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A gente não quer 
só comida...

Trabalhadores celebram lutas 
e conquistas em show do Titãs
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E X P E D I E N T E

O  governo vem jogando duro com os 
servidores públicos há muito tempo e 
indica que não será diferente no ano 
que vem. A mobilização terá de ser 

ainda maior do que em 2012 quando, com muita 
luta, conseguimos dobrar uma postura que não pre-
via qualquer reajuste salarial. (foto acima)

Naquela ocasião, tivemos um crescente de par-
ticipação, culminando em Assembleias lotadas e 
manifestações históricas, dentro e fora da Fiocruz. 
O aumento de 15,8% - na folha de janeiro de 2014 
os servidores receberão a segunda parcela - e o re-
ajuste de benefícios conquistados fi caram realmen-
te aquém do que pleiteávamos, mas foi arrancado 
dentro de uma conjuntura totalmente adversa. Não 
foi uma benesse.

No âmbito das negociações com o governo, os 
trabalhadores têm se deparado com uma Secretaria 
de Relações do Trabalho do Ministério do Plane-
jamento com pouca autonomia. No Congresso, as 
bancadas parlamentares se unem para vetar qual-
quer medida que tenha impacto orçamentário.

Para enfrentar as difi culdades que se avistam, já 
no início do ano, o Fórum dos Servidores Federais, 
do qual a Asfoc-SN faz parte, lançará a Campanha 
Salarial 2014, na luta incessante por uma política 
salarial permanente, data-base e consequente valo-
rização e qualifi cação dos serviços e servidores pú-
blicos. Na pauta, está ainda a antecipação da última 
parcela do aumento. No ano que vem, também será 
necessário concentrar esforços para atuar no Legis-
lativo por conta dos PLs de interesse dos trabalha-
dores, como o da regulamentação da negociação 
coletiva e do direito de greve.

No Congresso será fundamental ainda acompa-
nhar atentamente, em vigília permanente, a trami-

tação da matéria legislativa que autoriza a criação 
da empresa pública Biomanguinhos, em defesa do 
amplo debate com a sociedade. 

O Sindicato também centra esforços no apri-
moramento do Plano de Carreiras da Fundação. 
O assunto vem sendo debatido intensamente na 
Mesa de Negociação da Fiocruz e até abril de-
verá ser fi nalizado um documento que servirá 
de base nas futuras negociações com o Planeja-
mento, após consulta pública e debates com os 
servidores.

No último Conselho Deliberativo da Fiocruz, 
em 19 de dezembro, o presidente da Asfoc, Paulo 
Garrido, destacou a necessidade de atenção per-
manente e o apoio à pauta específi ca dos trabalha-
dores, voltando a cobrar agilidade no processo de 
consulta sobre incentivo à qualifi cação dos servi-
dores.

Com um calendário “curto” em 2014 – Copa do 
Mundo e eleições presidenciais – será fundamental 
que os trabalhadores estejam atentos à agenda de 
mobilização do Sindicato desde o começo do ano. 
Apenas unidos teremos forças para lutar e conquis-
tar o devido reconhecimento ao papel que desem-
penhamos na sociedade.

Reafi rmamos nosso compromisso em organizar 
a luta da categoria por melhor remuneração e con-
dições de trabalho e vida. Atuante por um serviço 
público de qualidade e na defesa dos interesses da 
classe trabalhadora.

Ao lado, algumas das mensagens que recebe-
mos por conta da Festa de Fim de Ano da Asfoc. 
Como bem diz a letra de uma das músicas da 
banda Titãs, tocada no show: “A gente não quer 
só comida, a gente quer dinheiro e felicidade. 
E não pela metade!”
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“A gente não quer 
só comida, a gente quer dinheiro e felicidade. 

Elaine Imenes Nobre 
de Almeida
Espetacular o show de fi nal 
de ano da Asfoc/Fiocruz!!! 
Música boa do início ao fi m!

João Paulo Cofi r
A Festa no Salgueiro só 
merece elogios: o local, a 
segurança, a animação e o 
encontro com os amigos e 
colegas de trabalho. Tudo 
em perfeita harmonia!

Nalva Lira
A festa foi linda. Asfoc 
sempre se superando e me 
enchendo de orgulho...

