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“Fiocruz, obrigado pelo
trabalho em prol da população...
Foi meu melhor show em
2017!”. Arlindo Cruz Neto
(Arlindinho)
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E d i t o r i a l

Não haverá trégua em 2018!!!

E

ste é um jornal onde se pretendia fazer um
balanço completo do triênio 2015/2017.
Mas foram tantas atividades e lutas que
vimos ser impossível registrar tudo. Elas
ficarão registradas nos nossos informes, nas fotos e
vídeos captados por nossas lentes e, mais que isso, na
memória de nós, servidores, que ajudaram a escrever,
com orgulho, mais um capítulo da história da Asfoc.
Para coroar, tivemos outro grande movimento democrático: o processo eleitoral da Asfoc. A participação expressiva dos trabalhadores e o engajamento de
movimentos sociais, da comunidade de Manguinhos,
Centrais Sindicais, entidades nacionais, fortalece e legitima a nova direção para conduzir o Sindicato nos
próximos três anos, tendo Paulo Garrido como presidente no mandato 2018/20.
Outro capítulo que fica como movimento de resistência foi nossa greve, de 63 dias, em 2015. Foram
dias tensos, fora e dentro da Fiocruz, com muitas discussões com o governo e os trabalhadores, que redundou com algum avanço para nossos servidores. Não
foi o que pretendíamos, mas houve avanço, principalmente porque tivemos firmeza e garra.
Para além de nossas vitórias e muitos retrocessos
neste 2017, temos a Reforma da Previdência com votação que teve de ser adiada algumas vezes, fruto da pressão dos trabalhadores – agora marcada para fevereiro.
Para se justificar mais esta retirada de direitos,
apelam para a culpabilização dos servidores públicos.
É injusto o eco que esse discurso encontra na grande mídia que quer justificar o injustificável, alegando
que é a luta dos privilegiados contra a “necessária reforma”. Nos culpam por cercearmos o futuro da nação. O discurso é de que a economia que teríamos até

2028, de R$ 1 trilhão, seria suficiente para reerguer
a economia brasileira. Mas será que é isto mesmo?
Nesta conta não contabilizam os bilhões em isenções
fiscais para petrolíferas estrangeiras e as isenções previdenciárias concedidas a ruralistas e outros grupos
empresariais, como a indústria automotiva. Os R$ 6
bilhões de emendas parlamentares, o Refis dos que
não pagaram o Simples - e que foi renovado para que
o presidente escapasse da segunda denúncia, um quase perdão tributário para um regime já muito favorecido. De onde virão esse dinheiro? Lógico que da
conta do trabalhador que contribuirá por 40 anos
para se aposentar; e dos funcionários públicos que
ficarão com suas aposentadorias confiscadas e continuarão pagando as contribuições mesmo após a
aposentadoria.
Precisamos de uma previdência republicana com
direitos e deveres para todos, e não de planos econômicos vindos de quem não tem legitimidade e moral
para fazê-lo. Uma sociedade civilizada só se constrói
com justiça social e respeito aos direitos sociais, sem
exploração da classe trabalhadora.
Para 2018, vamos intensificar a mobilização e ampliar a unidade para dar um NÃO à Reforma da Previdência, ao congelamento de salários e ao aumento da
CPSS. Precisaremos ainda revogar a PEC dos gastos
públicos e a Reforma Trabalhista para restaurarmos o
Estado Democrático de Direito, avançando na construção de um país bom e igual para todos. Um país
mais justo e inclusivo.
E isto só será possível com união e luta de todos
que são contra as forças políticas que insistem em ignorar direitos duramente conquistados e que se constituem em ameaça a nossa democracia.
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C a P a

ATUANTE
REELEITA

Fotos: Mario Cesar

A Atuante foi reeleita para presidir o Sindicato dos
Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN) nos próximos
3 anos. Com 62% dos votos válidos (1.508), a chapa
formará a Diretoria Executiva Nacional do Sindicato no
triênio 2018/19/20. A chapa adversária teve 914 votos ainda houve 141 nulos e 40 em branco.

