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Quarenta anos de existência!

Mensagens de parabéns aos 40 anos da Asfoc
Quero vestir a camisa da Asfoc por pelo menos + 40 anos. 
Amo lutar com vcs. Parabéns para nós  
Fatima Souza

Dentre os inúmeros ataques recentes aos direitos sociais conquis-
tados pelos trabalhadores, a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 55 que atualmente tramita no Senado Federal é uma das 
mais perversas. Atinge diretamente áreas extremamente sensí-

veis, como a Saúde e Educação. “É a desconstrução da Constituição de 1988”, 
como bem frisou o professor do Instituto de Economia da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), em um dos Seminários realizados pela Asfoc-
-SN para conscientizar e ampliar a mobilização dos servidores da Fiocruz.
A matéria principal desta edição constrói uma linha do tempo dos movimen-
tos sociais e sindicais contra essa e outras medidas do governo atual. Uma 
árdua luta, muitas vezes inglória, mas que não pode deixar de ser travada.
Com a força dos trabalhadores, que exerceu grande pressão desde o 
início do segundo semestre – incluindo caravanas a Brasília, mani-
festações e atos públicos, panfl etagens nos aeroportos e presença cons-
tante em diversas audiências públicas, além de abordagem direta aos 
parlamentares no Congresso – conseguimos retirar do texto de ou-

tro projeto, o PLP 257, um item que previa o congelamento de salá-
rios dos servidores federais. Uma vitória parcial do movimento.
Mas por opção do governo, a conjuntura político/econômi-
ca está bem complicada. De maneira abrupta e atropelada, ten-
ta aprovar medidas que visam o desmonte do serviço público 
do país, atendendo apenas aos interesses do mercado fi nanceiro.
Em relação à PEC 55 – antiga PEC 241 -, chegou a realizar um mega-
-jantar para deputados e acompanhantes no Palácio do Planalto, às vés-
peras de sua apreciação na Câmara, visando a aprovação de sua proposta.
A batalha agora acontece no Senado. Com outra numeração (PEC 55), 
mas exatamente com as mesmas “maldades”. Um projeto que também 
prevê uma forte reforma administrativa voltada à desvalorização dos 
servidores, com corte de direitos e reajustes, além da proibição de no-
vas contratações, mediante a vedação de novos concursos públicos nos 
próximos 20 anos. Proposta essa que antecede duas outras reformas, da 
Previdência e Trabalhista, que estarão em pauta a partir do ano que vem.

Mas, cumprindo seu papel, a Asfoc-SN mantém a pressão, a vigí-
lia, e participa ativamente da organização do enfrentamento ao governo, 

junto com outras entidades representativas dos servidores e trabalhadores 
do país.

Nada diferente do que sempre aconteceu ao longo de seus 40 anos 
de existência, comemorados em 30 de agosto deste ano e ressaltado por 
dezenas de mensagens recebidas por e-mail e rede social (veja ao lado 
algumas delas). 

São quatro décadas de muita história, lutas e conquistas. Desde que a antiga 
Associação dos Servidores da Fundação evoluiu de um braço assistencial da Pre-
sidência da Fiocruz para chegar a ser realmente um Sindicato de fato e de direito 
foram inúmeras direções e militantes. Servidores que doaram tempo e disposição 
para construir a Asfoc que conhecemos hoje, imprimindo a marca Atuante reconhe-
cida interna e externamente. 

Hoje, a diretoria, olhando para o legado que conquistou e procurou aprimorar ao 
longo de todo esse tempo, reafi rma sua verdadeira essência, a de luta pelos trabalha-
dores, com respeito à democracia, sempre na defesa dos trabalhadores, dos direitos 
conquistados e por um Sistema Único de Saúde (SUS) 100% público e de qualidade.
Por conta dessa data histórica, se justifi ca a proposta de um jornal um pouco dife-
rente: com duas capas! Esperamos que aprovem.

Parabéns a todos nós, 
servidores da Fiocruz, que 
juntos tornamos possíveis 
muitas melhorias. A Asfoc é 
o resultado de nossa união. 
Elaine Imenes 

Mesma idade de Farmanguinhos 
e Biomanguinhos. Parabéns 
para ASFOC. Sucesso, coragem 
e determinação por mais 40! 
Yolanda Arruda

Parabéns e sucesso sempre nas 
suas ideias. Quero pra vocês 
mais 40 anos. Bjs 
Conceição Costa

Parabéns Asfoc, que continue 
com esse brilhantismo e 
competência. 
Levy Albuquerque

lia, e participa ativamente da organização do enfrentamento ao governo, 
junto com outras entidades representativas dos servidores e trabalhadores 
do país.

de existência, comemorados em 30 de agosto deste ano e ressaltado por 
dezenas de mensagens recebidas por e-mail e rede social (veja ao lado 

 A PEC que 
ameaça o Brasil
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Em janeiro de 2017, os servidores da Fiocruz receberão a segunda 
parcela do acordo salarial assinado entre a Asfoc-SN, Presidência 
da Instituição e o governo Federal, em dezembro de 2015. 

