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Comumente se fala no Brasil que o ano só começa após 
o Carnaval. Mas para um Sindicato representativo dos 
trabalhadores, verdadeiramente Atuante, 2015 se ini-
ciou ainda nos primeiros dias úteis de janeiro. Numa 

conjuntura que se desenha extremamente difícil para o conjunto 
dos servidores, não poderíamos esperar todo esse tempo. Seria até 
leviano.

Na primeira semana do ano, a direção da Asfoc arregaçou as 
mangas e protocolou cartas à presidente Dilma e aos novos minis-
tros Nelson Barbosa (Planejamento) e Carlos Gabas (Previdência). 
Importantes gestões políticas pela nossa pauta específica: retomada 
das negociações para o aprimoramento da carreira; convocação dos 
excedentes de 2014; contagem especial de tempo de insalubridade 
para concessão de aposentadoria; abono permanência; etc.

Internamente, nos voltamos para um problema recorrente. O 
atraso do pagamento da Bolsa Capes. Como não poderia deixar de 
ser, o Sindicato deu apoio irrestrito às reivindicações dos bolsistas 
e intercedeu nas negociações pela regularização dos vencimentos. 
A demanda também foi apresentada pela Asfoc em reunião do Fó-
rum dos SPFs e incorporada às discussões como tema de interesse 
dos servidores.

Ainda em janeiro, realizamos o primeiro Fórum Sindical e 
Institucional do ano. Um importante encontro com os trabalhado-
res da Fiocruz, onde se fez uma análise de conjuntura e a diretoria 
apresentou as ações sindicais em curso, com foco nas gestões e 
mobilizações pela abertura de negociações com o governo. A nova 
diretoria da Asfoc também divulgou uma agenda de Assembleias 
por Unidade, compromisso assumido em campanha de ouvir os 
servidores em seus locais de trabalho, que foi amplamente valori-
zada pelos presentes.

No dia 1º de fevereiro, o Fórum Nacional de Entidades dos 
Servidores Públicos Federais (SPFs) finalizou os trabalhos de reu-
nião ampliada em Brasília, consensuando os principais eixos para 
a Campanha Salarial 2015: política salarial permanente com corre-
ção das distorções e reposição das perdas inflacionárias; índice de 
reajuste linear de 27,3%; data-base em 1º de maio; paridade entre 

ativos e aposentados; e reajuste da cesta de benefícios, dentre ou-
tros.

No encontro, que durou dois dias, a Asfoc teve participação 
ativa nas atividades, presente com 16 dirigentes da Executiva Na-
cional e das Coordenações Regionais do Amazonas, Bahia, Paraná, 
Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal. Esteve na Mesa de 
abertura e integrou a comissão de síntese dos relatórios dos grupos 
de trabalho.

A Asfoc participou da elaboração de uma carta entregue aos 
parlamentares no Congresso Nacional e da construção do manifes-
to que critica de forma contundente as medidas publicadas no fim 
do ano passado e que atingem direitos previdenciários e trabalhis-
tas por meio das MPs 664 e 665, e incluiu no documento o alerta 
para a Lei 13.097/2015, que tem efeito perverso sobre a saúde pú-
blica brasileira, com a permissão de entrada de capital estrangeiro 
na oferta de serviços da saúde.

O Sindicato também tem assumido um maior protagonismo 
na organização das agendas e atividades de vários espaços de luta, 
junto com diversos segmentos dos movimentos sociais e sindicais, 
como o Espaço Unidade e Ação, Fóruns e Frentes estaduais, que 
reúnem abordagens temáticas em defesa do SUS e dos direitos dos 
aposentados. Retomamos a participação no Fórum de Saúde do Rio 
de Janeiro e destacamos o apoio para a realização do Seminário da 
Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, em 27, 28 e 29 de 
março.

Como fruto das intensas ações sindicais realizadas desde o 
início do ano, a Secretaria de Relações do Trabalho do Planejamen-
to marcou audiência com o ministro, Nelson Barbosa, para o dia 20 
de março. É importante que nesse encontro o governo estabeleça 
um processo de negociação efetiva. O Sindicato, no último Conse-
lho Deliberativo da Fiocruz, enfatizou a importância dessa agenda 
e cobrou da Presidência e dos diretores de Unidades um apoio mais 
incisivo às demandas dos trabalhadores. É fundamental a partici-
pação de todos nas Assembleias e nas atividades convocadas pela 
Asfoc. Vamos construir um crescente de mobilização e intensificar 
as cobranças!

