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No tempo dos 
Coronéis

por Antonio Humberto da Costa
Diretor Geral da União dos 
Aposentados da Fundação  

Oswaldo Cruz (Unifoc)

Coronel da Guarda Nacional era o 
título do Diploma conferido pelo 
Presidente da República dos 

Estados Unidos do Brasil, por indicação 
dos governos estaduais e municipais 
àqueles que faziam por merecer tamanha 
honraria; o Diploma, de Pergaminho, 
vinha acompanhado de uma faixa e uma 
medalha. Este título se estendia até a 
quarta de geração; assim, o avô era 
Coronel; o pai,  Major, os filhos, Capitães, 
e os netos, Tenentes – fim da linha 
sucessória.  

PS: Se meu pai era Major, logo, eu sou... 

Esta parece mais uma das lendas das 
coisas do nosso Brasil; contudo, cabe aos 
que gostam de protestar, verificarem os 
anais da história.

Na verdade esta crônica, ou melhor, este 
espaço Unifoc retorna hoje para falar das 
nossas esperanças e dos nossos sonhos 
de um Brasil acima das críticas e das 
mazelas pelo mundo afora.

Bertolt Brecht dizia que todos sonhamos 
e lutamos por um futuro com melhores 
condições de vida e com menos desigual-
dades sociais. 

Feliz Natal e um ano com mais justiça para 
todos nós!

Recebam abraços sinceros do companheiro 
Antônio Humberto.

* Espaço cedido à Unifoc. O texto e as 
opiniões da coluna são de exclusiva 
responsabilidade do autor.
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Durante a campanha eleitoral, fomos 
acusados de praticar, ao longo de to-
dos esses anos à frente do Sindicato 
dos Trabalhadores da Fiocruz, um 

“produtivismo” que poderia ser prejudicial aos an-
seios dos associados. Pelo resultado das urnas, com 
comparecimento recorde de eleitores, poderíamos 
simplesmente dizer que a maioria dos servidores 
apostou nas nossas propostas e endossou a política 
praticada há muito na Asfoc. Mas o que está real-
mente em questão? O produtivismo nos cai como 
crítica ou elogio?

A verdade é que precisamos estar em várias 
frentes ao mesmo tempo. O conjunto dos trabalha-
dores que representamos nos cobra isso. Nesta edi-
ção do Jornal, apresentamos um balanço da última 
gestão, do que foi realizado nos últimos três anos. 
Uma legitima prestação de contas àqueles que nos 
confiaram a representatividade de um Sindicato 
cada vez mais participativo e atuante.

Respeitamos as divergências, fizemos uma 
campanha que prezou pela discussão do que defen-
demos e que se negou a responder calúnias, menti-
ras e acusações injustas, mas sempre respeitando e 
absorvendo as críticas colocadas de forma respei-
tosa. E é nesse tom que pretendemos, junto com os 
trabalhadores, junto com a nossa classe trabalhado-
ra como um todo, junto com os outros movimentos 
sindicais e sociais, levar nossa luta pra dentro da 
sociedade, defendendo nossas bandeiras de luta, 
nossos direitos e todas as causas que acreditamos 
valer a pena defender para a construção de uma so-
ciedade mais justa e igualitária.

Assim, como sempre fizemos, continuare-
mos ao lado dos terceirizados e bolsistas desta ins-
tituição. Como não lembrar da crise que atingiu os 
trabalhadores da limpeza e jardinagem, onde até a 

tropa de choque da Polícia Militar invadiu a Fiocruz 
e vários diretores da Asfoc interviram junto à polí-
cia e no processo de negociação entre trabalhadores 
e a Presidência da Fiocruz?

Auxiliamos e intervimos em todo aquele pro-
cesso, que poderia ter se transformado em tragédia. 
Ajudamos na libertação do trabalhador que foi de-
tido pela polícia na manifestação e cobramos ação 
imediata da Presidência. E eis que o pleito dos tra-
balhadores foi atendido de forma satisfatória.

Como não lembrar da paralisação dos traba-
lhadores da manutenção devido ao não pagamento 
de direitos trabalhistas por parte da empresa Ru-
follo? A Asfoc assumiu o protagonismo na media-
ção do conflito recebendo diretores do sindicato dos 
empregados da construção civil e estabelecendo di-
álogo para busca de uma solução conjunta que aten-
desse ao interesse dos trabalhadores. Após algumas 
reuniões o problema também foi solucionado.

Teremos tempos difíceis pela frente. Sabe-
mos que a conjuntura do país é difícil e as priva-
tizações da saúde e da educação são cada vez mais 
avassaladoras e os cortes de direitos se apresentam 
em projetos de lei prontos para serem votados no 
Congresso Nacional. Precisaremos ter muito foco, 
muita união e muita força para resistirmos aos ata-
ques e fortalecermos nossas mobilizações.

Conclamamos todos os trabalhadores para 
que a nossa luta continue sendo vitoriosa. E que ve-
nham as assembleias, os debates, as divergências, 
as festas, as práticas esportivas, e tudo que fez e faz 
da nossa Asfoc-SN um sindicato vitorioso e reco-
nhecido.

Desejamos a todos um  
Feliz Natal e Próspero Ano Novo

Sindicato Produtivo

E d i t o r i a l



S i n d i c a l

Foi lançado oficialmente, em setem-
bro, o Núcleo Fiocruz da Comissão 
da Verdade da Reforma Sanitária. 

Representando o Sindicato na mesa de 
abertura, a vice-presidente Justa Helena 
Franco destacou a importância do Núcleo 
Fiocruz, em evento realizado no Institu-
to Nacional de Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS).

“Tem um papel muito importante para 
a geração de servidores públicos que che-
gam à Fundação, para que possam perce-
ber a importância da democracia, de poder 
falar e ter opiniões diferentes das oligar-
quias. O Sindicato se associa nesta luta e 
vamos tentar ouvir as histórias dos nossos 
companheiros da área de Saúde relaciona-
das ao assunto”. 

Durante a palestra “Memória, Direitos 
e Reparação: Impactos legais e políticos 
das Comissões da Verdade”, o pesquisa-

Nos dias 31 de janeiro e 1º de fe-
vereiro, o Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Públicos 

Federais (SPFs) discutirá, em Brasília, os 
rumos da Campanha Unificada de 2015 – 
veja no box a programação completa do 
evento. Na pauta, a organização do calen-
dário de mobilização, os eixos e a estraté-
gia de campanha. A orientação aconteceu 
após reunião do Fórum de Entidades dos 
SPFs, em 25 de novembro, que teve a par-
ticipação do Sindicato dos Trabalhadores 
da Fiocruz (Asfoc-SN), CSP-Conlutas, CUT, 
Andes-SN, Condsef, Sinal e Sinasefe. 