Halen Waldhelm
Realmente Ma Ra Vi Lho 
So!!!

Alessandra Alves
Adorei. Fiquei até o acender 
das luzes. Parabéns, 
Asfoc-SN!

Beatriz Ayres
Nossa festa foi linda, maior 
astral! Parabéns pela 
organização!

Comentários
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S I N D I C A L

Em nova reunião da Mesa de Negociação 
Permanente (MNP), no dia 17 de dezem-
bro, a direção da Asfoc-SN cobrou celeri-

dade no processo de incentivo à qualifi cação para 
todos os cargos do Plano de Carreiras da Fiocruz.

Ficou pactuado entre as partes que a Diretoria 
de Recursos Humanos (Direh) apresentará à comu-
nidade, ainda no primeiro trimestre do próximo ano, 
um estudo baseado nas discussões do Grupo de Tra-
balho do Ministério do Planejamento. Entre outros 
pontos debatidos está a ampliação de critérios para 
concessão de adicionais de Retribuição por Titulação 
ou Gratifi cação por Qualifi cação. 

Após consulta aos servidores, recolhimento de 
novos subsídios e possível incorporação de suges-
tões, o estudo voltará à pauta da MNP visando estabelecer acordo sobre as 
propostas que serão levadas às futuras negociações com o MPOG. Ficou esta-
belecido que até abril de 2014 o documento fi nal deverá ser fechado. 

Participaram da reunião o presidente da Asfoc-SN, Paulo Garrido, a vice-
presidente, Justa Helena Franco, a diretora-secretária, Luciana Lindenmeyer, o 
diretor de Legislação e Assuntos Jurídicos, Jorge Santos da Hora, e o diretor de 

Servidor Público Padrão Fifa. Valorize o time que veste a camisa 
pelo Brasil! Aproveitando o mote da Copa do Mundo no país, o 
Fórum dos Servidores Públicos Federais (SPFs) defi niu ações es-
tratégicas que visam uma maior aproximação e adesão da socieda-

de às reivindicações dos servidores. O objetivo é desenvolver uma campanha 
com conceito diferenciado dos anos anteriores, utilizando uma linguagem 
criativa e que dialogue com a população em geral. 

O Fórum, que reúne 31 entidades, incluindo a Asfoc-SN, também defi niu 
um calendário de atividades para o primeiro trimestre. Na agenda, está pre-

Campanha Salarial 2014
• Defi nição de data-base (1º de maio)
• Política salarial permanente com correção das distorções, reposição infl acionária, valoriza-

ção do salário base e incorporação das gratifi cações
• Cumprimento por parte do governo dos acordos e protocolos de intenções fi rmados
• Contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores
• Retirada dos PLPs, MPs, Decretos contrários aos interesses dos servidores públicos
• Paridade e integralidade entre ativos, aposentados e pensionistas
• Reajuste dos benefícios
• Antecipação para 2014 da parcela de reajuste de 2015

Jogando junto 
a gente conquista

Consulta Pública debaterá 
melhorias no Plano de Carreiras

visto o lançamento da Campanha Salarial 2014, dia 22 de janeiro, com atos e 
manifestações simultâneas em todos os estados do Brasil. Dentre os principais 
eixos de luta conjunta está a antecipação da parcela de reajuste de janeiro de 
2015.

No dia 5 de fevereiro, o Fórum dos SPFs pretende fazer um Ato na Espla-
nada dos Ministérios, em Brasília. No dia seguinte, também na capital Federal, 
acontece o seminário sobre a Dívida Pública (veja matéria nas páginas 4 e 5). 
Em 7 de fevereiro, acontecerá nova reunião ampliada para discutir o rumo do 
movimento, que deverá se intensifi car ao longo de todo o ano.

Administração e Finanças, Alcimar Batista, além do vice-presidente de Gestão e 
Desenvolvimento Institucional da Fiocruz, Pedro Barbosa, o diretor de Recursos 
Humanos, Juliano Lima, e o secretário executivo da Mesa, Henrique Vitalino.