O Ano não começou agora!

E d i t o r i a l



M o v i M E n t o

Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) e moradores do entorno de Manguinhos 
continuam se arriscado diariamente ao atraves-

sar a passarela provisória da Avenida Brasil, em frente 
à Fiocruz. Nove meses depois de a Asfoc-SN denun-
ciar a péssima manutenção da passagem de pedestres, 
a Prefeitura do Rio de Janeiro pouco fez. 

No início do ano, o Sindicato listou uma série de 
falhas no piso: degraus da escada empenados, chão 
desnivelado e com grandes espaços entre as tábuas, 
pregos enferrujados à mostra, arames sendo usados 
para juntar as madeiras, além de um grande buraco 
(foto) colocavam a população em risco. 

No dia 8 de janeiro, alertado pela Asfoc-SN, a co-
luna Informe do Dia, do Jornal O Dia, publicou uma 

Em comemoração ao Dia do Aposentado (24/01), a Asfoc-SN organizou, em fevereiro, 
uma visita ao Palácio Itaboraí, em Petrópolis. No passeio, a presidente do Sindicato, 
Justa Helena Franco, deu informes sobre as ações que estão sendo feitas pela Asfoc 

de interesse de todos os trabalhadores, ativos e aposentados. Justa salientou ainda que essa 
atividade Sócio Cultural faz parte de um projeto em desenvolvimento pelo Sindicato, a partir 
de demandas dos próprios aposentados em encontro realizado no final do ano passado, na 
sede da Asfoc.

Na cidade, os servidores aposentados da Fiocruz conheceram a exposição “Memória da 
Aéropostale”, que retrata a história da aviação, e fizeram uma caminhada pela “Trilha do 
Arboreto”. Além do Palácio Itaboraí, os aposentados visitaram o Museu de Cera e a Casa de 
Santos Dumont. O passeio ao Arboreto foi guiado pelo pesquisador Sérgio Monteiro, que 
presenteou os visitantes com algumas das dezenas de espécimes ali plantadas. Ao longo 
de toda a trilha, de 550 metros, os visitantes puderam conhecer de perto diversos tipos de 
plantas medicinais e outras utilizadas na culinária, como temperos.

DIA DO APOSENTADO 
Comemoração com passeio ao Palácio Itaboraí, em Petrópolis

Trabalhadores da Fiocruz continuam se 
arriscando na passarela da Avenida Brasil

nota sobre as precárias condições da passarela. Em fe-
vereiro, a equipe de reportagem do Sindicato retornou 
ao local e constatou os mesmos problemas, à exce-
ção do buraco. Com o desgaste e o uso da passa-
rela, o Asfoc-SN continua alertando as autoridades 
sobre os riscos elevados de um acidente a cada dia 
e cobrando uma solução para o caso junto aos órgãos 
competentes.

Em 2014, o Sindicato protocolou ofício na Pre-
feitura do Rio solicitando providências e cobrando 
a construção de uma passarela definitiva ligando os 
dois lados da Avenida Brasil. Em resposta, a Secre-
taria Municipal de Obras informou que “a execução 
da passarela definitiva somente será viável quando da 
construção do Corredor BRT Transbrasil”.

Após mobilização dos bolsistas da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e da Asfoc-SN, o pagamen-

to dos valores do mês de janeiro dos estudantes foi 
regularizado. 

Informado sobre o atraso, em 9 de janeiro, pela 
representante da Associação de Pós-Graduandos da 
Fiocruz (APG), Maria Fantinatti, o Sindicato levou à 
Presidência a reivindicação dos bolsistas. No dia 12, 
em reunião com o vice-presidente de Gestão e Desen-
volvimento Institucional da Fiocruz, Pedro Barbosa, 
o dirigente esclareceu que o atraso acontecia no âmbi-
to da Capes e que estava empenhado para o problema 
ser resolvido o mais rápido possível. Na manhã do 
dia seguinte, nota da CCS informou que os valores 
atrasados haviam sido creditados em conta. 

Apesar da notícia, os estudantes realizaram no 
mesmo dia um ato em frente ao Castelo. Durante a 
manifestação, os bolsistas protestaram com cartazes 
e palavras de ordem e um dos manifestantes leu uma 

moção de repúdio da Associação dos Estudantes de 
Pós-Graduação (APG) Fiocruz. No documento, os 
alunos cobraram da Capes um posicionamento sobre 
os atrasos, listaram uma série de problemas enfren-
tados com a situação e cobraram reajuste das bolsas, 
que não acontece desde 2013. 