T

ivemos uma eleição democrática. Uma direção eleita, um mandato
de três anos para cumprir e, com todos os trabalhadores, fazer cada
vez mais por uma sociedade justa, em defesa dos trabalhadores, da
Fiocruz, da Ciência e Tecnologia e da soberania nacional”, afirmou
o candidato eleito à Presidência da Asfoc-SN, Paulo Garrido, logo após a divulgação oficial dos votos, em 23 de novembro.
Bibliotecário formado pela Unirio, especialista em Informação e Saúde
pela EPSJV e em Saúde Mental e Atenção Psicossocial pela Ensp. Paulinho
foi também chefe da Biblioteca de Manguinhos, do Instituto de Comunicação
e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict) no período de 2011 a
2014, onde trabalha desde 1987.
Atual vice-presidente do Sindicato, foi suplente em 2003-2004, diretor de
Esportes no biênio seguinte e secretário Geral no consecutivo. Teve participação direta em todas as negociações sindicais dos últimos cinco anos junto à
Fiocruz e Governo Federal e destacado desempenho nas articulações junto ao
Congresso Nacional.
A nova direção (2018-2020) integra renovação e continuidade. Permanecem quadros experientes, três suplentes assumem pastas fixas e seis novos
diretores chegam para se somar ao trabalho incansável do dia a dia. “Essa
diretoria, que ora assume o Sindicato, foi eleita com uma expressiva margem
dos votos (62%). Isto traduz a confiança dos que nos reconheceram na representatividade, no pluralismo de opiniões e no compromisso com a luta da
nossa categoria. Não mediremos esforços na defesa dos direitos e dos trabalhadores”, declarou o novo presidente, durante a posse simbólica no show de
Fim de Ano da Asfoc.

DEBATES
Para garantir o amplo acesso dos trabalhadores às propostas das duas chapas envolvidas, a Comissão Eleitoral (eleita em Assembleia da Asfoc) organizou uma apresentação oficial dos candidatos via transmissão online para os
Institutos Regionais, Fiocruz Brasília e escritórios.
Além disso, ocorreram dois debates. O primeiro, no Instituto Fernandes Figueira, no dia 13 de novembro. Lá, as chapas seguiram uma série de
regras que seriam mantidas ao longo de todo o processo eleitoral. No dia
seguinte, o debate foi no Campus. Na quadra de Esportes do Sindicato, os
servidores puderam conhecer ainda melhor as propostas e as diferenças
entre as candidaturas.

CONSELHO FISCAL E REGIONAIS
Para o Conselho Fiscal foram eleitos: Luciana Frederico Milagres (388
votos), Sonali da Silva Mota (314), Jorge Santos da Hora (301), Lindenberg
Lins dos Santos (234) e Carlos Henrique Viana Brito (185).
O resultado para as Coordenações Regionais da Asfoc-SN nos estados ficou assim: Pernambuco (Chapa em Defesa da Democracia, com 58 votos);
Minas Gerais (Chapa Nova Asfoc, com 84); Amazonas (Chapa Atuante Amazonas, com 32); Bahia (Chapa Juntos Somos Mais Fortes, com 60); Paraná
(Chapa Avançar Paraná, 27); além do Distrito Federal (Chapa Atua Brasília,
com 25).

EXECUTIVA NACIONAL
Presidente • Paulo Henrique Scrivano Garrido, o Paulinho
Vice-presidente • Mychele Alves
Diretor de Administração e Finanças • Alcimar Pereira Batista
Diretora Secretária Geral • Luciana Lindenmeyer
Diretora de Articulação Regional • Claudia Stutz Zubieta
Diretor de Comunicação • Gutemberg Brito
Diretor Social e de Cultura • João Carlos Borges Rolim de Freitas, o Profeta
Diretor de Legislação e Assuntos Jurídicos • Washington Luiz Mourão
Diretor de Esporte • Bruno Amorim

