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VITÓRIA DA DEMOCRACIA!

Governo recua e nomeia Nísia Trindade, escolha da maioria 
dos trabalhadores e primeira mulher a presidir a Fiocruz
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O Sindicato convocou Assembleias; organizou 
atos públicos em defesa da democracia; pu-
blicou manifesto; buscou apoios políticos; 
abraçou o Castelo junto com os servidores; 

espalhou faixas pelo campus pedindo respeito a escolha da 
maioria dos trabalhadores e participou das reuniões extraor-
dinárias e emergenciais do Conselho Deliberativo da Fiocruz. 
Após cinco dias de intensa mobilização, o governo resolveu 
voltar atrás e, finalmente, nomear a primeira colocada.

Antes mesmo deste imbróglio, a Asfoc-SN já havia de-
fendido, alguns dias antes, a indicação da mais votada nas 
Eleições, realizadas em novembro. Em 21 de dezembro, 
o Sindicato protocolou ofício na Presidência da Repúbli-
ca e no Ministério da Saúde defendendo a nomeação de 
Nísia Trindade Lima – leia ao lado nota divulgada para a 
comunidade.

Na quinta-feira (29/12), trabalhadores e estudantes 
se mobilizaram em frente à Residência Oficial, duran-
te reunião do Conselho Deliberativo. Ainda na sexta 
(30/12), a direção da Asfoc confeccionou e espalhou 
faixas pelos campus com os dizeres “A Fiocruz pede 
respeito ao voto da maioria”, além de convocar Assem-
bleia Geral para discutir com os trabalhadores a defesa 
da indicação do nome mais votado nas Eleições e em 
respeito à democracia. 

No segundo dia útil do ano novo, reunidos em Assem-
bleia Geral, os trabalhadores lotaram o auditório e o es-
paço externo da Tenda da Ciência e deliberaram ocupar o 
Castelo caso a primeira colocada nas Eleições não fosse 
nomeada pela Presidência da República. 

“É importante esclarecer que não se trata da Nísia 
Trindade ou da Tânia Araújo-Jorge! Qualquer que fosse a 
pessoa mais votada, o Sindicato tomaria a mesma posição 
de agora, de defender a democracia e respeitar o voto da 
maioria dos trabalhadores da Fiocruz ”, afirmou a presi-
dente da Asfoc-SN, Justa Helena Franco. 

ASFOC iNTENSiFiCA MObiLizAçãO EM DEFESA DA FiOCRuz, DOS DiREiTOS DOS TRAbALHADORES E DA POPuLAçãO

Diante da informação 
publicada no blog 
Panorama, do Jornal 
O Globo, no dia 29 de 
dezembro, quando noticiou 
em primeira mão que o 
ministro da Saúde não 
nomearia, pela primeira  
vez em 25 anos, o mais 
votado para presidir a 
Fiocruz, a Asfoc-SN  
reagiu imediatamente. 

O Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz 
(Asfoc-SN), como guardião do modelo participativo 
conquistado e implementado internamente pelos 
trabalhadores ao longo dos últimos anos, entende 
que a eleição de Nísia Verônica Trindade Lima se 
deu de forma democrática e cumpriu todos os ritos 
previstos no Estatuto da Fiocruz. Desta forma, sua 
indicação atende as expectativas da Comunidade, 
que participou dos debates entre as candidatas e foi 
às urnas para definir quem vai ser sua representan-
te máxima nos próximos quatro anos (2017/2020).

Desta forma, a Asfoc-SN enviou ofício na ma-
nhã de hoje (21/12) ao presidente da República, 
Michel Temer, e ao ministro da Saúde, Ricardo bar-
ros, defendendo a nomeação de Nísia para o cargo 
de presidente da Fundação Oswaldo Cruz. O do-
cumento também será protocolado tanto na Presi-
dência da República quanto no Ministério da Saúde.

Paulo Garrido, pouco antes do abraço dos trabalhadores 
ao Castelo. 

Paralelamente, o Sindicato buscou apoios políticos. 
Num destes, do senador Paulo Paim (PT-RS), o parlamen-
tar manifestou a defesa incondicional do processo eleitoral 
democrático na Fiocruz. “Esperamos que o governo não 
interfira de forma antidemocrática na escolha feita pela 
maioria dos servidores e das servidoras. Essa defesa 
visa impedir que essa interferência fragilize e comprometa 
uma das mais destacadas instituições de ciência e tecno-
logia em saúde da América Latina, uma instituição que é 
responsável por promover a saúde e o desenvolvimento 
social, gerando e difundindo o conhecimento científico e 
tecnológico”.