“Entendemos que o impacto deste atraso é 
imensurável para nós, alunos e futuros pesquisadores 
deste país. Cabe ressaltar que não recebemos reajuste 
desde 2013, quando recebemos 10% de aumento. A 
inflação vem a cada dia retirando nosso poder de com-
pra, que por sinal é pequeno. Nós, alunos da Fiocruz/
RJ e pós-graduandos do Rio de Janeiro, ainda enfren-
tamos um início de ano com aumento das passagens 
(13%), aumento das taxas de luz e aumento dos alimen-
tos.(...) Sendo assim, atrasos como este impactam no pa-
gamento de nossas contas, como aluguel, condomínio, 
água, luz, gás, telefone, internet, dos cartões de crédito 
que possuem juros exorbitantes, podendo até impedir 
que nos desloquemos até nosso ambiente de trabalho. 

Sindicato apoia reivindicações  
dos bolsistas

Neste contexto, nós, da APG-Fiocruz, cobramos um 
posicionamento da Capes com relação ao atraso de nos-
sas bolsas. Somos estudantes por conjuntura, mas nosso 
trabalho é profissional”. 

O diretor de Administração e Finanças do Sindi-
cato, Alcimar Pereira Batista, lembrou durante a ma-
nifestação que a bolsa Capes foi pauta da primeira 
reunião do ano da Diretoria Executiva Nacional da 
Asfoc, em janeiro. “Nos solidarizamos e demonstra-
mos total apoio à causa”, afirmou o dirigente, lem-
brando que o assunto foi colocado em pauta pela 
Asfoc nas diversas reuniões do Fórum Nacional de 
Entidades dos Servidores Públicos Federais (SPFs), 
em Brasília.
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Campanha Salarial 
2015 nas ruas!

Ato em frente ao prédio do Ministério do 
Planejamento, em Brasília, no dia 25 de 
fevereiro, marcou o início da Campanha 
Salarial Unificada 2015. Na ocasião, o 

Fórum Nacional de Entidades dos Servidores Públi-
cos Federais (SPFs), do qual a Asfoc-SN faz parte, 
protocolou a pauta comum da categoria que, entre ou-
tros pontos, cobra reajuste linear de 27,3%, data-base 
e paridade entre ativos e aposentados (veja quadro ao 
lado).

Um dia antes, a Secretaria de Relações do Traba-
lho do Planejamento enviou ofício ao Sindicato dos 
Trabalhadores da Fiocruz confirmando reunião com 
o ministro da Pasta, Nelson Barbosa, para o dia 20 
de março. No documento, o governo se compromete 
a discutir com diversas outras entidades sindicais as 
diretrizes para o processo de negociação e apresentar 
análise sobre a conjuntura econômica do país. Desde 
o início do ano, junto com o Fórum dos SPFs, a Asfoc 
faz gestão no Executivo, Legislativo e Judiciário por 
apoio às demandas da categoria.

Durante o Ato, no carro de som, a presidente da 
Asfoc, Justa Helena Franco, criticou os recentes ata-
ques aos direitos dos trabalhadores (MPs 664 e 665) 
e conclamou para uma mobilização crescente dos ser-
vidores. Representantes de operários do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) também 
estiveram presentes na manifestação. Sem receber 
salários há três meses, os trabalhadores receberam a 
solidariedade dos SPFs.

No Rio e nas demais Unidades da Fiocruz, a di-
reção do Sindicato divulgou um manifesto produzido 
pelo Fórum, que inclui críticas às MPs 664 e 665 e 
à abertura do capital estrangeiro no SUS, e a Carta 

entregue aos parlamentares em 2 de fevereiro. No 
documento, panfletado nas portarias, os servidores 
destacam as principais medidas em trâmite no Con-
gresso – as que precisam ser retiradas de votação, por 
apresentarem prejuízo aos trabalhadores, e as que 
têm de ser aprovadas, por serem de interesse da ca-
tegoria (box).