O Fórum, que conta com a participa-
ção de 31 entidades nacionais, entre elas 
a Asfoc-SN, já tem marcado um novo en-
contro para o próximo ano. A primeira reu-
nião acontecerá em 8 de janeiro, na sede 
do Andes-SN, e na pauta será discutida 
proposta de comunicação do Fórum; 
ações políticas para convocar as demais 

entidades do Fórum que não estão par-
ticipando e organização da Plenária dos 
SPFs.

Seminário Nacional dos SPFs - O 
Seminário Nacional dos Servidores Públi-
cos Federais, realizado entre os dias 14 
e 16 de novembro, em Brasília, ratificou 
os principais eixos da Campanha Unifi-
cada dos SPFs em 2015: política salarial 
com correção das distorções – reposição 
das perdas inflacionárias (índice linear); 
data-base em 1º de maio; direito de ne-
gociação coletiva (convenção 151 OIT); 
paridade salarial entre ativos e apo-
sentados; retirada dos projetos do Con-
gresso Nacional que atacam os direitos 
dos servidores; aprovação imediata dos 
projetos de interesse dos servidores; e 
isonomia de benefícios (auxílio alimen-
tação e saúde).

Além dos sete pontos acordados, 
o Seminário dos SPFs produziu um 

relatório final consolidado, a partir 
dos Grupos de Trabalhos (GTs). Es-
ses pontos serão debatidos pelas 
entidades participantes para possí-
vel inclusão na pauta da Campanha 
Unificada dos SPFs.

Entre as questões propostas estão: 
salário (índice de reposição; reajuste 
dos benefícios e revisão dos valores do 
auxílio-alimentação, diárias e do auxílio-
-creche, observando a isonomia entre os 
três Poderes; cobrar do governo e agilizar 
o pagamento dos passivos trabalhistas ju-
diciais; não amarrar os reajustes à LDO); 
condições de trabalho; mudança definitiva 
dos anistiados do regime celetista para 
o estatutário; direitos de aposentadoria 
(aprovação da PEC 555, que extingue a 
contribuição previdenciária dos servido-
res aposentados); lutas gerais; negocia-
ções; ações de campanha; calendário, 
entre outras.

DIA 31 DE JANEIRO (SáBADO)

• 8h-10h: credenciamento

• 10h: abertura

• 10h30-12h: mesa sobre conjuntura

• 14h: mesa das entidades sobre pontos 
dos eixos do seminário

• 15h–18h: grupo de trabalho sobre os 
eixos e calendário de mobilizações

DIA 1º DE FEVEREIRO (DOMINGO)

• 9h: apresentação dos eixos

• 14h: apresentação da pauta da 
campanha salarial 2015

Núcleo da Comissão da Verdade é lançado com o apoio do Sindicato
dor titular do Núcleo de Estudos Políticos 
Sociais em Saúde da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca (Nupes/
Ensp), Antônio Ivo Carvalho, relatou algu-
mas de suas experiências no período dita-
torial e elogiou o trabalho da Comissão da 
Verdade.  

“Tem um papel importante de movi-
mento de ideias, que é tão fundamental 
para a conformação do Brasil adulto e 
maduro”, afirmou o ex-militante do Movi-
mento Universitário de Resistência à Dita-
dura (Murdi), que revelou ter ficado preso 
durante 6 meses, após ser detido na rua 
São Francisco Xavier, em frente ao Colégio 
Militar, em 15 de abril de 1971. 

A presidente da Comissão Nacional da 
Verdade, Ana Maria Tambellini, conclamou 
as vítimas e testemunhas de violações de 
direitos humanos cometidas por agentes 
de Estado ou pessoas a seu serviço, entre 

1946 e 1988, a deixarem seus depoimen-
tos no site da Comissão da Verdade (www.
cnv.gov.br). 

“Um dos aspectos importantes da Co-
missão é tirar esse medo, essa máscara de 
terror. Nós somos poderosos se estivermos 
juntos e, principalmente, se tivermos força 
para encararmos as nossas mazelas”.

A presidente da Comissão Estadual 
da Verdade do Rio de Janeiro (CEV-Rio), 
Nadine Monteiro Borges, frisou os re-
levantes serviços prestados pelos tra-
balhadores da Fundação Oswaldo Cruz 

ENCONTRO APONTA CAMINHOS E DEBATE RUMOS DO MOVIMENTO

Campanha Unificada dos SPFs será discutida no início de 2015

Representaram o Sindicato no evento: 
o presidente Paulo Garrido; o diretor de 
Legislação e Assuntos Jurídicos, Jorge da 
Hora; além dos coordenadores regionais 
Sidney Feitosa Farias (Recife) e Carlos Fa-
brício Marques da Silva (Manaus).

à população. “Alguns fizeram da Saú-
de instrumento de tortura, e vocês, da 
Fiocruz, fazem da área instrumento da 
liberdade e cidadania, e isso faz a dife-
rença”, finalizou.

Participaram ainda do evento o presi-
dente do Sindicato, Paulo Garrido; o diretor 
Social e de Cultura, João Carlos de Freitas, 
o Profeta; o vice-presidente de Ambiente, 
Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, 
Valcler Rangel Fernandes; na foto, tam-
bém, os diretores Eduardo Chaves Leal 
(INCQS) e Umberto Trigueiros (ICICT). 
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A vice-presidente da Asfoc-SN, Justa Helena Franco, 
entregou carta ao diretor do Departamento de De-
senvolvimento e Desempenho Institucional da Se-
cretaria de Gestão Pública (Segep) do Ministério do 
Planejamento (MPOG), Alexandre Kallil (foto), pedindo 
apoio ao aprimoramento do Plano de Carreiras da 
Fiocruz e a convocação do grupo de excedentes do 
concurso de 2014.

No documento, direcionado à secretária da Se-
gep/MPOG, Ana Lúcia Amorim de Brito, o Sindicato 

ressaltou que é prioridade a implementação dos 
critérios de concessão de Retribuição por Titulação 
(RT) e Gratificação de Qualificação (GQ); reforçou a 
importância de ser aprovado o número total de vagas 
permitidas por lei no último concurso público para a 
Fundação e encaminhou carta do movimento “Que-
remos Ser Fiocruz” para a presidente Dilma Rousseff.

Os documentos foram entregues durante o IV En-
contro de Gestão de Qualidade da Fiocruz, em 10 de 
dezembro, no Museu da Vida.