No fechamento desta edição do Jornal da Asfoc-SN, houve reunião sobre o 
FioPrev com a Previc com encaminhamentos positivos. Em breve, divulgaremos 
nota com mais informações sobre o assunto.
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Durante a abertura, dia 11, na audiên-
cia pública “O Sistema da Dívida nos 
estados e municípios”, realizada na 
Comissão de Assuntos Econômicos 

(CAE) do Senado Federal, a coordenadora Nacio-
nal da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia 
Fatorelli, foi categórica ao afi rmar que a sociedade 
arca com o peso da dívida pública e o maior be-
nefi ciário pelo endividamento público é o sistema 
fi nanceiro.  

“Existe um verdadeiro ‘Sistema da Dívida’! 
Ele torna o endividamento um mecanismo de sub-
tração de recursos dos estados e municípios e in-
fl uencia o modelo econômico. O que mais choca 
é a ausência de contrapartida real para estas dí-
vidas”, frisou Fatorelli para um auditório lotado, 
que contou com a presença dos senadores Eduar-
do Suplicy (PT-SP) e Luiz Henrique (PMDB-SC), 
além de Cristovam Buarque (PDT-DF) presidindo 
a mesa. 

A coordenadora criticou ainda a falta de trans-
parência dos documentos das dívidas públicas. 
Um estudo feito pela Auditoria Cidadã da Dívida, 
uma associação sem fi ns lucrativos, mostra que 
a maioria das resoluções do Senado Federal, das 
décadas de 70 e 80, não consta quem foi o agen-
te emprestador e a fi nalidade dos empréstimos. A 
pesquisa revela ainda que as dívidas dos estados e 
municípios cresceram absurdamente, “como uma 
bola de neve”, refl exo da equivocada política fe-
deral, de elevados juros. De acordo com Fatorelli, 
quando as dívidas estavam elevadíssimas, foram 
refi nanciadas pela União no fi m da década de 
90, ignorando todo o histórico de inconsistência 
- somando-se a isso os passivos dos bancos que 
seriam privatizados. 

“Uma verdadeira caixa-preta, porque não se 
conhece que passivos seriam esses, e essa conta 

foi transferida para a sociedade e está sendo reli-
giosamente paga por ela”, disse Fatorelli, que na 
audiência lançou o livro “Auditoria Cidadã da Dí-
vida Pública - Experiência e Métodos”, em portu-
guês e espanhol. 

Com o intuito de rever as prejudiciais condi-
ções fi nanceiras impostas pela União aos estados 
e municípios, a Câmara dos Deputados aprovou 
recentemente o Projeto de Lei Complementar PLP 
238/2013. Porém, segundo Maria Lúcia Fatorelli, 
a Casa continua obrigando os entes federados a 
comprometerem grandes parcelas do orçamento 
para pagar uma dívida controversa com o governo 
federal. 

“Mantém o privilégio de atualização monetária 
automática, mensal, cumulativa para a dívida pú-
blica e mais: ela ainda é muito extorsiva”, ressal-
tou a coordenadora.  

Por conta do “Sistema da Dívida”, o Brasil, 
sétima economia do mundo, vive um paradoxo 
inaceitável: tem a terceira pior distribuição de 
renda do mundo, é o 85º no 
ranking do direitos humanos, 

o penúltimo da Educação e o 128º do crescimento 
econômico. Em 2012, juros e amortizações da dívida 
absorveram 43,98% dos recursos federais, enquanto 
a Saúde recebeu apenas 4,17% e a Educação, 3,34% 
(veja quadro ao lado).

Para se ter uma ideia, com os R$ 753 bilhões 
gastos pelo governo federal com o pagamento de 
juros e amortizações da dívida pública em 2012 
seria possível construir 624 estádios do Maracanã 
ou 416 Mané Garrincha, mesmo considerando o 
preço superfaturado destas obras; ou 974 mil Uni-
dades Básicas de Saúde; ou 188 mil Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA); ou 802 mil escolas 
(com seis salas de aula cada).  

“É uma ‘pizza’ muito mal repartida! E essa au-
sência de recursos para investimentos tem levado o 
país a privatizações contínuas”, afi rmou Fatorelli. 