No final da manifestação, os representantes sindi-
cais reafirmaram a agenda dos SPFs, que tem como 
próxima atividade um Ato Nacional no Rio em defesa 
do SUS e contra as privatizações, no dia 6 de março, 
e a Jornada de Lutas, prevista para acontecer entre os 
dias 7 e 9 de abril, novamente em Brasília. Como for-
talecimento dos núcleos estaduais, o Fórum dos SPFs 
no Rio organiza também um Ato de Lançamento da 
Campanha Salarial, no dia 11 de março, em frente ao 

Ministério da Fazenda. “Vamos convocar os trabalha-
dores. É importante a participação de todos”, afirmou 
o vice-presidente do Sindicato, Paulo Garrido.

Ao longo dos próximos dois meses, como com-
promisso de campanha da recém-eleita diretoria da 
Asfoc, o Sindicato fará uma série de Assembleias por 
Unidades. “Vamos aos locais de trabalho do servidor 
para atualizar sobre o movimento e ouvir as demandas 
dos trabalhadores”, enfatizou Justa Helena Franco.

Representado pelo vice Paulo Garrido nas agendas 
dos fóruns dos SPFs e do Rio de Janeiro, a Asfoc tam-
bém pautou a inclusão do Seminário da Frente Nacional 
contra a Privatização da Saúde no calendário de ativida-
des dos servidores públicos federais: o seminário “Saú-
de, crise do capital e lutas sociais na América Latina”, 
acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de março.

Lançamento da Campanha Salarial em Brasília (foto acima) e nos Estados: Bahia, Pernambuco e Amazonas
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C a p a

08/01O Sindicato protocola cartas ende-
reçadas à presidente da República, 

Dilma Rousseff, e ao atual ministro do Planejamento 
(MPOG), Nelson Barbosa, cobrando a retomada das 
negociações sobre o aprimoramento do Plano de Car-
reiras da Fiocruz. Nestes documentos, também foi pe-
dida a convocação do grupo de excedentes do concurso 
público da Fundação de 2014.

08/01A Asfoc protocola pedido de audiên-
cia com o novo ministro da Previdên-

cia, Carlos Eduardo Gabas, para tratar da contagem 
especial de tempo de insalubridade para concessão de 
aposentadoria e abono pecuniário (Mandado de Injun-
ção), suspensos em dezembro de 2013.

13/01A Asfoc-SN participa da manifesta-
ção dos bolsistas da Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), em apoio a regularização do pagamento da Bolsa 
Capes em atraso.

20/01O Sindicato é recebido, em Brasília, 
pelo secretário de Políticas da Pre-

vidência Social, Benedito Adalberto Brunca; e pelos 
diretores dos Regimes de Previdência no Serviço Pú-
blico, Narlon Gutierre; e de Saúde e Segurança Ocupa-

cional, Marco Perez, designados pelo ministro da Pre-
vidência Social, Carlos Eduardo Gabas, para discutir 
a contagem especial de tempo de insalubridade para 
concessão de aposentadoria e abono de permanência 
(Mandado de Injunção), suspensos em dezembro de 
2013. A Asfoc entregou ao secretário e aos diretores 
memorial explicando o processo e cópia do mandado 
de injunção de 2009. O secretário se comprometeu a 
ampliar e aprofundar o debate com outras esferas de 
governo, e a assumir a interlocução com as secretarias 
de Gestão Pública (Segep) e de Relações do Trabalho 
(SRT) do Ministério do Planejamento, para buscar so-
luções para o impasse.

28/01Como atividade do Dia Nacional 
de Lutas por Emprego e Direitos, a 

Asfoc-SN realizou o primeiro Fórum Sindical e Ins-
titucional do ano, para atualizar os trabalhadores da 
Fiocruz sobre as ações realizadas pelo Sindicato no 
mês de janeiro – atos em diversos estados, convoca-
dos pelas Centrais Sindicais, também marcaram o dia. 
Ratificando a importância de ouvir as demandas dos 
trabalhadores e cumprindo compromisso assumido em 
campanha junto aos servidores, o Sindicato apresentou 
ainda agenda de Assembleias por Unidade, programa-
das para março e abril.

01/02Reunião ampliada do Fórum 
dos SPFs organiza por consen-

so a pauta comum da Campanha Salarial 2015.

02/02Ação conjunta com o Fórum 
dos SPFs no Congresso Nacio-

nal destacando os PLs e MPs de interesse dos 
trabalhadores.

11/02Reunião do Fórum dos SPFs 
constrói agenda e Jornada de 

Lutas para os dias 7, 8 e 9 de abril.