Para reivindicar a nomeação de Nísia, o CD Fiocruz 
também realizou ações externas de apoio à nomeação 
da primeira colocada nas Eleições e também escreveu 
um manifesto ao presidente Michel Temer e ao ministro 
da Saúde. O mesmo documento foi divulgado na internet 
em forma de abaixo-assinado, sendo compartilhado pelos 
trabalhadores e entidades, e mais de 10 mil defenderam 
que a escolha fosse referendada – também foi convocada 
a Plenária Extraordinária do 7º Congresso interno, com o 
objetivo da instância máxima de deliberação da Fiocruz 

Asfoc-SN defende o 
processo democrático

“A Asfoc não vai aceitar que a vontade de um minis-
tro privatista se sobreponha à vontade da escolha demo-
crática e legítima da comunidade Fiocruz. Esse governo 
não tem apreço pela democracia. É avesso às práticas 
democráticas”, afirmou o vice-presidente do Sindicato, 
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ASFOC iNTENSiFiCA MObiLizAçãO EM DEFESA DA FiOCRuz, DOS DiREiTOS DOS TRAbALHADORES E DA POPuLAçãO

 Durante Assembleia convocada pela Asfoc-SN neste dia 3 de janeiro, os traba-
lhadores da Fundação Oswaldo Cruz defenderam, de forma veemente, a indicação de 
Nísia Trindade Lima para a Presidência da Fiocruz, candidata que ficou em primeiro 
lugar nas eleições internas da instituição, ocorridas em novembro.

Os trabalhadores participaram de forma ativa nos debates promovidos pelo Sindi-
cato e pela comissão eleitoral. Foram mais de 30 dias de campanha das duas candi-
datas e a comunidade indicou na lista tríplice a candidata Nísia Trindade Lima como 
primeira colocada. Ressaltamos que durante esta discussão esteve em pauta projetos 
distintos de condução das prioridades e demandas institucionais. 

Lembramos também que um número expressivo de servidores compareceu às 

Após a vitória da democracia na Fiocruz, os trabalhadores continuaram mobili-
zados. No dia 11 de janeiro, a Asfoc-SN cobrou a implementação do Reconhe-
cimento de Resultado de Aprendizagem (RRA) em reunião com o secretário 

de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público (SEGRT) do Mi-
nistério do Planejamento (MPOG), Augusto Akira Chiba, em brasília. Na ocasião, o 
Sindicato entregou ofício formalizando as bases da proposta – aprovada pelos traba-
lhadores, por unanimidade, em Assembleia Geral (09/01) - priorizando o cumprimento 
do acordo na íntegra (assinado em 2015).

A Asfoc-SN destacou a urgência na alteração da Lei 11.355, possibilitando outras 

formas de alcançar as RTs (Retribuição de Titulação) já instituídas (RRA e equivalên-
cias); a implementação imediata; e a regulamentação ser feita por Portaria da Fiocruz, 
com acompanhamento da Comissão interna de Carreira. 

Com o consenso de que o RRA é um importante instrumento de gestão, Akira 
Chiba se comprometeu a apresentar a proposta ao ministro do Planejamento, Dyogo 
Henrique de Oliveira, e agendou nova reunião com o Sindicato entre os dias 7 e 11 
de março. A Asfoc-SN já cobrou a marcação de uma reunião da Mesa de Negociação 
interna com a nova direção da Fiocruz, para tratar sobre o RRA e outros assuntos de 
interesse dos trabalhadores.

Asfoc cobra do governo implementação do RRA
Sindicato terá nova reunião com o Planejamento em março

urnas - 82,1% (4.415 servidores), e apresentou o seguinte resultado: em primeiro lu-
gar, a Dra. Nísia Verônica Trindade Lima, cujo projeto em debate obteve 2.556 votos; 
em segundo lugar, a Dra. Tania Cremonini de Araújo-Jorge, obtendo 1.695 votos ao 
seu projeto.

A Fiocruz é um patrimônio da população brasileira, sendo referência em ciência 
e tecnologia nacional e internacional, respondendo às demandas na área da saúde.