Para ela, o Equador recentemente  deu uma li-
ção de soberania ao mundo. O país realizou uma 
auditoria, o que possibilitou a redução de 70% de 
sua dívida em títulos. “E o gasto social multiplicou 
por três”, fi nalizou Fatorelli, arrancando aplausos 
da plateia. 

S E M I N Á R I O

Dívida Pública:
Sociedade paga a conta e maior benefi ciário é o sistema fi nanceiro
Os mecanismos que geram as dívidas públicas e as consequências do endividamento foram 
tema do seminário “O Sistema da Dívida na Conjuntura Nacional e Internacional”, de 11 a 13 
de novembro, em Brasília. O evento contou com palestrantes brasileiros e do exterior, que 
debateram em  quatros mesas “o sistema da dívida na conjuntura nacional e a importância 
da ferramenta da auditoria cidadã”; “o sistema da dívida na conjuntura internacional”; “os 
caminhos possíveis, face às ilegalidades e ilegitimidades do sistema da dívida” e os “impac-
tos sociais e econômicos do sistema da dívida”.

A coordenadora da 
Auditoria Cidadã da 
Dívida, Maria Lúcia 
Fatorelli (centro), 
e os senadores 
Cristovam Buarque 
(direita) e Eduardo 
Suplicy (esquerda) 
participaram de 
audiência pública na 
Comissão de Assuntos 
Econômicos

Foto: Auditoria Cidadã da Dívida

Fernando Taylor
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43,98% Juros e Amortizações da Dívida

0,04% Comunicações

0,04% Energia

0,70% Transporte

0,02% Desporto e Lazer

2,68% Outros Encargos Especiais

0,34% Legislativa

1,33% Judiciária

0,21% Essencial à Justiça

1,06% Administração

1,72% Defesa Nacional

0,39% Segurança Pública

0,13% Relações Exteriores

3,15% Assistência Social

22,47% Previcência Social

4,17% Saúde

43,98% 
Juros e 

Amortizações 
da Dívida

22,47% 
Previcência 

Social

4,17% 
Saúde

2,12% Trabalho

3,34% Educação

10,21% Transferências a Estados e Municípios

0,34% Ciência e Tecnologia

0,11% Organização Agrária

0,60% Agricultura

0,11% Indústria

0,08% Comércio e Serviços

Seminário Internacional - Na mesa 
de abertura, “O Sistema da Dívida na Conjuntura 
Nacional e a importância da ferramenta da Audi-
toria Cidadã”, dia 12, o deputado federal Chico 
Alencar (Psol-RJ) disse que o sistema político do-
minante “demoniza” esse debate e ignora comple-
tamente o assunto. Segundo o parlamentar, o mo-
delo econômico, baseado no superávit primário, 
câmbio fl utuante e meta de infl ação, é fundamental 
para a livre entrada e  saída de capital, pelo corte 
dos gastos sociais e para a garantia fi scal em rela-
ção às dívidas interna e externa, pública e privada. 
“A dívida é algo fundamental que dá nervo e vida 
ao sistema capitalista mundial”, afi rmou o convi-
dado, acrescentando que uma das falácias da Era 
Lula/Dilma é dizer que a questão da dívida está 
resolvida. 

Na mesa “O Sistema da Dívida na Conjuntura 
Internacional”, o presidente do Comitê de Anula-
ção da Dívida do Terceiro Mundo, o cientista po-
lítico Eric Toussiant, elogiou os recentes protestos 
no país. Segundo ele, pela primeira vez um povo 
questionou o uso do dinheiro público antes da rea-

lização de megaeventos esportivos, como Olimpí-
adas e Copa do Mundo.

“Na Grécia (2004) e na África do Sul (2010), 
as pessoas só tomaram consciência sobre o que 
representou o gasto público depois do fi m destes 
eventos”, afi rmou o belga. 

O doutor em Ciências Sociais da Universida-
de de Buenos Aires, Julio Gambina, afi rmou que 
para reverter o domínio capitalista  e imperialista 
no mundo é preciso haver mobilização popular. De 
acordo com ele, a dívida é um mecanismo econô-
mico, político e ideológico de constituição do ca-
pitalismo mundial, baseado num tripé:

“As políticas culturais das classes dominantes, 
os meios de comunicação e os governos impõem 
um sentido comum. Precisamos conquistar as pes-
soas para a luta anti-imperialista e anti-capitalista 
para alcançar a emancipação social e a transforma-
ção da sociedade”, ressaltou o professor argentino.