12/02Reunião do Fórum Estadual de 
Entidades Nacionais para dis-

cutir estratégias de mobilização.

25/02Lançamento da Campanha Sala-
rial dos SPFs, em Brasília.

06/03Ato Nacional no Rio, em de-
fesa do SUS e contra as priva-

tizações.

11/03Ato de Lançamento da Campa-
nha Salarial no Rio de Janeiro, 

em frente ao Ministério da Fazenda.

HISTÓRICO DAS GESTÕES

EiXOS DA PAUTA 
DOS SPFs
l	Política salarial permanente com 

correção das distorções e reposição 
das perdas inflacionárias

l	Índice linear de 27,3%
l	Data-base em 1º de maio
l	Direito de negociação coletiva 

(convenção 151 OiT)
l	Paridade salarial entre ativos e 

aposentados
l	Retirada dos projetos do Congresso 

Nacional que atacam os direitos 
dos servidores

l	Aprovação imediata dos projetos de 
interesse dos servidores

l	isonomia salarial e de todos os 
benefícios entre os poderes

PROJETOS/MEDiDAS QUE SÃO AMEAÇAS À 
CLASSE TRABALHADORA E QUE PRECiSAM SER 
RETiRADOS DE PAUTA:
n  Regulamentação da terceirização (PL 4330/2004);
n  Simples trabalhista (PL 951/2011);
n  Acordo extrajudicial de trabalho (PL 5101/2013);
n  impedir o empregado demitido de reclamar na Justiça do 

Trabalho (PL 948/2011);
n  Suspensão de contrato de trabalho (PLS 62/2013);
n  Prevalência do negociado sobre o legislado (PL 4193/2012);
n  Trabalho intermitente (PL 3785/2012);
n  Código de Trabalho (PL 1463/2011).
n  Dispensa por insuficiência de desempenho (PLP 248/1998);
n  Limite de despesa com pessoal (PLP 1/2007);
n  Fundações Estatais (PLP 92/2007).
n  Direito de Greve (PLS 327/2014)
n  Direito de Greve – (4497/2001)
n  Seguro-Desemprego (MP 665/2014) 
n  Pensão por Morte e Auxílio-doença (MP 664/2014) 
n  PLS – Projeto de Lei do Senado, Nº 287 de 2013. 
n  PLS – Projeto de Lei do Senado, Nº 710 de 2011.

PROJETOS QUE SÃO DE iNTERESSE 
DOS TRABALHADORES DO SERViÇO 
PÚBLiCO FEDERAL E QUE PRECiSAM 
SER APROVADOS:
n  Política de valorização dos aposentados (tramita 

o PL 4434/2008, que recupera o valor das 
aposentadorias);

n  Jornada de trabalho (PEC 231/1995 e PL 
4653/1994);

n  Fator previdenciário (3299/2008);
n  igualdade de gênero no trabalho (PL 6653/2009 e 

PLS 136/2011, entre outros);
n  Trabalho escravo (PEC 57- A/1999);
n  Demissão imotivada (MSG 59/2008).
n  Regulamentação da Convenção 151 da OiT;
n  Extinção da contribuição de inativos (PEC 

555/2006);
n  Assédio moral no serviço público (PLS 121/2009).
n  Estabilidade do dirigente sindical (PL 6706/2009).
n  Negociação Coletiva (287/2013)
n  Organização Sindical projetos das Centrais 

(7205/2014)

ASSEMBLEiAS POR UNiDADE
Dia 2 – iFF  Dia 5 – Presidência, Direh e Dirad  Dia 9 – Mata Atlântica e Hélio Fraga
Dia 13 – Cecal e Dirac Dia 16 – iNCQS e COC  Dia 18 – Paraná 
Dia 19 – iOC  Dia 23 – iNi  Dia 25 – Biomanguinhos 
Dia 30 – Minas Gerais Dia 31 – iCiCT

Dia 1 – Amazonas Dia 8 – Brasília Dia 9 – Ensp 
Dia 10 – Farmanguinhos Dia 13 – Bahia Dia 14 – Pernambuco
Dia 15 – Ceará Dia 17 – Politécnico e Diplan Dia 20 – Rondônia
Dia 28 – Mato Grosso do Sul
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O s diretores eleitos para a Executiva 
Nacional da Asfoc-SN e parte dos 
coordenadores regionais (triênio 
2015-2017) tomaram posse durante 

a Festa de Fim de Ano, em 19 de dezembro, na 
quadra do Salgueiro. Durante a cerimônia, que 
contou também com o presidente da Fiocruz, 
Paulo Gadelha, diretores de diversas Unidades 
da Fundação e integrantes da Comissão Eleito-
ral, a presidente eleita do Sindicato, Justa Helena 
Franco, previu uma conjuntura complicada para 
o país e um período cheio de desafios e lutas para 
os próximos anos, mas demonstrou confiança no 
poder de mobilização.