Num contexto de forte crise política e econômica no país, com até um 
processo de impeachment da presidente da República, o acordo chegou a ser 
ameaçado diversas vezes.

Foi a força do movimento dos trabalhadores da Fiocruz que pressionou os 
parlamentares, desde que a matéria passou a ser discutida e votada no Con-
gresso Nacional, e garantiu o reajuste de 10,8% em duas partes – a primeira 
parcela, de 5%, foi paga a partir de agosto deste ano.

A Lei 13.326, sancionada em 29 de julho, contempla o aumento salarial, 
mais o cálculo da GDACTSP pela média, beneficiando os aposentados e ain-
da a correção da Gratificação por Qualificação (GQ).

Mas antes da sanção, o movimento dos trabalhadores precisou realizar 
diversas ações para garantir o reajuste dos servidores. Na semana em que o 
PL do acordo seria discutido no Congresso, uma delegação de trabalhadores 
da Fiocruz teve de furar bloqueios para conseguir acompanhar e pressionar 
os parlamentares.  

Em sessão conjunta da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e 
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), no Senado Federal, o vice-
presidente da Asfoc, Paulo Garrido, abordou os dois ministros presentes; o 
do Planejamento, Diogo Oliveira, e o da Saúde, Ricardo Barros, reforçando a 
importância da aprovação do PL. 

Mesmo com toda a pressão, os senadores Ricardo Ferraço (PSDB/ES) e 
Ronaldo Caiado (DEM/GO) discursaram contra e articularam para impedir a 
votação do acordo salarial. Foram votos vencidos e o PL acabou sendo apro-
vado no Senado, seguindo para a sanção do presidente Michel Temer.

Segunda parcela do acordo  
salarial será paga em janeiro
Sindicato faz ações pela implementação do RRA

No entanto, para que o acordo salarial seja cumpri-
do na íntegra, falta a conclusão das negociações sobre 
a implementação do Reconhecimento de Resultado de 
Aprendizagem (RRA).

Em julho mesmo (20/07), a direção da Asfoc-SN 
tratou do assunto com o novo secretário de Gestão 
de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério do 
Planejamento, Augusto Akira Chiba, que acabara de 
assumir o cargo. Pelo Sindicato estiveram presentes 
os diretores Justa Helena Franco (presidente), Paulo 
Garrido (vice), Luciana Lindenmeyer (secretária Ge-
ral), Washington Mourão Luis (Legislação e Assuntos 
Jurídicos), Mychele Alves e Paulo Henrique da Costa 
Ferreira - foto.

Em 8 de novembro, o vice-presidente da Asfoc, 
Paulo Garrido, cobrou pessoalmente do secretário a 
retomada das discussões sobre a RRA, em evento na 
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Pú-
blico (Ctasp) na Câmara dos Deputados. Na ocasião, 
Paulinho entregou documento solicitando a “marcação 
urgente da data de reunião para tratar do cumprimen-
to do Acordo assinado em 2015, em especial à cláusu-
la que prevê a implementação da RRA para Analistas e 
Tecnologistas da Fiocruz”. 
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Linha do Tempo
NOVEMBRO
Dias 28, 29 e 30 – Mobilização Nacional 
contra a PEC 55 e caravana a Brasília
Dia 25 – Dia Nacional de Lutas, com ato 
político durante a apuração das eleições 
Fiocruz
Dia 11 – Realiza debate sobre a PEC 55 
(ex-241)
Dia 7 - Regionais pactuam calendário de 
mobilização contra PEC 55
Dia 1 – Convoca trabalhadores a votar no 
site do Senado contra a PEC

OUTUBRO 
Dia 25 – Dia Nacional de Luta, no 
Congresso Nacional
Dia 24 - Milhares protestam contra a PEC 
241, no Rio de Janeiro e em Brasília
Dia 19 - Mobilização permanente contra a 
PEC 241 e Jornada de Lutas
Dia 18 - Intensifi ca mobilização no 
Congresso, nos aeroportos e nas ruas
Dia 17 - Na entrega da Medalha Careli 
e do Prêmio Sergio Arouca, PEC 241 é 
fortemente criticada

Dia 17 - Sindicato reforça mobilização 
contra a PEC 241
Dia 11 – Após aprovação em primeiro 
turno na Câmara, pressão contra a PEC 241 
continua
Dia 10 -  Sindicato convoca novamente os 
servidores da Fiocruz a enviar mensagem 
aos deputados federais
Dia 5 - Força-tarefa contra PEC 241 em 
Brasília
Dia 4 – Promove Seminário “A PEC 241 e o 
desmonte do serviço público”

A organização da caravana “OcupaBrasília”, 
que acontecerá nos dias 28 e 29 de 
novembro, já dava a dimensão exata da 
insatisfação dos trabalhadores contra uma 
das maiores agressões aos direitos sociais 
conquistados nos últimos anos: a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC 55), que 
será votada em primeiro turno no Senado, 
atinge em cheio o orçamento das áreas mais 
sensíveis do país, a Saúde e a Educação.