CARTA PELO FORTALECIMENTO DO PLANO DE CARREIRAS DA FIOCRUZ E EM APOIO AOS EXCEDENTES



ATUANTE  REELEITA
Com ampla participação dos trabalhadores da Fiocruz, a Chapa Atuante foi reeleita para o triênio 

2015-2017. À frente da Asfoc-SN, na próxima gestão, estará a servidora da ENSP Justa Helena Franco. 
O interesse dos servidores na campanha se refletiu nas urnas: 2.680 associados compareceram às zonas 
eleitorais nos dias 17 e 18 de novembro para escolher a nova diretoria do Sindicato – quórum recorde 
(veja quadro). Destes, 1.527 votaram na Atuante.

Assistente social, bacharel em Direito, especialista em Recursos Humanos e mestre em Educação, 
a futura presidente do Sindicato ocupa atualmente o cargo de subcoordenadora do Radis – um programa 
nacional e permanente de jornalismo crítico e independente em saúde pública, iniciado em 1982.

“O  resultado das urnas representa a confiança dos servidores nas propostas apresentadas ao longo 
de todo o processo eleitoral, mas também reconhece o trabalho executado nos últimos anos. Estamos 
muito felizes e prontos para enfrentar novos desafios”, frisou Justa.

 PRIORIDADES

DEbATES
Para garantir o amplo acesso dos 

trabalhadores às propostas das duas chapas 
envolvidas, a Comissão Eleitoral organizou 
três debates. O primeiro, no Instituto Fernandes 
Figueira, ocorreu no dia 21 de outubro. Lá, 
ambas seguiram uma série de regras que seriam 
mantidas ao longo de todo o processo eleitoral: 
tempos iguais para apresentação, perguntas, 
respostas e réplicas. 

Em 6 de novembro, foi a vez dos trabalhado-
res do CTM/Far conhecerem de perto os candi-
datos e seus compromissos de campanha.

E no dia 13, o derradeiro debate, com um 
auditório lotado e transmissão online. Venceu a 
democracia!

A futura presidente do Sindicato, Justa Hele-
na Franco, enfatizou ao longo de toda sua cam-
panha que a conjuntura econômica do país não é 
das melhores e que o cenário para os servidores 
públicos traz uma gama enorme de desafios. Para 
ela, os trabalhadores também sofrerão com um 
Congresso Nacional formado por uma das ban-
cadas mais conservadoras dos últimos tempos. 

Mesmo assim, Justa acredita na força da mo-
bilização como importante instrumento para no-
vas conquistas. “Já demonstramos isso no passa-
do. Fizemos movimentos históricos que viraram 
a mesa de diversos governos”.

Entre as prioridades da Atuante estão: campanha sa-
larial com índice de aumento definido em assembleia; 
correção dos valores absolutos das Gratificações por Qua-
lificação (GQ) e ampliação nos critérios de concessão de 
qualificação (Retribuição por Titulação e GQ); e as lutas 
pela data-base e contra a regulação do direito de greve. 
Na pauta principal também consta a ampliação da cesta 
de benefícios e a aprovação da PEC 555, que acaba com a 
cobrança de 11% nas aposentadorias e pensões.

Internamente, a nova direção do Sindicato centralizará 
forças no cumprimento do cronograma para análise de am-
bientes e pagamento dos adicionais de insalubridade e na co-
brança por ações mais efetivas na área do Fiocruz Saudável.
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 RESULTADO DAS ELEIçõES NA ASFOC

  ANO Votos Totais Atuante Outras Chapas Nulos Brancos
 1986* -------- 563 897 -------- --------  
 1988 -------- 1593 266 -------- --------  
 1990 -------- 1538 432 -------- --------  
 1992 1308 1025 -------- 45 238 
 1994 1631 943 595 56 37  
 1996 1530 968 480 65 17  
 1998 1185 1037 -------- 79 69  
 2000 1357 1192 -------- 56 109  
 2002** 1652 849 710 46 47  
 2004 1648 1433 -------- 44 171  
 2006 1396 1205 -------- 107 84  
 2008 1579 1358 -------- 123 98  
 2011 1781 1271 -------- 69 451  
 2014 2680 1527 1052 50 51

* Em 1986, três chapas concorreram: Atuante (563 votos),  
Muda ASFOC (553) e Participação (344).

** Da última vez em que houve disputa entre duas chapas (2002),  
venceu a Atuante (849 contra 710 votos). 

ATUANTE  REELEITA

APOIOS

Queridos amigos da Chapa Atuante,

Ao constatar a participação de expressivas lideranças da atual di-
retoria da ASFOC - especialmente Justa e Paulo Garrido - à frente 
da Chapa ATUANTE, não poderíamos deixar de manifestar nosso 
enorme apreço e gratidão pela importante participação de vocês na 
luta da Auditoria Cidadã da Dívida, em especial pelo apoio à viabi-
lização do Curso (primeira turma realizada de maio a agosto deste 
ano), que possibilitou a disseminação de conhecimentos a mais de 
150 pessoas de quase todos os estados do País. Registramos tam-
bém a imensa admiração e respeito pela ativa luta de vocês em 
várias frentes fundamentais para o País, principalmente em defesa 
do serviço público de qualidade e a valorização dos servidores.

Maria Lucia Fattorelli,  
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Pública 

Prezados colegas da Chapa Atuante

Comprometimento, combatividade, liderança e companheirismo, 
qualidades marcantes da equipe liderada por você, Paulinho, que, 
temos certeza, vai continuar com a Chapa Atuante sob o comando 
da companheira Justa. A Ssmetro está com a Atuante!!! 

Sergio Ballerini, presidente da Asmetro

Quero parabenizar a Chapa Atuante, vencedora mais uma vez, o 
que prova que time que está vencendo não se mexe.
Um grande abraço a toda equipe.

Plenete Marques, servidora aposentada da Fiocruz/PE

RENOvAçãO
Justa será a presidente do Sindicato no lugar de Paulo Garrido, que na próxima gestão 

ocupará o cargo de vice. Continuam também Alcimar Batista (Administração e Finanças), 
Luciana Lindenmeyer (Secretária-Geral), João Carlos de Freitas, o Profeta (Social e de 
Cultura) e Roberto Lopes (Esportes). Apesar de reeleita, a Atuante renovou em 50% o 
seu quadro de diretores. Entram agora: Gutemberg Washington de Brito (Comunicação), 
Aldemir Lima Maquiné (Articulação Regional) e Washington Luis Mourão Silva (Legis-
lação e Assuntos Jurídicos). Além desses, como suplentes, Mychele Alves, Bruno Amorim 
de Souza, William Douglas Santos Cunha e Jorge Rodrigues Moreira. Paulo Henrique se 
mantém suplente. 
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U
m balanço desta Gestão nos faz recuperar um 
movimento muito importante realizado logo 
em nosso primeiro ano de mandato. O Sindi-
cato tinha assinado um acordo em 2011 e as 
perspectivas eram ruins. A fala inicial era de 

que o Plano Fiocruz estava bem estruturado e que outras 
categorias precisavam avançar. O discurso de que éra-
mos referência com patamares salariais muito melhores 
foi vencido por um movimento coerente e maduro, que 
levou os trabalhadores a deliberarem uma greve por tem-
po indeterminado que durou 21 dias. Mas esse momento 
histórico precisou de muito envolvimento dos trabalhado-
res e da Executiva Nacional, realizando assembleias em 
todas as regionais e discutindo com os trabalhadores que 
o momento exigia uma grande mobilização.