SUPLENTES
• Adilson Sampaio • Marcos Besserman • Carlos Fidelis Ponte
• Sonia Pinho • Claudia Maria Alexandre Carmo
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Sindical
A

s lutas sindicais foram árduas! E ganharam
combustível extra num contexto político inimaginável no país, de grave crise política-institucional, em agosto de 2016; com retrocessos nas
políticas públicas de Saúde e Educação e ataques
impostos pelo governo não eleito aos direitos da
população e dos trabalhadores – como a Reforma
Trabalhista, entre outras Medidas Provisórias, Propostas de Emenda à Constituição e Projetos de Lei.
Na luta incansável pela defesa da democracia,
dos trabalhadores da Fiocruz e da população, a
Asfoc-SN e os servidores da Fundação protestaram
por inúmeras vezes nas ruas, aeroportos de todo
país e no Congresso Nacional. Três momentos foram históricos neste período.
Mais recentemente, o #OcupaBrasília - considerada uma das maiores manifestações já vistas na
capital Federal - levou cerca de 150 mil pessoas a
tomarem as ruas entre o entorno do Estádio Mané
Garrincha até a Esplanada dos Ministérios, para
protestar contra as reformas, pelo “Fora, Temer!” e
por “Diretas Já!”, em maio de 2017.
Outro fato marcante foi a pressão da Asfoc-SN,
dos trabalhadores da Fiocruz e do Conselho Deliberativo da Fundação para reverter a nomeação do
governo para a Presidência da Fundação – a então
candidata Nísia Trindade Lima havia sido a mais
votada pelos servidores nas eleições de novembro,
com 2.556 votos, enquanto Tânia Araújo-Jorge obteve 1.695. Porém, uma notícia em primeira mão
do Blog Panorama, do Jornal O Globo, acendeu o
estopim.
Uma nota dava conta que o governo não nomearia, pela primeira vez em 25 anos, o mais votado.
Após cinco dias de intensa mobilização, o governo
- avesso às práticas democráticas e aos processos
eleitorais - recuou e nomeou Nísia Trindade Lima,
escolha da maioria dos trabalhadores e primeira
mulher a presidir a Fiocruz, selando a vitória da
democracia.
Neste período, também houve uma greve de 63
dias, fruto da incapacidade política do governo que
se recusava a negociar com os trabalhadores. Após
árdua batalha travada durante a Campanha 2015 –
com a negociação partindo de um “reajuste” de 0%
-, os trabalhadores enfrentaram a intransigência do
governo Dilma na Mesa com o Ministério do Planejamento.
Após muita pressão e mobilização, os trabalhadores autorizaram a direção da Asfoc a assinar, em
3 de dezembro de 2015, um acordo salarial que estabelecia: 10,8% divididos em dois anos (agosto/16
e janeiro/17), correção da GQ, GDACT pela média
para os aposentados e a regulamentação do RRA
durante a vigência do acordo. O resultado ficou
aquém do merecido, mas foi um marco de conquis-