Movimento dos 
trabalhadores 
acirra luta 
contra PEC 55

Numa dura queda de braço com o governo, que 
colocou como prioridade a aprovação da PEC 
da “maldade”, o movimento organizado por 
movimentos sociais e sindicais foi às ruas. 

Em diversas manifestações pelo país, teve enfrentamento 
com as forças repressoras da polícia, e em Brasília encon-
trou difi culdades de acesso ao Parlamento e às galerias do 
Congresso durante as discussões e votações na Câmara dos 
Deputados.

Mesmo com a batalha perdida frente aos deputados, que 
aprovaram em primeiro e segundo turno a então PEC 241, 
os trabalhadores intensifi caram ainda mais a mobilização. 
Em reunião no dia 21 de novembro, as entidades que com-
põem o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe), dentre elas a Asfoc-SN, decidiram acirrar a 

07/11
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pressão junto aos parlamentares, consensuando um 
calendário de ações nos aeroportos dos estados, dire-
tamente nos gabinetes dos políticos, além de uma am-
pla divulgação de manifestos nas ruas e redes sociais.

Caso a PEC seja aprovada nessa primeira vo-
tação no Senado, ainda precisará passar por nova 
análise dos senadores, provavelmente no dia 13 de 
dezembro.

Manifestações
A mobilização contra a PEC 241 (atual PEC 55) 

se iniciou em outubro, com pressão sobre 
os deputados federais no Congresso Na-
cional e nos aeroportos do país. Durante as 
Olimpíadas, um ato no Boulevard Olímpi-
co, organizado pelas Centrais Sindicais e 
incorporado à agenda do Fórum Nacional 
das Entidades dos Servidores Públicos Fe-
derais (Fonasefe), unifi cou trabalhadores 
contra a política de desmonte a política de 
desmonte do governo Temer e em favor do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

A Asfoc seguiu em setembro, junto 
com o Fórum dos SPFs, em esforço con-
centrado no Congresso pressionando os 
parlamentares e centralizando forças contra 
essa e outras medidas do governo extrema-
mente nocivas aos trabalhadores. Nos dias 12 e 13 do 
mesmo mês, milhares de servidores públicos federais 
de todo país participaram da Jornada de Lutas contra 
as reformas da Previdência, Trabalhista, o PLP 257 e 
a PEC 241. 

Uma delegação expressiva de trabalhadores da 
Fiocruz também participou da Marcha Unifi cada, que 
percorreu a Esplanada. No Ministério da Fazenda, a 
Asfoc e o Fonasefe pressionaram por uma audiência 
com o ministro Henrique Meireles para reivindicar 
maiores investimentos públicos em Saúde e Educa-
ção, pela Auditoria Cidadã da Dívida e contra o ajuste 
fi scal, mas, infelizmente, não foram atendidos.

No dia 22, o Sindicato participou de três atos no 
Dia Nacional de Mobilização. Milhares de trabalha-
dores foram às ruas de todo o país para protestar 
contra a política de desmonte do governo. No Rio 
de Janeiro, as manifestações começaram pela ma-
nhã com um Ato contra a privatização da Saúde e 
em defesa do SUS, em frente ao Hospital Getú-
lio Vargas (HGV). No início da tarde, a Asfoc-SN 
também esteve presente em Ato em defesa da Ci-
ência e Tecnologia em frente ao prédio do Instituto 
Nacional de Tecnologia (INT). 

Encerrando o dia, a Asfoc se incorporou a um 
grande Ato Unifi cado no Centro do Rio. Manifes-
tantes de diversas entidades sindicais, movimentos 
sociais e culturais se reuniram em frente à Can-
delária. Carregando faixas, os trabalhadores da 
Fiocruz protestaram contra o ajuste fi scal (PEC 
241 e PLC 54), em defesa dos servidores e por um 
serviço público de qualidade. “Estamos aqui nova-
mente para lutar contra todos os projetos que reti-
ram direitos dos trabalhadores”, frisou a diretora 
Mychele Alves.

Intensifi cando a mobilização contra os ataques 
aos direitos dos trabalhadores, pela geração de 

mais empregos e contra o ajuste fi scal, o Sindicato 
realizou ainda no fi m do mês um Ato no Conse-
lho Deliberativo aberto, no auditório do Museu da 
Vida, durante o debate “Fiocruz em defesa das po-
líticas públicas e da saúde humana”.

Mantendo a vigília contra os ataques do go-
verno aos direitos dos trabalhadores, o Sindicato 
convocou novamente os servidores da Fiocruz a 
enviar mensagem aos deputados federais, no dia 10 
de outubro, produziu uma cartilha “Uma ameaça 
ao Brasil” – veja o documento na íntegra no portal 

do Sindicato (www.asfoc.fi ocruz.br) – e 
promoveu dois seminários sobre a PEC 
55 (ex-241) – leia as críticas na página 6.