E a mobilização não ficou somente no cruzar de bra-
ços e parar atividades. Ocupamos a passarela da Avenida 
Brasil, fomos à Praça Saenz Peña apresentar nossa dedi-
cação e importância para a população, doamos sangue no 
Hemorio e muitas outras ações Brasil afora para dialogar 
com a sociedade que serviços públicos de qualidade exi-
gem trabalhadores valorizados.

Conseguir uma valorização salarial é o principal mote 
do Sindicato, mas não é o único. Condições de trabalho 
dignas e saudáveis e o aprimoramento do Plano de Car-
gos sempre estiveram na pauta de reivindicação da Asfoc. 
Além disso, o Sindicato se posicionou contra a transfor-
mação de Biomanguinhos em Empresa Pública. Após a 
aprovação pelos delegados do Congresso Interno, a Asfoc 
se mantém em defesa incondicional de todas as cláusulas 
pétreas da Fiocruz: compromisso social, caráter público e 
estatal, integralidade institucional e gestão democrática, 
com controle social.

Sempre na defesa do SUS, lutamos pela correção 
dos valores absolutos das Gratificações por Qualificação; 
pela regulamentação da licença sabática, a ampliação 
nos critérios de obtenção da retribuição por titulação e 
a gratificação por qualificação; e pela incorporação total 
da GDACTSP.

Na Mesa de Negociação Interna, o Sindicato também 
cobrou avanços em defesa dos trabalhadores na questão 

GESTãO 2012-2014
balanço das Atividades

os moradores impactados pela poluição produzida pela 
siderúrgica TKCSA, em Santa Cruz, na Baía de Sepetiba; 
cobramos a construção de uma passarela definitiva em 
frente à Fiocruz; a convocação dos excedentes; justiça no 
caso da morte da servidora da Fiocruz Ana Carolina Do-
mingos Cassino; arrecadamos alimentos para as vítimas 
das chuvas no Rio de Janeiro; e, finalmente, entregamos 
à família de Jorge Careli a certidão da morte presumida 
do servidor da Fiocruz.

Além disso, o Sindicato está inserido nos mais diver-
sos movimentos sociais e populares, pois entendemos 
que também faz parte de nossa ação uma visão ampliada 
sobre a sociedade e seus movimentos.

Neste campo, podemos citar atuação destacada no 
Fórum dos Servidores Públicos Federais; Fórum de Saúde 
do Rio de Janeiro e Frente contra a Privatização da Saúde; 
Auditoria Cidadã da Dívida Pública; Campanha Permanen-
te contra os Agrotóxicos; além da Comissão de Prevenção 
e Enfrentamento do Assédio Moral e Violência no Trabalho 
e do Núcleo Fiocruz da Comissão da Verdade da Reforma 
Sanitária.

A Asfoc, em reconhecimento à sua atuação combativa 
e madura, foi convidada a participar de Encontro Interna-
cional na Europa com sindicatos e entidades representa-
tivas de 30 países, que aconteceu em Paris. Atualmente 
integra a Rede Internacional Sindical de Solidariedade e 
de Lutas (www.laboursolidarityandstruggle.org/site).

O movimento dos trabalhadores da Fundação ganhou 
espaço na mídia e foi noticiado pelos principais meios de 
comunicação do país. Numa matéria do RJTV, teve desta-
que por conta da criatividade e bom senso em não parar 
o trânsito, já caótico do Rio de Janeiro.

A vitória foi sair de uma perspectiva de 0% para um 
reajuste de 15,8% na folha de pagamento oferecido a 
todas as outras categorias, parcelados de 2013 a 2015, 
uma vez por ano. Esse acordo foi assinado em agosto de 
2012, a partir da aprovação dos trabalhadores em Assem-
bleia. Importante ressaltar que várias categorias sofreram 
com a judicialização de seus movimentos, com corte de 
ponto e até demissões - a Asfoc sempre se solidarizou 
com esses companheiros.

Esta foi apenas uma das grandes batalhas que tra-
vamos durante o período. Com o objetivo de melhorar o 
atendimento aos associados, o Sindicato contratou novos 
profissionais e capacitou a força de trabalho; retomou o 
projeto de resgate da história da Asfoc, o Memória e His-
tória; ampliou a estrutura e os serviços na área esporti-
va; promoveu shows históricos, como o dos Paralamas 
do Sucesso, Moraes Moreira e Davi Moraes, Cidade Ne-

gra e Titãs; fortaleceu as ações sindicais realizando o 1º 
Fórum das Coordenações Regionais; lançou novo portal 
(www.asfoc.fiocruz.br); participou, com os companheiros 
do Grupo de Direitos Humanos (Dihs) Helena Besserman 
(Ensp), da formatura do 1º Curso de Formação Intersindi-
cal – parte das aulas foi gravada pelo Sindicato e disponi-
bilizada no YouTube -; entre outras coisas.

Confira outras ações desenvolvidas nestes três últi-
mos anos nas áreas jurídica, sindical, administrativa, so-
ciocultural, de comunicação e articulação regional.

SINDICAL

r E t r o S p E c t i v a

do Fioprev – a individualização de valores na retirada de 
patrocínio, antes inviável, se tornou uma realidade este 
ano. No fechamento deste Jornal, a Asfoc aguardava nova 
reunião para atualização do andamento das negociações 
junto à Previc, sempre na busca por valores mais justos.

Fomos contra o Funpresp, a criminalização dos movi-
mentos sociais e todas as ações de governo que atacam 
os direitos dos trabalhadores; e a favor da implementação 
da data-base, dos movimentos populares e da sociedade 
civil; da mudança definitiva dos anistiados do regime ce-
letista para o estatutário; do reajuste da cesta de benefí-
cios, do direito irrestrito de greve e da aprovação da PEC 
555, que acaba com a cobrança de 11% nas aposenta-
dorias e pensões.