4

ta para o momento turbulento. E a luta não encerrou! A Asfoc continua atuante dentro do Congresso
Nacional para garantir o cumprimento do acordo na
íntegra.
Outra marca deixada pela gestão foi ampliar a
unidade nas lutas com os movimentos sociais, populares, estudantis e da sociedade civil, em defesa
da Educação, Saúde e por um serviço público de
qualidade, com valorização dos trabalhadores. Em
tempos de criminalização dos movimentos, o Sindicato também esteve junto às causas das mulheres,
negros, mães, estudantes, bolsistas, pós-graduandos, professores; entre outros.
Defendeu a valorização dos trabalhadores, o
Sistema Único de Saúde (SUS), a ciência e tecnologia, a saúde mental, a auditoria da dívida, a convocação dos excedentes dos concursos públicos, as
universidades públicas, os direitos humanos, a paz,
a democracia, o meio ambiente e a campanha contra os agrotóxicos e pela vida.
No Congresso Nacional, a Asfoc teve atuação
destacada na defesa do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 35 (acordo salarial), no Projeto de Lei
(PL) 4.252 (reajuste dos servidores) e o Projeto de
Emenda Constitucional (PEC) 555 (revoga a contribuição previdenciária dos servidores aposentados); e contra as PECs 241/55 (limitação dos gastos
públicos) e 4.330 (ampliação da terceirização no
serviço público), o Projeto de Lei do Senado (PLS)
555 (abertura do capital das estatais brasileiras), os
PLCs 257 (vedando a realização de concursos públicos; aumentando a alíquota de contribuição do
INSS/PSS; congelando o aumento salarial dos servidores; propondo Plano de Demissão Voluntária;
cortando benefícios) e 38 (Reforma Trabalhista),
além da PEC 287 (Reforma da Previdência) e as
Medidas Provisórias (MPs) 664, 665 (alteração das
regras de concessão de benefícios previdenciários e
trabalhistas de celetistas e estatutários) e 805 (eleva
a contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 14% e adia os reajustes salarias
para 2019).
Muitos foram os parceiros de lutas: Agente Comunitários de Saúde, Associação dos Estudantes
Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro (Aerj),
Levante Popular da Juventude, Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB), Auditoria Cidadã da Dívida, Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe), Fórum Nacional das
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Frente em
Defesa dos Institutos e Hospitais Federais do Rio
de Janeiro, Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Previdência Social, ‘Pública, Central do Servidor’,
Projeto Marias, Ballet Manguinhos, diversas associações de moradores etc.
E a luta continua no triênio 2018-2020!

vitória na ação dos 28,86% foi a principal
conquista da pasta de Legislação e Assuntos Jurídicos no triênio 2015-2017. Após uma
longa batalha judicial, 441 servidores da Fiocruz
receberam os valores, devidamente atualizados,
pela Caixa Econômica Federal, em 2017.
Num período marcado por retrocessos impostos pelo governo Temer, os trabalhadores
conseguiram impedir ainda a cobrança do imposto sindical. Após pressão e mobilização da
Asfoc-SN em unidade com diversas entidades
do Fórum Nacional dos Servidores Públicos
Federais (Fonasefe), o Ministério do Trabalho
suspendeu os efeitos da Instrução Normativa nº
1, que obrigava os servidores públicos federais
a pagar imposto sindical equivalente a um dia
de trabalho.
A imposição do imposto sindical foi sempre
rechaçada pelo Sindicato. A Asfoc-SN, inclusive, protocolou um ofício no gabinete do ministro
do Planejamento, Dyogo Oliveira, e do secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho
no Serviço Público (SGTR), Augusto Akira Chiba, contra a instrução normativa do Ministério
do Trabalho. A entidade também ingressou com
mandado de segurança junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o objetivo de suspender a cobrança. Caso se confirmasse a obrigatoriedade, a Asfoc-SN assumiu o compromisso de
devolver os valores aos associados.

Foto: Apoena Faria

Foto: Fernando Taylor

A

Jurídico

No fim de 2017, mais um sopro de esperança. A Medida Provisória 805, que cancelava o
aumento salarial dos servidores federais e determinava o aumento da alíquota da contribuição
previdenciária dos funcionários públicos de 11%
para 14%, foi suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski.
A decisão é liminar (em caráter provisório) e
a ação deve ser analisada pelo Plenário do STF
em data ainda a ser definida. A Asfoc-SN continuará permanentemente atenta em defesa dos
direitos dos trabalhadores e da população.
Em relação à Ação das Diferenças Salariais decorrentes de norma coletiva firmada no
período celetista – que ainda não tem prazo
para pagamento – e demais movimentos jurídicos atualizados, consulte o portal do Sindicato
(www.asfoc.fiocruz.br).
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Comunicação

O

Foto: Mario Cesar

Sindicato ampliou neste período o investimento na
saúde dos trabalhadores por meio de incentivos na
área esportiva. Os grandes destaques foram as novas academias inauguradas no novo Espaço Asfoc, na Expansão, e
no Instituto Fernandes Figueira (IFF), no Flamengo.
No primeiro ano de gestão, o Sindicato também aumentou as atividades esportivas para seus associados, incluindo em sua grade fixa o karatê. Em 2016, foi inaugurada a academia de musculação do IFF, com novos aparelhos
de musculação e para a realização de exercícios aeróbicos.