Sindicato aposta 
na força dos 

trabalhadores da 
Fiocruz 

Preta Gil transforma Festa de 
Fim de Ano em micareta

“Não será nada fácil para os servidores públicos, 
mas acredito  na força dos servidores da Fiocruz para 
reversão do quadro”, avisou a dirigente em seu pri-
meiro discurso. 

Como compromisso assumido junto aos trabalha-
dores durante processo eleitoral, a Asfoc realizará, em 
março e abril, uma série de Assembleias por Unidade 
para ouvir o conjunto dos trabalhadores (confira o ca-
lendário completo na página 5).   

Após a cerimônia de posse, a cantora Preta Gil 
transformou o Salgueiro numa micareta - carnaval 
(de Salvador) fora de época. Relembrando antigos e 
recentes sucessos da música baiana, as cerca de 4 mil 
pessoas fizeram tremer o chão da escola de samba.

Se a alegria tomou conta da quadra, fora dela os 
trabalhadores deram um show de solidariedade. Duran-
te a entrega de convites para a Festa de Fim de Ano, o 
Sindicato promoveu nova campanha de arrecadação de 
alimentos não perecíveis e recebeu 1,5 tonelada de arroz, 
feijão, açúcar, macarrão, farinha, óleo e leite em pó.   

Parte dos produtos foi doada para o Projeto “A 
Rua é Nós”, da comunidade do Amorim; o Centro de 
Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca (Ensp); o Projeto “Novos Caminhos”, do Ins-
tituto Fernandes Figueira (IFF); a Associação Solidá-
rios Amigos de Betânia; e a Associação Lutando para 
Viver Amigos do Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chegas (INI). 
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GINÁSTICA
• Campus – diariamente, das 

12h às 13h
• Expansão, segundas, quartas 

e sextas-feiras, das 12 às 
13h e das 13h às 14h

MUSCULAÇÃO
• Campus – diariamente, das 

6h às 9h, das 11h às 14h e 
das 15h30 às 19h30

• CTM-Far – diariamente, das 
11h às 14h e das 17h às 19h

FUTEBOL
• Campus – terças e quintas-

feiras, das 12h às 13h e 
17h* (*terças-feiras apenas 
para Master – acima de 35 
anos)

FUTSAL
• Campus – quartas e sextas-

feiras, das 17h às 19h30

E s p o r t E s

Todo ano a Asfoc-SN amplia o leque de atividades esportivas para seus associados. Em 2015, não foi diferente! Depois de promover um Aulão 
de Karatê, em fevereiro, a atividade entrou para a grade fixa do Sindicato. Orientada pelo professor Paulo Santana, as aulas acontecem às ter-

ças e quintas-feiras, a partir das 11 horas, no Estação Asfoc - confira as condições para praticar a atividade pelo telefone 99719-9030. 
Além do karatê, o Sindicato ainda disponibiliza outras artes marciais: muay thai, jiu-jítsu e krav-magá.

Asfoc-SN promove aulas regulares de karatê

OFICINA DA BOLA 
(Treinamento tático e físico 
para a prática do futebol)
• Campus – quartas-feiras, 

das 17h15 às 19h

FUTEVÔLEI
• Campus – segundas e 

quartas-feiras, das 12h às 
13h

FUTEBOL SOCIETY
• CTM-Far – quintas, das 17h 

às 19h; Master (acima de 35 
anos), às quartas-feiras, a 
partir das 17h

VÔLEI DE QUADRA
• Campus – segunda a 

sexta, das 12h às 13h, e às 
segundas, das 17h às 19h30, 
na quadra

• CTM-Far – quintas-feiras, 
das 17h às 19h

PILATES
• Alice Soares Marins 

Contato: 99948-2718
• Campus – segundas e quartas-

feiras, das 8h às 9h (quadra); 
terças e quintas, das 8h às 10h e 
das 16h às 18h (quadra)