Durante a mesa “Cami-
nhos possíveis, face às ilega-
lidades e ilegitimidades do 
Sistema da Dívida”, dia 13, a 
advogada da Auditoria Cidadã 

da Dívida, Mayra Cotta, destacou várias ilegalida-
des no pagamento da dívida, entre elas as cláusulas 
abusivas dos contratos e o crescimento da dívida 
por meio da prática de juros sobre juros.

“A dívida pública não é apenas imoral pela 
ausência de contrapartida social, mas porque está 
fundamentada em ilegalidades. Ela não se sus-
tenta do ponto de vista social e jurídico”, afi rmou 
Mayra, acrescentando que outra prerrogativa abu-
siva imposta pelo setor fi nanceiro está na falta de 
transparência das operações da dívida e o acesso 
às informações. 

Para estas questões, o palestrante César Brito, 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), apontou um instrumento de busca de pro-
va ainda não utilizado no país: a Lei de Acesso às 
Informações Públicas. 

“Podemos pedir para o Estado brasileiro a exi-
bição de todos os contratos, juros que são e foram 
pagos. Através destes documentos ofi ciais será 
possível subsidiar e ingressar com outras ações por 
todo o Brasil”, garantiu César Brito. 

Na última mesa do evento, “Impactos sociais e 
econômicos do Sistema da Dívida”, o representan-
te do Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários 
da Receita Federal do Brasil, Felipe Martins, afi r-
mou que o sistema é injusto e fomentador da mi-
séria e do sofrimento para a esmagadora maioria 
da população. 

“O sistema da dívida combinado com o sistema 
tributário forma um supersistema, uma superestru-
tura de transferência de renda dos mais pobres para 
os mais ricos, e não podemos mais aceitar isso”, 
frisou o analista-tributário do Sindireceita.

Na palestra magna de encerramento, “Enfren-
tando o Sistema da Dívida: Auditoria realizada 
pelo Equador”, o embaixador equatoriano Hora-
cio Sevila Borja contou que para enfrentar a mais 
grave crise econômica do país, o atual presidente 
Rafael Correa, eleito em 2007, colocou em práti-
ca sua promessa de campanha eleitoral, de realizar 
uma revolução cidadã baseada no socialismo e no 
nacionalismo, em oposição ao Banco Mundial e ao 
Fundo Monetário Internacional (FMI).

No início do mandato, Correa instituiu uma 
comissão para auditar a dívida pública, da qual 
fez parte Maria Lúcia Fatorelli.  Após 16 meses 
de trabalho, constatou-se a existência de uma sé-
rie de irregularidades e ilegalidades. Com respal-
do técnico, o Equador declarou, unilateralmente, 
moratória da dívida ilegítima. Apesar das ameaças 
das potências mundiais, iniciaram uma complexa 
negociação que, segundo o embaixador, resultou 
numa ação exitosa em 2009, quando a dívida pú-
blica foi reduzida em 70%.      

“O que antes pagávamos ao capital, hoje inves-
timos no país em infraestrutura e programas so-
ciais. O que aconteceu no Equador é aplicável em 
qualquer país do mundo”, fi nalizou o embaixador, 
sob forte aplauso. 

nhos possíveis, face às ilega-
lidades e ilegitimidades do lidades e ilegitimidades do 
Sistema da Dívida”, dia 13, a 
advogada da Auditoria Cidadã advogada da Auditoria Cidadã 

O presidente do 
Sindicato e os 
coordenadores 
regionais de Minas 
Gerais, Bahia 
e Pernambuco 
participaram do 
Seminário Internacional, 
em Brasília

Fonte: Senado Federal - Sistema SIGA BRASIL - 
Elaboração: Auditoria Cidadã da Dívida. Nota: Inclui 
o “refi nanciamento” da dívida, pois o governo conta-
biliza neste item grande parte dos jutos pagos