Outra novidade foi a nova pista de corrida, no entorno
do campo de futebol. Em março, o espaço recebeu um asfalto novo e o piso foi regularizado. Ainda em novembro
do mesmo ano, em comemoração aos 40 anos da Asfoc-SN, diferentes atividades foram inseridas na programação
de datas comemorativas, como, por exemplo, a do Dia do
Trabalhador: houve o desafio de levantamento de peso, circuito funcional e treinamento fartlek.
Em 2017, foi implantado o sistema de captação de água
da chuva no Complexo Esportivo e irrigação automatizada no campo de futebol. A quadra de tênis foi reformada,
recebendo novos reﬂetores e recuo ampliado – também foi
criado um ranking interno dos trabalhadores da Fiocruz. O
treinamento funcional ainda foi inserido na Mata Atlântica
e no Hélio Fraga, em Curicica, na Zona Oeste. Em junho
do mesmo ano, a academia no campus de Manguinhos ainda recebeu 15 novos equipamentos.
Atendendo demanda dos trabalhadores, o Sindicato
inaugurou na Expansão o novo Espaço Asfoc, com sala de
musculação, ginástica, vestiários, quadras de vôlei e tênis.
Um dos principais investimentos voltados para a área da
saúde do trabalhador no triênio.

Administração e Finanças

A

área de Administração e Finanças tem o papel
estratégico de fundamentar a transparência, a integridade e a lisura em todos os processos e ﬂuxos
administrativos. Reafirmamos, assim, o compromisso mantido em cumprir com equidade os interesses
e expectativas dos trabalhadores associados, além de
contemplar com inteira responsabilidade o Conselho
Fiscal, que norteou com isonomia o âmbito dos seus
papéis. Por tudo isso, dispomos de um modelo de gestão alinhado à prestação de contas, à conformidade,
à gestão de poupança e à responsabilidade sindical.
O setor focou nos últimos anos no aprimoramento de
processos e qualificação de seus colaboradores por
meio do financiamento de cursos, realização de semi-

nários internos de discussão, análises e reformulação de
processos.
A aquisição de novos equipamentos e softwares
voltados à melhoria dos processos e atualização de
ferramentas operacionais, além da adequação de registros de acessos à Rede Asfoc, a fim de atender o
marco regulatório da internet, foram também objetivos cumpridos pela direção Administrativa Financeira
da Asfoc, ao lado da adequação dos espaços para atividades sócio-esportivas.
Estimulamos o avanço da filiação sindical, elemento fundamental para fortalecer qualquer sindicato. Com
a filiação, os trabalhadores passam a ter voz e voto nas
decisões da Asfoc.

Foto: Fernando Taylor

Esporte

R

econhecendo a importância da área, ferramenta estratégica na luta de classe, a Asfoc
investiu, principalmente, em recursos humanos e
tecnologia.
O setor, que tem o papel principal de dar voz
à categoria, recebeu novos equipamentos de rádio transmissão, fotográfico e de vídeo. Houve o
aprimoramento das transmissões ao vivo das Assembleias, Fóruns e Seminários – compromisso
de campanha da então diretoria eleita.
Com o considerável espaço das redes sociais e o
marketing digital no mundo, o Sindicato proporcionou aos seus funcionários cursos específicos.
Jornalistas e dirigentes da Asfoc participaram de
algumas palestras voltadas para a área de Comunicação: “Mídias Digitais e suas possibilidades”, do
Núcleo Piratininga de Comunicação; 1º Encontro
de Comunicação do Sinasefe; 3º Encontro Nacional
de Jornalistas Sindicais e 5º Seminário Unificado
de Imprensa Sindical “Desafios da Comunicação
Sindical na luta contra as Reformas e os ataques à
classe trabalhadora”, promovido pelo Fórum Unificado de Comunicação Sindical em parceria com
o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito
Federal.
Como não poderia deixar de ser, a velocidade
de circulação das informações aumentou muito.
O número de informativos/comunicados deu um
salto significativo. Mais de 1.600 postagens foram feitas no Facebook no último triênio – uma
média de 1,4 publicação por dia – e a fanpage da
Asfoc ultrapassou a marca de 4 mil curtidas.