Em 24 de outubro, milhares de pesso-
as foram às ruas novamente em protesto 
contra a Proposta de Emenda Constitu-
cional. No Rio de Janeiro, a Asfoc-SN 
convocou e disponibilizou transporte 
para os trabalhadores e estudantes da 
Fiocruz, que se integraram ao Ato no 
Centro da cidade. A manifestação come-
çou na Candelária e seguiu pela Avenida 
Rio Branco até a Cinelândia. Paralela-
mente, em Brasília, a Asfoc também este-
ve presente numa marcha pela Esplanada 
dos Ministérios. Durante o trajeto, entre 

o Museu da República e o gramado em frente ao 
Congresso Nacional, os manifestantes gritaram vá-
rias palavras de ordem. Houve ainda protestos em 
Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São 
Paulo e Sergipe.

Com a aprovação da PEC 241 na Câmara dos 
Deputados, em segundo turno, a Asfoc divulgou 
imediatamente um novo calendário de mobiliza-
ções, pactuado com as Regionais, para tentar bar-
rar a matéria no Senado - a Proposta precisa passar 
na Casa por nova votação, também em dois turnos. 

SETEMBRO
Dia 30 - Ato no Conselho Deliberativo
Dia 29 – Ato na Cinelândia 
Dia 28 - Convoca servidores da Fiocruz a 
enviarem mensagem contra a PEC 241 aos 
deputados federais da Comissão Especial
Dia 27 - Mobilização contra a PEC 241 no 
Conselho Deliberativo
Dia 23 – Debate no BNDES sobre a PEC 
241 e a dimensão fi scal da crise brasileira

Dia 22 – Três atos no Dia Nacional de 
Mobilização: no Hospital Getúlio Vargas, no 
Instituto Nacional de Tecnologia e no Centro 
do Rio
Dia 14 – Reunião com o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia
Dia 13 – Marcha em Brasília
Dia 12 – Jornada de Lutas
Dia 1 - Esforço concentrado no Congresso 
Nacional para pressionar os parlamentares 
contra a PEC

AGOSTO
Dia 16 - Ato no Boulevard Olímpico unifi ca 
trabalhadores contra política de desmonte 
do governo
Dia 10 - Reunião Ampliada do Fonasefe 
com participação das coordenações 
regionais
Dia 09 - Mantém pressão no Congresso 
contra PLP 257 e PEC 241
Dias 1 e 2 – Pressão aos parlamentares 
com mobilização nos aeroportos contra o 
PLP 257 e PEC 241

16/0818/10 13/09
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A Proposta de Emenda à Constituição determina que a expansão do 
gasto público nos próximos 20 anos não poderá ser superior à infla-
ção. Segundo ele, essa proposta atende aos interesses do mercado 
financeiro e gera graves efeitos.

“Entre elas está o desmonte do Estado enquanto instrumento de prestação 
de serviços, com uma forte reforma administrativa voltada à desvalorização 
dos servidores, com corte de direitos e de reajustes, além da proibição de no-
vas contratações, mediante a vedação de novos concursos públicos nos próxi-
mos 20 anos”, frisou.

De acordo com Antônio Augusto, se as regras da PEC 241 estivessem em 
vigor desde 2003, início do primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, o salário mínimo, atualmente de R$ 880, seria equivalente a 
R$ 509. “E o gasto com Saúde e Educação seria a metade do que é hoje”, 
ressaltou.

O diretor do Diap disse ainda que a PEC 241 é uma espécie de gatilho, e 
uma vez aprovada, forçará a Reforma da Previdência. “A PEC é a locomotiva 
do ajuste fiscal”. Para ele, é preciso mobilizar para evitar que a conta caia ex-
clusivamente no colo dos assalariados. 

Segundo Antônio Augusto, não há sentido cortar qualquer direito enquanto 
não houver combate à sonegação e mudança na carga tributária para taxar ren-
da, propriedade, lucro, dividendos e patrimônio. “E o mais escandaloso nesse 
processo é excluir o sistema financeiro desse sacrifício e sacrificar o resto para 
favorecer esse segmento”. 

Ele listou ainda as consequências para a população caso a PEC seja apro-
vada pelo Congresso. “A primeira será a limitação ou o direcionamento do 
papel do Estado apenas para garantir o direito de propriedade, assegurar o 
cumprimento de acordos e honrar os compromissos com os credores das dívi-
das interna e externa”.

Segundo o diretor do Diap, haverá também retirada do controle do Poder 
Executivo, do Congresso e da sociedade sobre o tamanho do Orçamento; acir-
ramento do conflito distributivo, com os diversos setores da sociedade lutando 
para ver quem perde menos com os cortes; além da inevitabilidade de uma 
reforma ou ajuste com viés fiscal na Seguridade Social e na Educação, já que 
o congelamento não se sustenta sem um drástico corte de despesas na Previ-
dência e Assistência Social, na Saúde e na Educação.

Em novembro, durante o segundo debate sobre a PEC 55 (ex-241), os pro-
fessores Margarida Gutierrez, do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração (Coppead) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
e Guilherme Mello, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), também analisaram a Proposta de Emenda à Consti-
tuição.