Orçamento Geral da União 
(executado em 2012)
Total: R$ 1,712 trilhão

Foto: Fernando Taylor
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A prisão do professor e pesquisador Paulo Ro-
berto de Abreu Bruno, da Escola Nacional de 
Saúde Pública (Ensp) Sergio Arouca, mobili-

zou, em meados de outubro, os trabalhadores da Fio-
cruz. No dia 15, durante as manifestações de greve 
dos professores da rede pública municipal e estadual 
na Cinelândia, Paulo Roberto foi injustamente deti-
do sob a acusação de roubo, incêndio, dano ao patri-
mônio público e formação de quadrilha. O servidor 
público, que tem como um dos principais objetos de 
estudo a pesquisa de movimentos populares urbanos, 
estava recolhendo material de campo e, desde junho 
deste ano, fazia registro fotográfi co e em vídeo das 
manifestações no Centro do Rio.

Durante as quase 72 horas em que esteve preso, 
trabalhadores realizaram ações conjuntas, em diver-
sas frentes, pela sua liberdade. Em Brasília, o presi-
dente do Sindicato, Paulo Garrido, manteve contato  
frequente com os deputados federal Miro Teixeira 
(PROS/RJ) e estadual Marcelo Freixo (PSOL/RJ) 

As histórias e imagens de um trecking à 
base do pico mais alto da Terra, o Eve-
rest, renderam um livro e, pelo menos, 

uma exposição de fotos à trabalhadora da Fio-
cruz Jane Von Sydow. Para contar sua experiên-
cia, a chefe do Laboratório de Biodiversidade 
Entopológica promoveu, com o apoio da Asfoc-
-SN, a exposição fotográfi ca na “Trilha do Eve-
rest”, entre os dias 10 e 18 de dezembro, na sede 
do Sindicato. A mostra, que contou com 33 fotos, 
contemplou as imagens capturadas pela bióloga 
e pesquisadora em sua passagem por Kathman-
du, da trilha à base do Everest e nas cordilheiras 
do Himalaia.

“Estou muito feliz em poder compartilhar 
com os meus colegas de trabalho a experiência 
que vivi no Nepal. Preparei essa exposição com 
muito carinho, e com a intenção de que eles co-
nheçam um pouco esse lugar tão fascinante que é 
o Nepal e as cordilheiras”, disse Jane.

Na abertura, no dia 10, a trabalhadora tam-
bém promoveu uma tarde de autógrafos do livro 
“Everest: uma aventura com muitos títulos”. A 
edição relata a aventura, desde o planejamen-
to da viagem até o momento em que escapa da 
morte ao ser resgatada de helicóptero na base da 
montanha, além das diferenças culturais, as ceri-
mônias budistas, as difi culdades enfrentadas no 
caminho, os limites do corpo etc. 

“Este livro é um testemunho de realização e 
tem várias facetas, mas a principal mensagem é 
a capacidade de realização que todos nós temos 
e que precisa ser reconhecida para que possamos 
ser nós mesmos com toda nossa potencialidade”, 
afi rmou a autora.

Em livro dedicado à Asfoc, Jane escreveu: 
“Nosso lutador e realizador Sindicato que nos 
une e nos fortifi ca! Que a “trilha do Everest” seja 
inspiração para a realização de muitos outros 
sonhos”.

Experiência de trabalhadora da Fiocruz no 
Everest vira livro e exposição fotográfi ca

para superar obstáculos. O primeiro teve atuação 
ininterrupta no contato junto às autoridades judiciá-
rias, enquanto o segundo também atuou e fez impor-
tantes contatos em todo processo desde a Vara Crimi-
nal em Alcântara até a penitenciária no Complexo de 
Bangu -  a mobilização para soltar o trabalhador da 
Fiocruz teve também a fundamental intervenção da 
ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria 
do Rosário.

A Asfoc convocou ainda um Ato em repúdio à 
prisão de Paulo Bruno e contra a criminalização dos 
movimentos sociais em frente à Ensp. Na ocasião, a 
vice-presidente do Sindicato, Justa Helena Franco, 
ressaltou que a Asfoc sempre atuará em defesa dos 
trabalhadores. 