• Expansão – segundas e quartas-
feiras, das 11h às 12h; e terças 
e quintas, das 11h às 14h

Obs: Também para gestantes

BASQUETE
• Campus – quartas-feiras, 

das 12h às 13h

TÊNIS
• Professor Felipe 

Contato: 96443-8772
• Campus – dia e horário a 

combinar

CORRIDA 
(Treinamento)
• Campus – terças e quintas-

feiras, das 7h às 9h e das 
12h às 13h

CENTRO AERÓBICO /  
ASFOC-NUST
• Campus – todos os dias, das 

9h15 às 10h45 e das 14h às 
15h30

BOXE
• CTM-Far – quartas e sextas-

feiras, das 17h15 às 18h15

MUAY THAI
• Professores Leonardo 

Vasconcelos e Guilherme 
Bravo  
Contato: 98375-0285

• Campus – segundas, quartas 
e sextas, das 11h às 11h55 
e das 13h às 14h

JIU-JÍTSU
• CTM-Far – segunda e quarta, 

das 11h30 às 12h30, e 
quintas-feiras, das 17h15 às 
18h15

• Campus – terças e quintas, 
das 11h às 12h, e sextas-
feiras, das 17h15 às 18h15 

KRAV-MAGÁ
• Campus – terças e quintas-

feiras, das 11h às 12h

KARATÊ
• Campus – terças e quintas-

feiras, das 11h às 12h

A Cidade das Crianças, em Santa Cruz, 
foi uma das novidades da programa-
ção da Colônia de Férias da Asfoc-

-SN, em janeiro. Considerado um dos maiores 
parques de lazer da América Latinha, as crian-
ças passaram o dia brincando no local e ainda 
conheceram o planetário da região. 

Durante as duas semanas de atividade, 
as crianças assistiram ainda a apresentação 
da bateria da Escola de Samba Mirim Tiju-

CONFIRA A GRADE ESPORTIVA DO SINDICATO

ATIVIDADES EXTRAS

RPG
• Alice Soares Marins 

Contato: 99948-2718
• Expansão – dia e 

horário a combinar

IOGA
• José Maria 

Contato: 99587-8488
• Campus – terças e 

quintas-feiras, das 13h 
às 14h

MASSAGEM
• Tatiana Santana 

- Contatos: 99756-
6308//96464-4186 

• Campus: segundas, 
quartas (sede da 
Asfoc) e sextas-feiras 
(quadra), das 9h às 17h

• Expansão: terças-feiras, 
das 9h às 17h

• IFF: quintas-feiras, 9h 
às 17h

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

quinha do Borel, de passistas, mestre-sala e 
porta-bandeira. Teve ainda sessão de cinema, 
jogos eletrônicos, passeio à Cidade do Samba, 
ao Parc Magique, em Teresópolis, ao parque 
aquático Rio Water Planet, ao Jardim Botâni-
co e à Quinta da Boa Vista. 

Como de costume, houve a tradicional 
pernoite em um hotel fazenda, em Miguel Pe-
reira, e o encerramento da colônia na casa de 
festas Estação Faz de Conta.   

Colônia de Férias: programação diversificada

Fo
to:

 Jo
rg

e V
iei

ra

Fo
to:

 D
ivu

lga
çã

o



www.asfoc.fiocruz.br     Março  /  2015 – Jornal da ASFOC8

O Discípulos de Oswaldo fez mais um belo desfile de Car-
naval em sua história. Pelo 14º ano consecutivo, o Bloco 
arrastou os foliões pelas ruas da comunidade do Amorim, 
integrando moradores da região e trabalhadores da Fiocruz. 

Exaltando o Castelo, construção símbolo da Fundação, e a ciência brasi-
leira pela memorável trajetória do médico sanitarista Oswaldo Cruz, os 
Discípulos cantaram o samba-enredo “Pavilhão Mourisco, monumento 
da Ciência a serviço da Saúde”.  

Sob a “batuta” do mestre Xula e dos intérpretes oficiais do Bloco 
(Leonardo Bessa, Hugo Júnior e Walérica do Cavaco, além de partici-
pação especial de Celinho Maneiro), cerca de 100 ritmistas da bateria 

Batuca Oswaldo, oficina de percussão formada por trabalhadores da Fiocruz, 
fizeram tremer o chão das “avenidas” Rosa da Fonseca, Castro Tavares e 
Sizenando Nabuco. 

