajon Sistemas Contábil ASOC-SN
Sindicato dos Servidores de Ciência, Tec, Prod e Inov em Saúde Púbçica

Justa Helena Braga Franco
Presidente

CPF 316.638.857-63

Alcimar Pereira Batista
Diretor Adm. / Financeiro

CPF 839.206.417-87

Inteligência MM Serviços Contábeis EPP
CNPJ 09.212.162/0001-68 - CRC-RJ: 00439206

Miguel Lúcio Costa - CRC-RJ: 069742
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A tendendo antiga demanda dos tra-
balhadores, a Asfoc-SN inaugurou 
em julho o Espaço Asfoc na Ex-
pansão - uma área que conta com 

sala de musculação, ginástica, vestiários e 
quadra poliesportiva (futsal, basquete, vôlei 
e tênis), além de área de convívio. A presi-
dente do Sindicato, Justa Helena Franco, res-
saltou a importância da prática de exercícios 
na prevenção de doenças. “A saúde e a qua-
lidade de vida dos trabalhadores também são 
bandeiras da Asfoc”.

O diretor de Administração e Finanças, 

A equipe de Corrida da Asfoc-SN conquis-
tou o melhor resultado de sua história des-
de a criação do grupo em 2011. Em julho, 
a trabalhadora da coordenação-geral de 

Administração (Cogead) Angelúcia Muniz chegou 
em segundo lugar na prova de 8km do Circuito Ate-
nas Rio, no Aterro do Flamengo – em agosto, o Sin-
dicato voltou ao pódio com os trabalhadores Patrícia 
Condé (INCQS) e Ygor dos Santos Barros (COC), 
que conquistaram a terceira posição das categorias 
10km e 5km, respectivamente, do Circuito Banco do 
Brasil.

O primeiro pódio da equipe do Sindicato ocorreu 
em 2015, quando os trabalhadores da Fiocruz Alan 
Teixeira de Oliveira (Farmanguinhos), Bruno Affon-

Trabalhadora do INCQS conquista 
título Brasileiro de kickboxing e vaga 
para o Mundial
A trabalhadora Karyne Rangel, do Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), conquistou 
em junho o título Brasileiro de kickboxing. Com o triunfo, 
a lutadora garantiu o direito de participar do campeonato 
Mundial da modalidade em novembro, na Hungria.   

Sindicato também busca melhorar infraestrutura e atividades nas Regionais

pesquisa de opinião

Veja o que é necessário para a filiação

Equipe de corrida da Asfoc consegue 
melhor resultado de sua história

Inaugurado Espaço Asfoc na Expansão

servidor

• Preenchimento da ficha 
associativa (disponível no 
portal www.asfoc.fiocruz.br ou 
na sala 216A, Administração  
da Expansão) com RG e CPF

• Atestado médico para prática 
de atividades esportivas

• Apresentação de crachá
• Foto 3x4 (titular)
• Para inclusão de dependentes: 

certidão de nascimento (menor 
de 21 anos), certidão de 
casamento/união estável ou 
preenchimento do termo de 
união estável disponível na 
Secretaria.

Alcimar Pereira Batista, citou que o prédio 
da Expansão tem 100% de ocupação. “Esta-
mos inaugurando um espaço que servirá tan-
to para a convivência como para o aprimora-
mento da saúde desses trabalhadores”.

Além deste novo espaço, o Sindicato tam-
bém investiu na compra de novos equipamen-
tos para a academia no campus de Manguinhos. 
Em junho, foram adquiridos mais 15 aparelhos, 
entre bicicletas, esteiras e transports. A Asfoc 
busca ainda implementar os espaços nas Regio-
nais, além de ampliar e qualificar essas ações 
nos locais já existentes.

terceirizado/
estudante/estagiário

• Preenchimento da ficha 
associativa (disponível na 
sala 216A, Administração da 
Expansão)

• Pagamento mensal de taxa 
associativa no valor de R$ 
20 (terceirizado) e R$ 15 
(estudante/estagiário)

• Atestado médico para 
prática de atividades 
esportivas

• Entrega de cópia de RH, 
CPF, crachá e comprovante 
de residência

• Foto 3x4

Desde a inauguração do novo espaço na 
Expansão, o Sindicato realiza uma pesquisa 
de opinião para saber dos interessados a dis-
ponibilidade para participar das atividades. A 
pesquisa pode ser entregue em urnas disponí-
veis na sala 216A – Administração, FioSaúde, 
Fiotec, recepção e restaurante da Expansão do 
Campus.

Futsal, basquete, vôlei, tênis e uso da área 
de convívio necessitam apenas de filiação ao 
Sindicato. Massoterapia/drenagem e atividades 
extras possuem taxas específicas e os valores 
devem ser tratados diretamente com os profis-
sionais conveniados. A ficha de filiação e docu-
mentos devem ser entregues pessoalmente na 
sala 216A, das 10h às 15h. 

so Teixeira (Dirac), Wellington Costa e Ygor, ambos 
da COC, chegaram na terceira colocação geral por 
equipes, modalidade quarteto masculino (Amador), 
na 7ª Maratona de Revezamento Pão de Açúcar.

Em 2016, a equipe feminina de Corrida subiu ao 
pódio pela primeira vez. O fato inédito ocorreu no 
Circuito Ilha Carioca (etapa Ribeira), na Ilha do Go-
vernador, onde Angelúcia e Denise Aparecida Nasci-
mento chegaram em terceiro lugar, respectivamente, 
na categoria 5km, 35 a 39 anos e 45 a 49 anos.

A equipe também participou em junho da Mara-
tona da Cidade do Rio de Janeiro. Além dos 42 qui-
lômetros, os atletas que integram o grupo também 
marcaram presença nas categorias Meia Maratona 
(21km) e Family Run (6km).

Para participar da equipe é necessário 
ser filiado à Asfoc, estar com o atestado 
médico em dia e fazer contato no campo 
com a professora de Educação Física do 
Sindicato, Danielle Cardoso de Oliveira. 
Os treinamentos acontecem no campus 
de Manguinhos às terças e quintas-feiras, 
das 7h às 9h.
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