Com cartazes, faixas e palavras de ordem, os ma-
nisfestantes demonstraram sua insatisfação contra a 
política de segurança do governo do Estado do Rio, 
as prisões abusivas durante o movimento pacífi co dos 
professores e a truculência da Polícia Militar. Para-

lelamente, as direções da Ensp e da Presidência da 
Fiocruz fi zeram gestões políticas pela liberdade do 
servidor público. Além disso, o diretor de Legislação 
e Assuntos Jurídicos da Asfoc, Jorge Santos da Hora, 
e o assessor jurídico, Fábio Kruger, que foram as pri-
meiras pessoas a terem contato com Paulo Bruno na 
prisão, cuidaram pessoalmente do caso, desde a ela-
boração da petição que permitiu a libertação do traba-
lhador da Fiocruz e mais 19 pessoas presas no mesmo 
ato até o momento em que deixaram o trabalhador da 
Fundação em sua residência.

“O Sindicato entrou com todas as suas forças e de 
forma incisiva no acompanhamento de todo o processo 
e na quebra das barreiras colocadas pelo sistema, em que 
as pessoas são julgadas antecipadamente como crimino-
sos, indiciadas sem nenhum tipo de defesa. Em qualquer 
outra situação agiríamos da mesma forma, porque uma 
das coisas que o Sindicato defende é a transparência no 
exercício pleno da cidadania e a livre expressão das pes-
soas”, afi rmou Jorge da Hora.   

Prisão de pesquisador mobiliza 
trabalhadores da Fiocruz

Trabalhadores realizaram 
Ato em frente à Ensp 
contra a prisão de 
Paulo Bruno. Durante 
a manifestação, os 
diretores da Asfoc 
explicaram as ações 
tomadas pelo Sindicato

A Asfoc-SN também esteve envolvida na or-
ganização do “II Seminário de Humaniza-
ção da Gestão do Trabalho na Fiocruz: Li-

ções aprendidas e caminhos a percorrer”, nos dias 
4 e 5 de dezembro, no auditório da Coordenação 
de Saúde do Trabalhador (CST). Com o objetivo de 
ampliar o debate com os principais atores, foram 
discutidas a disseminação de uma política institu-
cional de combate ao assédio, à violência física, 
psíquica e moral e as alternativas na construção de 
caminhos para coibir estes atos.

Entre as próximas ações da Comissão de Pre-
venção e Enfrentamento da Violência e o Assédio 
Moral no Trabalho estão previstos o lançamento de 
cartilha sobre o assunto e a realização de debates so-
bre o tema com os trabalhadores. O Sindicato con-
tinuará participando das reuniões e acompanhando 
os desdobramentos na defesa dos trabalhadores.

Comissão de 
Enfrentamento 

do Assédio Moral 
lançará cartilha
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O  Batuca Oswaldo, ofi cina de percussão promovida pela 
Asfoc-SN e voltada aos trabalhadores da Fiocruz, será 
o “coração” do Bloco Discípulos de Oswaldo no Carna-

val 2014. As aulas da ofi cina ocorrem todas as segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 12h às 13h, no campo de futebol, em Manguinhos 
– percussionistas com ou sem experiência podem participar dos en-
saios, que têm o comando do mestre Xula.

Como nos outros anos, a partir de janeiro os ensaios do Bloco 
Discípulos de Oswaldo acontecerão todas as sextas (17/01, 24/01, 
31/01, 07/02 e 14/02) no Estação Asfoc ou no Amorim. O Ensaio 
Geral está programado para o dia 21 e o desfi le, em 26 de fevereiro 
(quarta-feira).

O enredo para a Festa do Momo, juntamente com a sinopse e o 
regulamento para a escolha do samba, será divulgado na primeira 
semana de janeiro.