Para Guilherme Mello, a estratégia do governo em aprovar a PEC é “des-
construir a Constituição de 1988 e o Estado brasileiro”. Segundo ele, a Pro-
posta de Emenda à Constituição não é uma reforma fiscal pois “só tem olhos 
para o gasto primário”. “Não muda nada, porque o Estado brasileiro não vai 
conseguir investir na parte social, nem promover o desenvolvimento econômi-
co através do investimento público”, afirmou.

De forma democrática, a Asfoc também convidou alguém que garantisse o 
contraditório nessa discussão. Didaticamente, a professora do Coppead/UFRJ, 
Margarida Gutierrez, apresentou um gráfico (em formato de pizza) com as 
principais despesas primárias (Saúde, Educação, entre outros).  “Se aumentar 
a participação da Educação, por exemplo, as outras despesas vão ter que cres-
cer abaixo da inflação. E o mesmo vale para as demais despesas”, explicou.

A PEC 55 (ex-241) 
recebeu muitas críticas 
durante os dois 
seminários promovidos 
pela Asfoc-SN. 
Durante o debate “A 
PEC 241 e o desmonte 
do serviço público”, 
em outubro, o analista 
político e diretor 
de Documentação 
do Departamento 
Intersindical 
de Assessoria 
Parlamentar (Diap), 
Antônio Augusto de 
Queiroz, afirmou 
que se a PEC 241 
for aprovada pelo 
Congresso, as 
consequências para 
o futuro do País e 
da população serão 
catastróficas. 

“A proposta é 
catastrófica”
Antônio Augusto

“Desconstrói a 
Constituição de 

1988”
Guilherme Mello

“As despesas terão 
que crescer abaixo 

da inflação”
Margarida Gutierrez

Acesse o portal do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 
(diap.org.br) e leia os artigos (“A PEC 241 e o papel do Estado brasileiro” 
e “PEC 241 é gatilho para a reforma da Previdência”) do diretor Antônio 
Augusto de Queiroz 
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A Asfoc-SN homenageou o Projeto Marias 
e o deputado federal Jean Wyllys na 13ª 
edição da Medalha Careli de Direitos 
Humanos, e a coordenadora da Auditoria 

Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, e o senador 
Paulo Paim no 11º Prêmio Sergio Arouca de Saúde e 
Cidadania. Pela primeira vez na história, o Sindicato 
realizou a premiação em Brasília – fruto da demanda 
dos trabalhadores da Direb/Fiocruz.

A entrega da Medalha Careli e do Prêmio Sergio 
Arouca, realizada durante a audiência pública “Saú-
de, Cidadania e Direitos Humanos”, na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), 
no Senado Federal, em outubro, foi marcada por for-
tes críticas à Proposta de Emenda à Constituição 241 
– que agora tramita no Senado como PEC 555.

O senador Paulo Paim ressaltou a importância de 
defender as grandes causas da população. “Devagar, 
a consciência do nosso povo há de avançar, e eles 
vão perceber o que é a 241 e todas as outras reformas 
(Previdência e Trabalhista), além da questão da dívi-
da pública. Sempre vale a pena lutar”, frisou. 

A presidente da Asfoc, Justa Helena Franco, res-
saltou que a escolha dos nomes para o Prêmio Sergio 
Arouca tem por “finalidade homenagear pessoas que 
se dedicam a resguardar a cidadania e os direitos do 
povo brasileiro”. 

Ela criticou o fato de o ministro da Saúde, Ri-
cardo Barros, afirmar que o SUS não cabe no Estado 
brasileiro. “Se não cabe neste momento, com a PEC 
241 não vai caber nunca! Por isso, precisamos lutar 
para que o SUS seja uma garantia para a população”, 
afirmou.

O vice-presidente do Sindicato, Paulo Garrido, 
lembrou de forma emocionada a participação do ami-
go Jorge Careli nas campanhas da Asfoc. “Era um 
militante abnegado”, revelou. Paulinho, assim como 
os colegas de mesa, também condenou a Proposta de 
Emenda à Constituição e elogiou os premiados. 

“São defensores de destaque que acompanhamos 
e trabalhamos juntos (contra a PEC 241). Essa Proposta 
é o fim do mundo, é a PEC que desrespeita os direitos 
humanos e vai trazer transtornos para a população: ela 
destrói a cidadania, a Saúde e Educação públicas!”. 

A pedido da mãe de Jorge Careli, o vice-presiden-
te ainda estendeu sobre a mesa de debate uma camisa 
da Campanha “Onde Está Careli?”, lembrança guar-
dada como símbolo do amor e da luta pela guerreira 
Maria Careli.