Fomos incansáveis em diversas outras lutas ao lon-
go do último triênio. Nos solidarizamos com o servidor 
público da Fiocruz exonerado da Anvisa, Luiz Cláudio 
Meirelles, e com o movimento pela justiça socioambiental 
no caso dos pescadores da Ahomar (Associação Homens 

do Mar da Baía de Guanabara); nos 
mobilizamos na prisão do pesquisa-
dor Paulo Roberto de Abreu Bruno, da 
Ensp, durante as manifestações de 
junho de 2013; defendemos os direi-
tos trabalhistas dos terceirizados da 
Manutenção, a causa indígena durante 
a desocupação da Aldeia Maracanã e 
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COMUNICAçãO
A comunicação com os trabalhadores foi uma das 

prioridades desta Gestão. Radicalizamos no investimento 

em um novo portal (www.asfoc.fiocruz.br) e na adoção 

de mecanismos para acompanhar as mudanças tecnoló-

gicas. Para atender uma nova realidade, o departamento 

passou a produzir informes em tempo real. Nos períodos 

mais intensos, como nas negociações com o governo em 

2012, foram informativos praticamente diários. O volume, 

nestes três anos, superou a marca de 400 notícias pu-

blicadas nas áreas sindical, esportiva, jurídica e cultural. 

Para inserir o Sindicato nas redes sociais, criamos ainda 

uma página no Facebook para um diálogo mais imediato 

com os trabalhadores. 

Cientes de que, por vezes, uma imagem vale mais 

do que palavras, também aprimoramos a cobertura fo-

tográfica e a difusão em todos os nossos canais de co-

municação, mas sem abandonar os informes impressos 

distribuídos nos “Oswaldões” (displays espalhados por 

toda a Fiocruz).

Durante as discussões e plenárias extraordinárias do 

VI Congresso Interno, também criamos um blog exclusivo 

para diálogo com os trabalhadores.

Projeto Memória e História - Essa gestão retomou 

o projeto de resgate da história do Sindicato, o Projeto 

Memória e História da Asfoc. Nosso acervo de imagens 

e documentos foi finalmente tratado adequadamente por 

uma empresa especializada. Todos os ex-diretores-gerais 

e ex-presidentes da Asfoc, além de algumas personalida-

des consideradas importantes na história sindical, conce-

deram entrevistas e gravaram depoimentos, em áudio e 

vídeo, para a posteridade.

Como marco inicial do Projeto, inauguramos a Sala 

Sergio Arouca com uma exposição permanente de fotos 

de todos os diretores e diretorias do Sindicato.

Em 2014, aproveitando o farto material recuperado, 

pudemos fazer uma exposição fotográfica contando a his-

tória de lutas dos trabalhadores da Fiocruz.

SOCIAL E DE CULTURA
Esta área é cuidada com todo carinho, pois sabemos que nosso foco é a luta por valorização dos 

serviços e servidores públicos e pela defesa do SUS 100% público e de qualidade. Mas a luta pode 

ser também com festa! Não nos faltaram momentos de alegria neste período. Alguns deles, muito es-

peciais, envolvem as festas do Dia do Trabalhador e as confraternizações de Fim de Ano, que integram 

os trabalhadores de diversas Unidades. 

Shows inesquecíveis e históricos vão ficar guardados para sempre na memória dos trabalhadores 

da Fiocruz, como as apresentações dos Paralamas do Sucesso e Moraes Moreira e David Moraes, 

ambos em frente ao Castelo Mourisco, do Cidade Negra e do Titãs, na quadra do Salgueiro, além do 

Monobloco – Preta Gil será a atração da Festa de Fim de Ano, em 19 de dezembro.

E as novidades ligadas à música não pararam por aí. O Sindicato criou uma Oficina de Percussão, 

formada por trabalhadores da Fiocruz, em que os ritmistas ensaiam durante todo o ano, participam 

dos ensaios do Bloco e desfilam na bateria do Discípulos de Oswaldo durante o Carnaval. Em 2014, 

jurados e público elegeram, pela primeira vez, a Rainha, as Princesas e a Musa do Bloco durante uma 

grande feijoada entre amigos.   

Com o intuito de estreitar ainda mais as relações, criamos o Encontro com os Aposentados, reu-

niões que servem para atualizar as demandas destes associados e em relação às ações do Sindicato.   

Estendemos as comemorações do Dia das Crianças para o IFF, com apresentação de grupo de palha-

ços e entrega de presentes para as crianças. 

Nesta Gestão, retomamos ainda as aulas de dança de salão e ioga e demos continuidade a uma 

série de atividades tradicionais na grade do Sindicato, como a Colônia de Férias, em dois períodos 

do ano (janeiro e julho); as festas de São João e de Natal; a Campanha de Aplicação de Flúor; entre 

outras.

A entrega da Medalha Careli de Direitos Humanos e do Prêmio Sergio Arouca de Saúde e Ci-

dadania teve continuidade e, a última condecoração, ganhou novo formato e foco em 2014, com a 

valorização dos projetos desenvolvidos nas unidades da Fiocruz, como: o Departamento de Saúde 

Coletiva (Nesc), do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, em Pernambuco; o Ciência na Estrada, do 

Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, na Bahia; o Serviço de Referência em Leishmaniose, do Centro 

de Pesquisas René Rachou, em Minas Gerais; o Núcleo de Apoio a Projetos Educacionais e Culturais 

(Napec), do Instituto Fernandes Figueira (IFF); além do Instituto Leônidas e Maria Deane, no Amazonas. 

O Sindicato promoveu ainda o lançamento de dois livros, “Poetas de Manguinhos 3”, coletânea de 

poemas de 41 trabalhadores da Fiocruz; e “Everest – Uma aventura com muitos títulos: um trecking 

para a vida”, da chefe do Laboratório de Biodiversidade Entomológica Jane von Sydow. A emoção 

do livro ainda teve desdobramento com uma exposição de fotos assinadas por Jane – outra mostra 

fotográfica do triênio aconteceu durante a Semana Fluminense do Patrimônio, com o título “Ciência, 

Saúde e uma História de Lutas: o trabalhador é o maior patrimônio da Fiocruz”.
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ESPORTE
Promovendo a qualidade de vida por meio da prática esportiva, como parte do 

projeto de Saúde do Trabalhador, o departamento aprimorou as atividades nos cam-

pus da Fiocruz. No Centro Tecnológico de Medicamentos de Farmanguinhos, em Ja-

carepaguá, e em Manguinhos, a Asfoc disponibilizou novos aparelhos de musculação, 

em função do aumento da demanda dos associados – no último local, inclusive, houve 

ampliação do horário de atendimento (a partir das 6 horas). 

O leque de atividades também aumentou, e entraram para a grade fixa da Asfoc 

as seguintes modalidades: tênis, muay thai, krav-magá, capoeira e Oficina da Bola 

- treinamento tático e físico para a prática do futebol, com extensão da atividade 

para os dependentes dos associados -, em Manguinhos; boxe, em Jacarepaguá; e, 

em ambos os campus, jiu-jitsu e corridas (neste último caso, promovido durante as 

Olimpíadas e no aniversário da Asfoc, em setembro). Confira todos os esportes dispo-

nibilizados pelo Sindicato no portal www.asfoc.fiocruz.br – para a prática esportiva é 

necessário estar com o atestado médio em dia.  