Conclamamos toda a sociedade para estar ao lado das diversas instituições aca-
dêmicas, científicas, movimentos sociais e coletivos da área da saúde, da ciência 
e tecnologia, para defenderem o processo democrático dessa instituição centenária, 
duramente conquistado.

Manifesto Público pela democracia na Fiocruz

aprovar uma declaração política reforçando os princípios 
institucionais, como a gestão democrática e participativa, 
além da autonomia. 

Cumprindo deliberação da Assembleia, o Sindicato 
divulgou também um manifesto público defendendo a de-
mocracia na Fiocruz (box acima).

A reação dos trabalhadores somada ao apoio de di-
versas instituições acadêmicas, científicas, movimentos 
sociais e coletivos da área da saúde, da ciência e tecnolo-
gia resultou no recuo do governo e na nomeação de Nísia 
Trindade Lima para presidente da Fiocruz. A decisão foi 

publicada em Diário Oficial no dia 4 de janeiro. Mesmo 
após o episódio, os trabalhadores continuaram mobiliza-
dos. Em histórica Assembleia Geral no dia 5, os servidores 
reafirmaram, com discursos emocionados e uma plateia 
inflamada, a defesa da democracia e da Fiocruz. 

Após a Assembleia, trabalhadores e representantes 
dos movimentos estudantis e sociais caminharam em Ato 
Público até o Castelo Mourisco. Em suas escadarias, de-
ram posse simbólica para Nísia, reafirmando a importância 
da autonomia da Fiocruz.

Vitória da democracia!

03/01 – Ato em defesa da democracia

05/01 – Posse simbólica



◘ DIRETORIA EXECUTIVA DA ASFOC - SINDICATO NACIONAL ( E-mail: secretaria@asfoc.fiocruz.br ) •  Justa Helena Braga Franco - Presidente • Paulo Henrique Scrivano Garrido (Paulinho) - Vice-Presidente • Alcimar Pereira Batista -  
Diretor de Administração e Finanças • Luciana Pereira Lindenmeyer - Diretora Secretária-Geral • Gutemberg Brito - Diretor de Comunicação • Aldemir Lima Maquiné - Diretor de Articulação Regional • João Carlos B. R. de Freitas (Profeta) -  
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C O N T A T O S   A S F O C - S N
◘ SEDE DA ASFOC-SN – AV.bRASiL, 4.365 - RJ - CEP 21040-360  ◘  Secretaria – 2598-4231  ◘  Jornalismo – 2598-4231 (R. 211)  ◘  Odontologia – 2598-4333  ◘  Jurídico – 2598-4231 (R. 214)  ◘ Seguros – 2598-4231 (R.218)  
◘  REPRESENTAÇÕES REGIONAIS DA ASFOC-SN: Pernambuco – (81) 3454-4501   ◘  Minas Gerais – (31) 3349-7710  ◘  Distrito Federal – (61) 3340-0340  ◘ Bahia – (71) 3356-6583  ◘  Amazonas – (92) 3621-2397

“Vento, ventania, me leve para as bordas do 
céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me 
leve para onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a 
curva”. Foi no ritmo de uma das bandas ícone dos anos 80, 
o Biquíni Cavadão, que a Asfoc-SN encerrou mais um ano 
de grandes batalhas dos trabalhadores.

A banda de rock nacional foi escolhida, pela primeira 
vez, por meio de enquete feita junto aos trabalhadores da 
Fiocruz, no portal do Sindicato, e lotou a quadra do Sal-
gueiro.  Sucessos como “Vento Ventania”, “Tédio” e “Ti-
midez” levantaram a plateia no dia 16 de dezembro, na 
Festa de Fim de Ano da Asfoc. 

Bruno Gouveia, vocalista do grupo, agradeceu o con-
vite e parabenizou os 40 anos do Sindicato: “É uma honra 

Mais uma edição da Colônia de Férias da 
Asfoc-SN com muitas brincadeiras, passeios 
culturais e, para finalizar, um delicioso 
churrasco. Foram duas semanas animadas, 
e esta edição contou com três novidades: 
AquaRio, Museu do Amanhã (foto) e Sítio 
Histórico Fortaleza de São João, na Urca.

muito grande tocar para trabalhadores de uma instituição 
tão importante para o país”.

Esquentando a galera, o evento ainda teve a participa-
ção do grupo Voz Ativa. E para encerrar a noite a Bateria 
Furiosa do Salgueiro!