Coordenadora do Projeto Marias, da Comunida-
de de Manguinhos, Norma Maria de Souza recebeu 
a Medalha Careli de Direitos Humanos em nome das 
mães com filhos portadores de deficiência e necessi-
dades especiais. Durante o debate, Norma leu uma 
moção de repúdio aos governos municipal, estadual e 
federal pelo não cumprimento, em sua totalidade, dos 
artigos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e, prin-
cipalmente, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

“Essa falta de respeito é histórica! A saúde é di-
reito de todos e dever do Estado. O não cumprimento 
tem deixado as pessoas deficientes e seus familiares 
à mercê da própria sorte. O que queremos é respeito 
às nossas limitações e que as leis sejam cumpridas”, 
afirmou Norma, que recebeu a homenagem das mãos 
do diretor Social e de Cultura, João Carlos Rolim de 
Freitas, o Profeta.  

Medalha Careli e Prêmio Sergio 
Arouca pela primeira vez em Brasília

Também homenageado com a Medalha Careli, o 
deputado Jean Wyllys afirmou que a busca como par-
lamentar é pela efetivação das leis. E a defesa dos di-
reitos humanos, segundo ele, não se dá apenas no dis-
curso, mas também na prática. “Os direitos humanos 
são para todos. Por isso, a PEC 241 é tão pavorosa. A 
Proposta corresponde a vontade do governo ilegítimo 
e golpista de Michel Temer de paralisar os recursos 
da Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia para bene-
ficiar o sistema financeiro”, disse o parlamentar, que 
recebeu a medalha e o diploma da diretora secretária 
Geral, Luciana Lindenmeyer.

Homenageada com o Prêmio Sergio Arouca de 
Saúde e Cidadania, Maria Lúcia Fattorelli aproveitou 
o encontro para denunciar a PEC 241 em um artigo 
da Auditoria Cidadã da Dívida intitulado: ‘Você está 
sendo roubado pela PEC 241’. 

“O governo e setores da grande mídia estão insta-
lando um clima de terrorismo no país e fazendo uma 
tremenda lavagem cerebral na população, afirmando 
que se a PEC 241 não for aprovada o Brasil “quebra”, 
usando ainda o óbvio discurso de que é necessário 
controlar gastos. Todos os anos, centenas de bilhões 
são subtraídos do orçamento federal para o inconsti-
tucional pagamento de grande parte dos juros nomi-
nais (os mais elevados do mundo) e sequer sabemos 
quem são os credores, pois essa informação é sigilo-
sa”, finalizou Maria Lucia, que recebeu o prêmio do 
coordenador-geral de Brasília, Clodoaldo Rodrigues 
Pinheiro.

Para ler o artigo completo,  
acesse auditoriacidada.org.br

PEC 241 é fortemente criticada na cerimônia
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Se reerguer da tragédia é muito difícil, teve gente que foi trans-
portada num carrinho por não ter forças para andar. A lama vinha 
como uma verdadeira tsunami e as pessoas corriam para onde 
dava. Muita gente não conseguiu (soterrada). Foi e continua sen-

do um sofrimento muito grande para todos”. Esse foi o drama vivido pelo 
aposentado Filomeno da Silva, o primeiro morador do distrito de Bento Ro-
drigues, em Mariana (MG).

Lama por todo lado. Escola, Igreja e casas destroçadas. O cenário em 
Bento Rodrigues é de total destruição pela maior tragédia ambiental do país. 
Mônica dos Santos, também ex-moradora do distrito destruído pela lama, 
faz parte de um grupo que retorna ao local todo fi m de semana para pedir 
justiça às autoridades. “Não queremos tampar a cena do crime. Somos contra 
a construção de uma nova barragem e estamos aqui para lembrar que a terra 
é nossa!”

Um ano após a tragédia ocorrida no dia 5 de novembro de 2015, mora-
dores, entidades sindicais e movimentos sociais se reuniram numa caminhada 
de uma semana por toda a região atingida, que terminou com um grande Ato 
ecumênico em Bento Rodrigues. Uma encenação teatral também relembrou 
o rompimento das barragens de Fundão, pertencente à empresa Samarco, que 
destruiu Bento Rodrigues, e todas suas vítimas. “Neste ato pedimos justiça. 
Foi um crime e os culpados não pagaram por isso”, afi rmou Mônica. 

A manifestação contou com apoio de movimentos sociais, como o 
Levante Popular da Juventude, o Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB) e o Movimento Sem Terra (MST).

Ato cobra Justiça pela maior  tragédia ambiental do país



9Novembro  /  2016 – Jornal da ASFOC

S i n d i c a l

Ato cobra Justiça pela maior  tragédia ambiental do país

Rodrigo Souza, representante do Levante Popular da Juventude, explicou 
a importância das reivindicações dos jovens atingidos pela lama em Mariana e 
também não se esqueceu dos que sofrem com a violência nas periferias. “Se aqui 
em Mariana a juventude foi atingida pelas barragens, na periferia, nas favelas é 
atingida pelas balas”.

Thiago Alves, coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Bar-
ragens (MAB), explica quais são os direitos da população e a dimensão do ato para 
o movimento.