No abre-alas, o Bloco contou pelo segundo ano com o samba no pé de sua 
Rainha, Ana Paula Oliveira, e das princesas, Ester Lúcia Gomes da Silva e 
Érika Teixeira – a musa Patrícia Diniz reforçou a percussão. A novidade deste 
ano ficou por conta da ala do IOC, formada por alunos, trabalhadores do Ins-

tituto e passistas convidadas, que desfilou com camisa própria da Unidade 
e chapéu Panamá.

Mas antes de botar o Bloco na rua em 11 de fevereiro, a Asfoc promo-
veu uma série de eventos pré-carnavalescos para esquentar os tamborins 
para o Carnaval: Roda de Samba, Ensaios e Feijoada, quando foi escolhi-
do o samba-enredo. Na ocasião, um júri declarou vencedor o samba do 
servidor aposentado da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp), Pedro 
Jonathas, campeão cinco vezes do concurso, e de seus parceiros Raphael 
Pinheiro, Renato Touzpin, Fabiano Touzdjian, Ana Pinheiro, Carlos Ve-
ras, Bria e Gabú. A escolha do enredo foi feita por consulta pública e o 
tema sugerido pelo pesquisador Marcel Pedroso e por Cláudio Marques 
Folly, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnoló-
gica em Saúde  (Icict).

A Coordenação Regional da Asfoc-SN em Pernambuco também 
promoveu, em 5 de fevereiro, uma festa de Carnaval. Realizada 
no Clube da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tra-
balhadores do Aggeu Magalhães se reuniram para um momento 
de integração da Unidade. Durante a folia, a ciência e a história 
da Fiocruz foram contadas através dos bonecos de Olinda de Ag-
geu Magalhães e Oswaldo Cruz, juntamente com o grupo de tra-
balhadores do MaracAggeu. No encerramento da festa, a orquestra 
de frevo, para manter viva a cultura local, animou os foliões com 
a típica música da região. Acesse a página do Facebook da Asfoc 
Pernambuco e veja como foi o evento:https://www.facebook.com/
asfocpe?ref=aymt_homepage_panel. Para conferir mais fotos da 
folia no Rio de Janeiro acesse o portal do Sindicato (www.asfoc.
fiocruz.br) ou a funpage da Asfoc-SN no Facebook.

Mestre Xula e bateria  
do Discípulos viram notícia

O mestre Xula e a bateria Batuca Oswal-
do, do Bloco Discípulos de Oswaldo, viraram 
notícia no portal ilha Notícias, da ilha do Go-
vernador. integrante da bateria da União da 
ilha há 30 anos, o professor de percussão 
Carlos Pedro da Silva Noronha, o Xula, falou 
da emoção de comandar há dois anos a ba-
teria Batuca Oswaldo, oficina de percussão 
formada por trabalhadores da Fiocruz. 

“Tenho alunos que são mestres em biolo-
gia, outros são doutores em pesquisas científi-
cas que se misturam com outros funcionários, 
como porteiros e agentes de serviços gerais. 
No momento em que estamos reunidos e 
ensaiando somos iguais. Essa interação pro-
porcionada pelo samba e suas vertentes são 
impagáveis”, afirmou.

As aulas da oficina ocorrem todas as se-
gundas, quartas e sextas-feiras, das 12h às 
13h, no campo de futebol, em Manguinhos – 
percussionistas com ou sem experiência po-
dem participar dos ensaios.

No último Ensaio de Carnaval do Discípulos 
de Oswaldo, no dia 6 de fevereiro, os traba-
lhadores da Fiocruz foram surpreendidos 
pela notícia do falecimento do ex-diretor da 
Asfoc Murilo Martins Krawczuk. Na abertura 
do evento, a bateria Batuca Oswaldo saudou 
durante um minuto a memória do servidor 
aposentado da Fundação Murilo Martins Kra-
wczuk. A presidente do Sindicato, Justa Hele-
na Franco, lembrou que Murilo sempre esteve 
presente nos eventos de Carnaval. “Ele, inclu-
sive, era um dos confrades do Bloco”, disse, 
emocionada.

C u l t u r a l

Bloco Discípulos de Oswaldo 

homenageia Castelo Mourisco  

no Carnaval

Bloco faz homenagem  
a ex-diretor da Asfoc
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