Com o objetivo de resgatar a confraternização entre ativos e aposentados, o Sin-

dicato criou ainda um horário específico para os jogadores de futebol Master: quinze-

nalmente aos sábados e sempre a partir das 7h30. 

Visando maior segurança dos praticantes, o Sindicato também comprou cinco 

desfibriladores e habilitou os professores de Educação Física a manusear os apa-

relhos (que emitem choques elétricos para recompor os batimentos cardíacos em 

situações de arritmia). Eles foram distribuídos em Manguinhos (campo de futebol, 

academia e prédio da Expansão), no Instituto Fernandes Figueira e no CTM-Far. 

Diversas obras de manutenção foram feitas em parte do Complexo Esportivo de 

Manguinhos (quadras, campo de futebol, pista de corrida e academia), como pintura 

de vestiários, da sala de musculação e da quadra de tênis; colocação de novas mesas 

e cadeiras, grama sintética, muro no entorno do quiosque e de mais areia na quadra 

de vôlei e futevôlei; instalação de uma cisterna para irrigação do gramado, de banco 

de reservas para os jogadores e de cerca em volta do campo de futebol.

LEGISLAçãO E  
ASSUNTOS JURÍDICOS

ARTICULAçãO REGIONAL
Pasta de extrema relevância criada há duas gestões, apresentamos como 

principal resultado a qualificação e aproximação com os trabalhadores das 
unidades regionais e escritórios fora do Rio de Janeiro (Belo Horizonte, Salva-
dor, Recife, Manaus e Curitiba, além do Distrito Federal). 

Estamos investindo no aprimoramento das transmissões de eventos do 
Sindicato, para que os trabalhadores possam participar e acompanhar os mo-
vimentos e decisões coletivas como as Assembleias. Como resultado deste 
esforço, os servidores das regionais passaram a participar das votações das 
Assembleias Ordinárias e Extraordinárias do Sindicato. 

Fortalecendo as ações sindicais, foi realizado também o I Fórum das Co-
ordenações Regionais, para discutir, aprofundar e aperfeiçoar essa interação 
da Executiva com as coordenações – o II Fórum será realizado em 18 de 
dezembro.

r E t r o S p E c t i v a
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Apesar da morosidade da Justiça, os trabalhadores da Fiocruz, na maioria 
das vezes, têm sido bem-sucedidos quando recorrem a essa instância na bus-
ca do reconhecimento dos seus direitos. Nesta gestão continuamos atuantes! 
Conquistamos importante vitória logo no início do mandato, em 2012, quando 
aposentados e pensionistas obtiveram a extensão dos valores da GDACT (2º 
processo, de 2009) até então recebidos pelos servidores públicos da ativa.

Durante o triênio, a Asfoc ingressou com diversas ações no judiciário: co-
letivas (das GQs 1, 2 e 3; contra o Funpresp; do Imposto de Renda sobre o 
terço de férias); como terceiro interessado (equiparação do auxílio alimenta-
ção com os servidores do TCU; ausência de data-base em aumento salarial 
dos servidores públicos e ação Cível Pública do FioPrev); e individuais (restos 
a pagar e FGTS). 

Ingressou com reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para 
garantir o retorno da contagem de tempo de insalubridade para fins da apo-
sentadoria e abono de permanência.

Além destas, o Sindicato também acompanha, sistematicamente, outras 
que vão chegando ao fim, como, por exemplo, da GDACTSP dos aposentados 
(1º processo, de 2000), dos 28,86% e do Expurgo do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS).

Em relação ao último caso, a Asfoc já deu início aos trabalhos de cadastra-
mento para liberação dos pagamentos para recomposição dos planos econô-
micos Collor 1 e 2 e Verão, e a execução beneficiará cerca de 430 associados. 

Sobre os 28,86%, houve o cadastramento dos requisitórios (ordem de 
pagamento) para cerca de 840 servidores da Fiocruz que terão direito aos va-
lores relativos a extensão deste percentual. Na próxima fase de pagamentos, 
serão liberados os daqueles que têm a receber valores inferiores a 60 salários 
mínimos.

Em função da alta demanda dos associados, a área jurídica passou a fazer 
atendimento no Centro Tecnológico de Medicamentos de Farmanguinhos, em 
Jacarepaguá, em 2012, e no Centro de Referência Hélio Fraga, em 2014.

Agora, no fim deste ano, o Sindicato pede admissão no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) como terceiro interessado em três recursos cujo resultado 
é importante para os servidores: incorporação de quintos, indenização por 
posse tardia e incidência de contribuição para o PSS sobre o adicional de 1/3 
de férias.
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ADMINISTRAçãO E FINANçAS
Visando a utilização de políticas de investimento 

voltadas para o aprimoramento das diversas fren-
tes de atuação da Asfoc-SN, a Diretoria de Admi-
nistração e Finanças, em permanente diálogo com 
os diretores de outras pastas, aportou ao longo da 
gestão recursos para melhorias internas e externas, 
sempre com o objetivo de qualificar ainda mais os 
serviços prestados e sem perder de vista a atenção 
em relação às despesas.

Uma das principais medidas foi a con-
tratação de novos profissionais para atendi-
mento aos associados. Houve ainda investi-

mentos em treinamentos e capacitação da força 
de trabalho; para campanha de conscientização e 
filiação à Asfoc; em equipamentos e instalações 
na área de Esportes; no parque de informática;  
em suportes e instalações para acomodação do 
acervo histórico do Sindicato; em instalações de 
atendimento do Sindicato no CTM-Farmanguinhos 
e Hélio Fraga.

Podemos destacar também neste período a amplia-
ção dos convênios oferecidos aos associados; a redução 
de despesas com a mudança da telefonia celular utilizada 
na comunicação entre diretores, coordenadores regionais 

e a estrutura de apoio do Sindicato; a renegociação 
com a empresa de Assessoria Jurídica, responsá-
vel por ações trabalhistas coletivas dos servidores, 
obtendo-se uma redução considerável de valor 
contratual; o levantamento e a atualização da si-
tuação socioeconômica dos beneficiados com o 
recebimento de cesta básica, propiciando o ajuste 
e renovação do quadro de favorecidos; e a aprova-
ção das contas em 2012 e 2013 pelo Conselho 
Fiscal, com a devida disponibilização na área 
restrita do portal do Sindicato para consulta de 
todos os associados. 