“Esse momento é histórico para o movimento no Brasil e para a luta pelos 
direitos dos atingidos no mundo inteiro. Esse crime é considerado o maior da his-
tória da mineração global. Por isso, exige muita organização dos trabalhadores no 
campo e na cidade e também mobilização para recuperar a bacia. O que cobramos 
das autoridades é um direito da população atingida. Todo mundo tem que ter casa em 
Mariana e uma renda mínima até se recuperar”.

Antoniel de Oliveira, do setor de Educação do MST, explicou que o Movi-
mento incorporou a pauta dos atingidos de Mariana como uma de suas principais 
bandeiras de luta, já que alguns de seus assentamentos também sofreram com rom-
pimentos das barragens (ex: no Espírito Santo).

Ele ainda relembra o apoio da Asfoc-SN contra a invasão da escola Flo-
restan Fernandes, em Guararema, pela Polícia Militar de São Paulo. “É muito 
importante o apoio da Asfoc. O momento impõe à classe trabalhadora organi-
zada a necessidade de união. Isso não é de agora, mas tem se intensifi cado a 
partir do golpe”.

A Asfoc-SN participou do ato em Mariana e apoiou os ex-moradores do 
distrito de Bento Rodrigues pelo segundo ano consecutivo. No ano do desastre, 
o Sindicato organizou um grande mutirão na Fiocruz para arrecadar donativos 
para a população atingida. Estiveram presentes os diretores da Executiva Na-
cional Paulo Garrido (vice), Alcimar Pereira Batista (Administração e Finan-
ças) e Gutemberg Brito (Comunicação), além de representantes da Regional 
de Minas Gerais. 

Paulo Garrido falou da importância dos movimentos sindicais e sociais neste 
momento. 

“Percebemos a desigualdade nesta luta. Estamos aqui em apoio aos mora-
dores, nos mobilizando. Mas, neste exato momento, na cidade de Mariana, acon-
tece uma outra manifestação promovida por um vereador considerado de elite em 
defesa da empresa, a Samarco. Temos que estar cada vez mais fi rmes, fortes e 
atuantes.”

Paulinho também alerta para a construção de uma nova barragem na região, 
que pode causar futuros problemas ambientais. “Vemos que uma nova represa já 
está sendo construída. Mas, por pressão dos movimentos sociais, a Justiça decre-
tou sua intervenção”.

O coordenador regional da Asfoc de Minas Gerais, Ezequias Siqueira, par-
ticipou do Ato e falou sobre a cobiça das empresas em explorar recursos e a des-
valorização da vida.

“Esse incidente soterrou não só a comunidade de Bento Rodrigues, distrito 
de Mariana, como também os sonhos, as esperanças, todo passado e a perspectiva 
de futuro de uma população humilde, vítima da ganância do capitalismo explora-
tório sem controle, sem dar nenhum valor à vida humana”.

A Samarco informou, em nota, que tem conduzido, desde o primeiro mo-
mento, diversas ações de remediação e mitigação ao longo dos 650 quilômetros de 
extensão dos impactos sociais, ambientais e econômicos. 

Mas a realidade dos moradores é bem diferente: falta de acesso à água po-
tável, desemprego e injustiça das empresas em reconhecer benefícios a pessoas 
desassistidas. É o que conta o presidente da Comissão de Direitos Humanos, depu-
tado padre João Carlos Siqueira. Ele esteve em diligência e ouviu diversos mora-
dores para entender quais eram suas verdadeiras necessidades. 

“O dono da pousada até recebe um cartão de auxílio fi nanceiro da Samarco, 
mas os trabalhadores que foram demitidos, por não haver mais turismo no local, 
não recebem nada. A dona da lojinha de artesanato recebe o cartão, mas os artesãos 
não recebem. Ainda tem a questão da água, mesmo que os pais comprem água 
mineral, a criança muitas vezes consome água contaminada na escola. Muitas fa-
mílias ainda têm problemas como falta de energia elétrica.” 

Padre João fi naliza explicando o que representou o rompimento das bar-
ragens de Fundão: ”É uma total violação dos direitos humanos, em todos os 
sentidos”.

Recentemente, a Justiça Federal aceitou a denúncia apresentada em outu-
bro de 2016 pelo Ministério Público Federal contra 22 pessoas envolvidas 
no rompimento da Barragem. Dessas, 21 são acusadas pela inundação, 
desabamento, lesão corporal e homicídio com dolo eventual (quando se 
tem a intenção ou assume o risco de matar). A Samarco, responsável pela 
estrutura, e suas acionistas Vale e BHP Billiton também são rés por diver-
sos crimes ambientais. O engenheiro Samuel Loures e a empresa VogBR 
responderão por emitir laudo enganoso sobre a estabilidade da barragem.
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Em comemoração aos 40 anos da 
Asfoc-SN, o Sindicato promoveu 

uma série de atividades sindicais, es-
portivas e culturais voltadas aos traba-
lhadores no mês de outubro. No dia 7, 
o cantor e compositor Bebeto cantou 
sucessos, como “Menina Carolina”, e 
botou para dançar servidores, estudan-
tes, bolsistas e moradores das comu-

Trabalhadores comemoram 40 anos da Asfoc-SN
nidades vizinhas à Fiocruz. Como tem 
acontecido desde a criação do Projeto 
Batuca Oswaldo (2013) – oficina de 
percussão da Asfoc – a bateria sacudiu 
o público presente no campo de futebol 
do Sindicato com os sambas-enredo 
inesquecíveis do carnaval carioca. 