Transporte e Jardim foram os campeões 
dos campeonatos de futebol de campo no 
fi m da temporada 2013. Em novembro, 

a equipe do Transporte venceu Biomanguinhos 
por 1 a 0, gol de Sérgio, de pênalti, e levantou 

Jardim e Transporte conquistam 
título no Amador e Master

Ensaios do bloco acontecerão a partir de 17 de janeiro

Natal das Crianças: No dia 30 de novembro, a Asfoc-SN promoveu 
mais uma vez o tradicional Natal das Crianças, no campo de futebol. Na ocasião, pais 
e fi lhos brincaram juntos com a turma da animação e caíram na gargalhada com o 
grupo de teatro Bando de Palhaços. A aparição do Papai Noel foi o ponto alto da festa 
e emocionou as crianças!   

a taça do 6º Campeonato Master.  André Luiz 
(Jardinagem) e Adílson (Expansão) foram os go-
leadores da competição, com 7 gols cada. Em 
outubro, na decisão do 27º Campeonato Ama-
dor, o time da Jardinagem sagrou-se campeão ao 
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derrotar na decisão a Cooprest por 2 a 1. Com 8 
gols, Marcus Vinícius (Cooprest) foi o artilhei-
ro. A competição faz parte do projeto de Saú-
de do Trabalhador, que promove a qualidade de 
vida por meio da prática esportiva. 

Batuca Oswaldo será a bateria 
dos Discípulos em 2014
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Com a quadra tomada pelos trabalhadores 
da Fiocruz, o grupo, formado por Paulo 
Miklos (vocal e guitarra), Branco Melo 
(vocal e baixo), Tony Belloto (guitarra) e 

Sérgio Britto (vocal, teclado e baixo), mostrou seu 
vasto repertório de 30 anos de estrada: “Sonífera 
Ilha”, “Marvin”, “Go Back”, “Cabeça Dinossauro”, 
“AAUU”, “Polícia”, “Bichos Escrotos”, “Família” e 
“Homem Primata”, além de “É preciso saber viver”, 
de Roberto Carlos e Erasmo, e “Nós não vamos pagar 
nada”, de Raul Seixas.

Durante a festa, o presidente da Asfoc, Paulo Gar-
rido, e a vice, Justa Helena Franco, agradeceram a 
presença do público e convocaram os trabalhadores 
para participar ativamente do calendário de lutas e 
agenda de debates do Sindicato (grupões, fórum sin-
dical e institucional). Presidente da Fiocruz, Paulo 
Gadelha fez questão de participar do evento, mesmo 
depois de cumprir agenda de compromissos fora do 
estado. “Importante termos um Sindicato atuante nos 
representando”, afi rmou.

O evento contou ainda com o DJ Ratinho e o en-
cerramento fi cou mais uma vez por conta das baianas, 

Relembrando os grandes 
sucessos do início da carreira, 
o Titãs subiu ao palco, no dia 
12 de dezembro, para fazer 
mais um show inesquecível na 
Festa de Fim de Ano. Baseado 
nos três primeiros álbuns - 
“Titãs”, “Televisão” e “Cabeça 
Dinossauro”, apontado como 
um dos mais importantes 
da história do rock brasileiro 
–, a apresentação do grupo 
estremeceu com seu rock 
pesado um dos celeiros mais 
tradicionais do samba, o 
Salgueiro.

Festa de 
Fim de Ano 
inesquecível 
com show do

passistas, mestres-sala, porta-bandeiras e da bateria 
nota 10 da escola, a Furiosa.

Cerca de 3 toneladas de alimentos não perecíveis 
foram arrecadadas com a retirada de convites pelos tra-
balhadores para o show do Titãs – parte da arrecadação 
será destinada à Associação Lutando para Viver Amigos 
do Ipec, ao Projeto Novos Caminhos (IFF) e à Organi-
zação Mulheres de Atitude (Manguinhos).

Em virtude das fortes chuvas que atingiram o Rio 
de Janeiro, no dia 11 de dezembro, e o estado de cala-
midade pública em algumas regiões, principalmente 
na Baixada Fluminense, a Asfoc segue com a cam-
panha de arrecadação. Como divulgado recentemente 
nos canais de comunicação do Sindicato, a necessida-
de atual dos desabrigados é para a doação de roupas 
de cama, kits de higiene e roupas para bebê e crian-
ças, que devem ser deixados na sede da Asfoc-SN.

Para doar móveis, o interessado deve enviar um 
e-mail para a Secretaria da Asfoc (secretaria@asfoc.
fi ocruz.br) informando o item que deseja entregar e o 
endereço de retirada, que será feita pela Secretaria de 
Assistência de Japeri, encarregada pela assistência à 
população atingida pelas chuvas na região.
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