Balanço Comparativo do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2013

     Nome Conta                                Saldo 2012                             Saldo 2013

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2013

Paulo Henrique Scriv ano Garrido

Presidente

Alcimar Pereira Batista

Diretor Administrativ o/Financeiro

Nelson Oliv eira dos Santos Cunha

Contador – CRC/RJ 105.330/O-3

BAlAnço CompArAtivo do exerCíCio
encerrado em 31 de dezembro de 2013

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2013
 

 Paulo Henrique Scriv ano Garrido Alcimar Pereira Batista Nelson Oliv eira dos Santos Cunha
 Presidente Diretor Administrativo/Financeiro Contador – CRC/RJ 105.330/O-3
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Dezenas de cidades de Norte ao Sul do país se 
mobilizaram no Dia Internacional de Luta Contra 
os Agrotóxicos, em 3 de dezembro. Durante as ma-
nifestações, promovidas pela Campanha Permanente 
Contra os Agrotóxicos e pela Vida, da qual a Asfoc-
-SN faz parte, foram feitas denúncias sobre os danos 
causados pelo modelo agrícola brasileiro e exigidos 

Com o apoio da Asfoc-SN, foi 
lançada a cartilha “Assédio Moral e 
Sexual no Trabalho: Prevenção e En-
frentamento na Fiocruz” durante o III 
Seminário de Humanização no Traba-
lho na Fiocruz, em outubro, no Salão 
Internacional da Ensp. Na ocasião, o 
Sindicato, que faz parte da Comissão 
de Prevenção e Enfrentamento da Vio-
lência e do Assédio Moral no Traba-
lho na Fiocruz, foi representado pela 
vice-presidente da Asfoc, Justa Helena 
Franco. 

A diretora elogiou o trabalho desen-
volvido pelos servidores da Fiocruz e 

A Plenária do VII Congresso Interno da Fiocruz aprovou, por unanimidade, 
a moção de apoio ao Movimento Chega de Descaso, criado a partir da morte 
da servidora pública da Fiocruz Ana Carolina Domingos Cassino, de apenas 
23 anos, que aguardou 28 horas por uma cirurgia de apendicite dentro do hos-
pital da Unimed, na Barra da Tijuca. Neste documento, os delegados cobram 
apuração rigorosa dos fatos e punição dos responsáveis. Após o encerramento 

da Plenária, em 2 de dezembro, os trabalhadores 
da Fiocruz prestaram apoio ao noivo de Carolina, 
Leandro Farias, que lidera o movimento (foto).

Desde a morte da trabalhadora da Fiocruz, em 
17 de agosto, a Asfoc-SN se solidarizou com fa-
miliares e amigos e passou a dar apoio a Leandro 
no caso. Participou de três atos promovidos pelo 
Movimento Chega de Descaso: em 6 de setembro, 
em frente ao hospital onde faleceu Carolina; em 
18 de outubro, na Ilha do Governador; e em 28 
de novembro, em frente ao Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), 
na Praia de Botafogo.   

mais estímulo à agroecologia, alternativa à produção 
de alimentos saudáveis ao agronegócio. 

No Rio de Janeiro, houve aula pública, exposição 
de fotos e cineclube em frente à Câmara de Verea-
dores, na Cinelândia, além de difusão do manifesto 
– leia o documento completo em www.contraosagro-
toxicos.org. 

Cartilha sobre 
prevenção e 
enfrentamento ao 
assédio é lançada 
na Fiocruz

afirmou que é preciso firmeza no com-
bate ao assédio. “Este trabalho é o em-
penho dos trabalhadores da Fundação, 
que se sensibilizaram com os casos e 
a dor do companheiro assediado moral 
e sexualmente. Precisamos ser inflexí-
veis com o aparecimento e a denúncia 
de elementos que apontem para o as-
sédio”, disse Justa, acrescentando que 
a Asfoc participa das discussões sobre 
o tema antes mesmo de a Comissão ser 
institucionalizada, em 2009.

Participando da mesa, o presidente 
da Fiocruz, Paulo Gadelha, disse que a 
Fundação é intolerante com qualquer 

forma de violência no trabalho. “Es-
pero que o material informativo in-
centive a reflexão dos trabalhadores e 
gestores nos seus locais de trabalho 
e que possamos criar ambientes de 
trabalho onde a diversidade seja res-
peitada e haja o combate a todas as 
formas de violência”. 

Coordenadora do Comitê Pró-
-Equidade de Gênero e Raça, Eliza-
beth Fleury ressaltou que “é hora da 
Fiocruz bancar uma discussão como 
essa, em favor à luta dos trabalhado-
res”. “As pessoas estão silenciosas, 
sofrendo algum tipo de relação indig-

na. A cartilha vem para popularizar 
uma discussão, levar o conhecimento 
às pessoas para produzir muitas trans-
formações”, frisou.

O ouvidor geral da Fiocruz, João 
Barbosa, ressaltou que o lançamento 
da cartilha vai causar uma mudança 
de comportamento nos trabalhadores. 
“Certamente, vai estimular as pessoas 
a procurarem seus direitos”. 

A apresentação da cartilha foi feita 
por Andréa da Luz Carvalho, integrante 
da Comissão  de Prevenção e Enfrenta-
mento da Violência e do Assédio Moral 
no Trabalho na Fiocruz.

Luta contra os agrotóxicos exigirá mais mobilização
bancada ruralista no Congresso terá 51% de deputados e senadores em 2015

A luta contra os agrotóxicos no próximo ano 
vai exigir uma mobilização ainda mais intensa: em 
2015, a bancada ruralista no Congresso Nacional 
será composta por 51% dos deputados e senado-
res. Participe da Campanha Permanente Contra os 
Agrotóxicos e pela Vida e ajude a intensificar o mo-
vimento!

Aprovada moção em apoio ao 
Movimento Chega de Descaso
Documento cobra apuração dos fatos 
e punição dos responsáveis
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to, ele passa a fazer parte de 
uma grande corrente da cul-
tura e da educação, que são a 
grande herança que podemos 
deixar para as crianças. É nis-
so que a gente acredita e por 
isso que trabalhamos”.

A escolha do projeto Ci-
ência na Estrada fez vibrar o 
diretor do Centro de Pesqui-
sas Gonçalo Moniz, Manoel 

Barral Netto. “É uma satisfação termos um pesquisador (Marcos Vannier) que alia 
sua atividade de laboratório com atividade extra laboratorial na área de divulga-
ção”. Representando o projeto, Marcos Vannier ressaltou o poder de divulgação da 
ciência do projeto. “Nós fazemos saúde, mas a nossa ferramenta é a educação. E 
quando fazemos saúde numa escola ou curso para professores o poder amplificador 
da ciência é enorme”.

O diretor da Fiocruz Pernambuco, Sinval Brandão Filho, agradeceu o reconhe-
cimento e disse que vai emoldurar o certificado. “Uma honrosa premiação, que faz 
juz ao trabalho desempenhado pelos nossos servidores”. Representando a chefia do 
Nesc, o pesquisador Sidney Farias relembrou que o Departamento foi criado em 30 
de dezembro de 1987, na gestão do próprio Sergio Arouca.