Na área esportiva, a marca, mais 
uma vez, foi da inovação. No desafio 

de musculação, que reuniu diversos 
alunos divididos em categorias, o in-
centivo aos levantadores de peso foi 
o diferencial da atividade. Também 
realizada no campus de Manguinhos, 
o circuito funcional “bombou” na 
quadra Jorge Careli. O sucesso foi 
tão grande na primeira aula que, para 
atender a todos os interessados, a di-

retoria de Esportes disponibilizou ho-
rário extra. 

Houve ainda treinamento fartlek, 
caminhada ecológica e solidária, além 
de boxe, jiu-jítsu e futebol society no 
CTM-Farmanguinhos, em Jacarepaguá, 
e muito mais... tudo registrado em ima-
gens pela equipe de Comunicação da 
Asfoc.

Pelo quarto ano seguido, 
o grupo teatral Bando de 
Palhaços fez a alegria dos 
pequenos pacientes do 
IFF, pais e trabalhadores 
com suas performances 
nas enfermarias e 
corredores do Instituto, 
em comemoração ao Dia 
das Crianças

A n i v e r s á r i o
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A n i v e r s á r i o

Atendendo antiga demanda dos trabalhadores, a Asfoc-SN 
inaugurou uma academia de musculação no Instituto Fernan-
des Figueira (IFF), em setembro. Durante a cerimônia, a pre-
sidente do Sindicato, Justa Helena Franco, ressaltou o valor 
dos profissionais do IFF. 

“É muito importante cuidarmos daqueles que cuidam dos 
outros”, disse, em referência à prática de exercícios como um 
elemento fundamental na prevenção a doenças.

O diretor de Esportes da Asfoc, Roberto Lopes, falou sobre 
os benefícios do espaço. “Faz parte do projeto de qualidade 
de vida que a Asfoc coloca à disposição do trabalhador, pois 
entendemos que através da atividade física podemos ter ga-
nhos consideráveis na saúde dos praticantes. E já temos pro-
jetos para novas turmas e horários. Venha participar”.

Neste primeiro momento, a academia funciona de segun-
da a sexta, das 11h às 14h, na sede da Asfoc no Flamengo 
(5º andar), com aparelhos novos de musculação e aeróbico, 
além da supervisão de um profissional qualificado. 

“Em função do bom contingente neste primeiro mês de 
funcionamento, a Asfoc já estuda a possibilidade de ampliar 
o horário num futuro próximo”, afirmou o coordenador de 
Esportes, Luiz Cláudio Conti, ressaltando a importância da 
apresentação de atestado médico válido para a prática da 
atividade.

Inaugurada academia de 
musculação no IFF

Em comemoração aos 40 anos da Asfoc-SN, o Sindicato recebeu a expo-
sição fotográfica Ballet Urbano Manguinhos. Contando com 20 fotografias 
de Eric Cardoso e Ana Maria Silva, a exposição apresentou o projeto social, 
o patrimônio histórico cultural do Complexo de Manguinhos e os talentos 
locais da comunidade. A abertura da exposição foi realizada no dia 26 de 
setembro e contou com a bela exibição dos dançarinos das companhias Jo-
vem e Infantil do Ballet de Manguinhos. Apoiada pela Asfoc-SN, o projeto 
atende 200 crianças e adolescentes mobilizadas pela dança.

Mostra fotográfica e Ballet de 
Manguinhos encantam nos  

40 anos do Sindicato

Comemoração nas subsedes

CTM-Farmanguinhos

Mata Atlântica

A Asfoc-SN abriu um novo espaço em Curitiba. O Instituto Carlos Chagas 
(Fiocruz Paraná) e seus 200 colaboradores receberam, em outubro, um local 
importante de integração, o Espaço Asfoc. O Sindicato contou com o trabalho 
dos coordenadores das Regionais e com o apoio da Executiva Nacional. 

Segundo Giovanny Mazzarotto, coordenador da Asfoc-Paraná, a iniciativa 
reforça o papel do Sindicato. “Estamos cumprindo o nosso papel na regional 
do Paraná ao defender políticas que promovam a saúde do trabalhador e a 
melhoria dos ambientes e condições saudáveis de trabalho”. 

O evento de inauguração contou com a presença da Executiva Nacional da 
Asfoc. “Uma das propostas da nossa gestão é fazer uma maior aproximação 
com as unidades regionais. A inauguração é um passo importante para que 
os servidores se integrem e contribuam para as discussões políticas que es-
tão na pauta da Asfoc”, finalizou a presidente Justa Helena Franco.                        

Fiocruz Paraná inaugura  
Espaço Asfoc
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