Como tradição, a Festa de Fim de Ano arrecadou alimen-
tos não perecíveis para ajudar instituições, como: Associação 
Lutando para Viver Amigos do Ipec, que apoia pacientes soro-
positivos e de outras doenças infecciosas, e o Projeto Marias, 
que ampara crianças especiais e suas famílias.

Justa Helena Franco, presidente do Sindicato, relem-
brou as dificuldades do último ano, em que o Brasil viveu 
uma grande crise política e econômica, e convocou os tra-
balhadores para se unirem às mobilizações em 2017. “Só 

assim teremos chances de barrar essa série de ataques aos 
direitos dos trabalhadores”.

O vice-presidente da Asfoc, Paulo Garrido, lembrou que 
os diretores do Sindicato não têm liberação sindical e acumu-
lam a militância com suas responsabilidades funcionais. Ele 
citou a diretora secretária Geral Luciana Lindenmeyer como 
referência. “Mesmo tendo sido transferida para o Ceará, conti-
nua muito atuante nas atividades sindicais”.

Emocionada, Luciana retribuiu o carinho e voltou a 
conclamar os trabalhadores para um ano que promete ser de 
muitas batalhas. “É muito bom ver essa quadra lotada, pois 
precisamos renovar as energias para um 2017 que deverá 
ser ainda mais intenso. Fiquem atentos aos nossos chama-
dos e informativos e participem das convocações”.    

SINOPSE
No Carnaval 2017, o Bloco Discípulos de Oswaldo cantará no Amorim/Asfoc/

Fiocruz o ensinamento da nossa saudosa e eterna Rainha Ester, que deixou como 
exemplo, e nos inspira, a seguir ATUANTE A TODO INSTANTE em defesa dos 
moradores, trabalhadores e da população. Diva Hadassah bailarina, Princesa Plus 
Size, Rainha, Estrela Ester, nos guie.  O Discípulos te ama! 

Os tambores da bateria Asfoc-Sindicato Nacional rufam pelos direitos humanos, 
sociais, dos trabalhadores, das mulheres, da juventude. Unidos com o movimento estu-
dantil e a população por saúde e educação públicas, gratuita e de qualidade. Em nosso 
Bloco não cabem racismo, ódio, intolerância, violência contra os jovens. 
Nas ruas do Amorim, vamos evoluir com harmonia. Trabalhadores, estudantes e 
moradores de Manguinhos, em conjunto nota 10, cantar juntos bradando aos 4 can-
tos:  “A Fiocruz cuida, ensina, informa, pesquisa, produz, controla, transforma e não 
abre mão da DEMOCRACIA!”.
Não Temer, Temer Jamais! Ester Presente! Amor e Esperança...  

O Nosso Bloco é Só Alegria!!!

Bloco já tem enredo para o Carnaval
Não Temer que o Discípulos é só Alegria! Sem Preconceito, pela Saúde e Democracia!

Salgueiro lota com show do Biquíni Cavadão  
na Festa de Fim de Ano da Asfoc

Confira o calendário  
completo do Bloco:
27/01 – Sexta-feira
Final do concurso de samba-enredo, no campo 
de futebol, a partir das 17h
04/02  – Sábado
Feijoada e Escolha da Rainha do Bloco, no 
campo de futebol, a partir das 12h 
10/02  – Sexta-feira
Ensaio, no campo de futebol, a partir das 17h
17/02  – Sexta-feira
Ensaio Geral, na comunidade do Amorim, a 
partir das 17h
22/02  – Quarta-feira
Desfile, na comunidade do Amorim. 
Concentração: a partir das 17h

O Discípulos de Oswaldo já tem enredo 
para o Carnaval. Após consulta públi-
ca, o Bloco tem como tema da folia em 

2017: “Não Temer que o Discípulos é só Alegria! 
Sem Preconceito, pela Saúde e Democracia!”, su-
gestão de um coletivo de trabalhadores da Fiocruz. 
A escolha do samba-enredo será feita por concur-
so, em 27 de janeiro – confira a sinopse ao lado.

Em razão da morte da Rainha do Bloco, a 
trabalhadora Ester Lúcia Gomes da Silva, no 
ano passado, haverá eleição para escolha de 
nova integrante para o posto em 4 de fevereiro, 
durante a tradicional Feijoada. O Ensaio Geral 
acontecerá em 17 de fevereiro, na comunidade 
do Amorim, e o desfile, no dia 22 (quarta-feira), 
no mesmo local.
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