Na Fiocruz Amazônia, que comemorava os 20 anos de fundação do ILMD e 
os 100 anos de nascimento de parasitologista Leônidas Deane - que dá nome ao 
instituto do pesquisa -, o diretor Sérgio Bessa Luz exaltou “a memória de quem 
tanto lutou para gerar formas de melhorar a saúde da população, como Leônidas e 
Maria Deane”.

A edição do Prêmio Sergio Arouca de Saúde e Cidadania foi 
especial em 2014. Valorizando os projetos desenvolvidos ex-
clusivamente pelas Unidades da Fiocruz, a Asfoc-SN home-
nageou os trabalhadores do Instituto Leônidas e Maria Deane 

(ILMD), no Amazonas; do Departamento de Saúde Coletiva (Nesc), do 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), em Pernambuco; do 
Ciência na Estrada, do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM), na 
Bahia; do Núcleo de Apoio a Projetos Educacionais e Culturais (Napec), 
do Instituto Fernandes Figueira (IFF);  além do Serviço de Referência 
em Leishmaniose, do Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR), em 
Minas Gerais.

A diretora do René Rachou, Zélia Profeta, agradeceu o reconheci-
mento e parabenizou a iniciativa do Sindicato em fazer homenagens nas 
regionais. “Demonstra que a Fiocruz não é apenas o Campus de Man-
guinhos, que existem trabalhos e servidores de excelência também fora 
do Rio de Janeiro”. Sob a coordenação da pesquisadora Ana Lucia Teles 
Rabello, o Serviço de Referência presta atendimento médico ambulato-
rial especializado e apoio diagnóstico a pacientes com suspeita de leish-
maniose tegumentar  e visceral. “Atuamos essencialmente para melhorar 
a qualidade de vida da população”, afirmou.

Já o diretor do IFF, Carlos Maciel, afirmou que o trabalho desenvolvi-
do no Instituto Fernandes Figueira é diferenciado. “As pessoas são volun-
tárias e não ganham (financeiramente) nada por isso. Ganhamos o sorriso 
das crianças e isso ameniza o sofrimento dos médicos, enfermeiros, fisio-
terapeutas, dos nossos servidores”. Coordenadora do Napec, Madalena 
de Oliveira ressaltou a importância da participação dos voluntários no 
projeto. “Nosso trabalho é de formiguinha. Quando entra para um proje-

Prêmio Sergio Arouca Itinerante
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Emocionante. Assim foi a festa do Dia das Crianças 
pelo segundo ano consecutivo no Instituto Fernandes 
Figueira (IFF). Durante as comemorações em outubro, 
crianças, pais e médicos se divertiram com a performan-
ce do grupo teatral “Bando de Palhaços” pelas enferma-
rias, consultórios e corredores da Unidade.  

Em dezembro, o mesmo sentimento tomou conta 
da criançada com a aparição de Papai Noel, no cam-
po de futebol. O “Bando de Palhaços” também rea-
pareceu e encenou Auto de Natal durante o evento, 
que também contou com a presença dos moradores 
de Manguinhos. Além disso, houve distribuição de 
lanches, recreação com os animadores e muitas brin-
cadeiras no escorrega inflável, pula-pula e piscina de 
bolinhas.

bloco Discípulos de Oswaldo: 
Castelo vira enredo de Carnaval

“Pavilhão Mourisco, monumento da Ciência a serviço da Saúde”. Este é o tema esco-
lhido para o enredo do Bloco Discípulos de Oswaldo do Carnaval 2015. A sugestão foi enviada 
pelo pesquisador Marcel Pedroso e também por Cláudio Marques Folly, ambos do Icict. De 24 
a 28 de novembro, a Asfoc-SN abriu consulta pública e, durante este período, recebeu 18 pro-
postas por e-mail dos trabalhadores da Fiocruz.

Além da escolha do enredo, o Bloco já tem calendário definido para o Carnaval: depois do 
lançamento do enredo, em 12 de dezembro, o primeiro evento do ano que vem será o tradicional 
Ensaio. A escolha do samba ocorrerá junto com a “Feijoada do Oswaldo”, em 24 de janeiro (sá-
bado), e o desfile pelas ruas do Amorim, comunidade vizinha à Fiocruz, será em 11 de fevereiro 
(quarta-feira). 

Todos os eventos serão comandados pelos intérpretes oficiais do Bloco, Dudu Botelho, Le-
onardo Bessa e Waléria do Cavaco, além da bateria “Batuca Oswaldo”, oficina de percussão 
formada por trabalhadores da Fundação.  

CONFIRA O CALENDáRIO COMPLETO DA FOLIA:
09 / jan – Ensaio, no Estação Asfoc
16 / jan – Ensaio, no Amorim
24 / jan – Escolha do samba e feijoada, no Estação Asfoc, em horário a ser definido
30 / jan – Ensaio, no Estação Asfoc
06 / fev – Ensaio Geral, no Estação Asfoc
11 / fev – Desfile do Bloco, no Amorim. Concentração: a partir das 17 horas
Obs: Os ensaios serão sempre a partir das 17 horas.

Saúde dá samba!
A bateria Batuca Oswaldo, projeto de percussão da Asfoc-SN, 

está a todo vapor antes do Carnaval 2015. Além dos ensaios (se-
gundas e quartas-feiras), os percussionistas do Bloco Discípulos 
de Oswaldo fizeram duas apresentações em 6 de dezembro, no 
campus da Fiocruz: pela manhã, realizaram um workshop com 
os visitantes da Fundação e um esquenta com percussionistas ini-
ciantes, na Estação do Trenzinho; à tarde, em alusão  aos dias do 
Samba, Mundial de Luta contra a Aids e contra a Dengue, os rit-
mistas participaram do evento “Samba com Saúde”, promovido 
pelo Museu da Vida, na Tenda da Ciência. 

 Lá, eles mostraram ao público que saúde dá samba!

Dois campeonatos de futebol voltaram a mexer com as emoções da torcida e dos 
jogadores no fim deste ano. Como é tradição no calendário esportivo da Asfoc, foram 
disputadas as finais das categorias Amador e Master (acima de 35 anos).

Em novembro, o Transporte venceu a Jardinagem por 3 a 1 e conquistou o título da 
7ª edição do Campeonato Master, enquanto na 28º disputa do Amador, em outubro, a 
Expansão levantou a taça depois de derrotar a mesma Jardinagem nos pênaltis por 4 a 3, 
após empate no tempo normal em 2 a 2.

Futebol: Expansão 
conquista título no 
Amador e Transporte, 
no Master

E m  m o v i m E n t o

Emoção no Dia das Crianças e no Natal
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