Social e Cultura

M
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Paulo Paim (Prêmio Sergio Arouca) foram homenageados numa sessão exclusiva
no Congresso Nacional, em 2016.
No mesmo ano, houve ainda as exposições do cartunista e ex-diretor da Asfoc-SN Mayrink (“Humor é Trabalho”) e de fotos do Ballet Urbano Manguinhos, com
fotografias de Eric Cardoso e Ana Maria Silva. Diversas apresentações do Ballet
Manguinhos, parceiro da Asfoc, também marcaram as atividades socioculturais
do Sindicato – como a apresentação do espetáculo “O Caso da Borboleta Atíria”.
Nas festas de comemoração ao Dia do Trabalhador e Fim de Ano, shows inesquecíveis: Preta Gil, Elymar Santos, Biquíni Cavadão, Bebeto, Buchecha e, mais
recentemente, com Dudu Nobre, Jorge Aragão, Alcione e Arlindinho, no Tributo
a Arlindo Cruz.
Foto: Mario Cesar

esmo num período de forte ataque aos direitos dos trabalhadores e da população, o triênio também teve momentos de integração e emoção.
Reconhecendo a importância daqueles que construíram os pilares da Fiocruz,
a Asfoc-SN promoveu passeios, com pernoite, para os servidores aposentados a
Petrópolis (RJ), Região Serrana – a partir de demanda específica do grupo, durante
café da manhã com estes associados.
O primeiro ocorreu na comemoração do Dia dos Aposentados, em 2015. Dois
anos depois, eles visitaram num fim de semana os palácios de Cristal, Imperial e
Itaboraí (Fiocruz-Petrópolis), além da Rua Teresa. Um belo momento para reencontrar antigos amigos, fazer novas amizades e relembrar histórias da Fundação
Oswaldo Cruz. Tudo isso movido a muita diversão, gargalhadas e brincadeiras!
Outra novidade foi a disponibilização de uma sala dentro da sede da Asfoc com
acesso à internet e auxílio profissional para os aposentados.
Pela primeira vez na história da pasta, o Sindicato realizou a premiação da
Medalha Careli de Direitos Humanos e do Prêmio Sergio Arouca de Saúde e Cidadania, em Brasília – também fruto da demanda dos trabalhadores da Direb/Fiocruz.
Na ocasião, o Projeto Marias, o deputado federal Jean Wyllys (Medalha Careli), a
coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, e o senador
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Força-tarefa contra
Reforma da Previdência
NOS ÚLTIMOS MESES, A ASFOC-SN, JUNTO COM OUTRAS ENTIDADES
REPRESENTATIVAS DOS TRABALHADORES, INTENSIFICOU AS AÇÕES CONTRA A APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC) Nº
287/16, QUE TRATA DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA.

F

oram duas greves gerais (09/11 e 05/12),
grandes manifestações, em Brasília e nos
estados, além de inúmeras atividades de esclarecimento à população e de pressão junto
aos parlamentares que apreciarão a matéria.
Da maneira como vem sendo apresentada pelo
governo, a PEC dificulta o acesso aos benefícios,
aumenta o tempo de contribuição e reduz os valores
a serem recebidos por aposentados e pensionistas.
Celetistas ou servidores terão de acumular 40 anos
de contribuições previdenciárias para receber o valor
completo do benefício. O novo texto prevê a idade
mínima de aposentadoria em 65 anos, para os homens, e 62 anos, para as mulheres.
Sem apoio popular, pressionado e com dificuldades para conquistar os votos necessários para a
aprovação da PEC, o governo adiou a votação, em
primeiro turno, para o dia 19 de fevereiro de 2018.
No entanto, em cerimônia no Palácio do Planalto, no
dia 19 de dezembro, o presidente Michel Temer disse
que “jamais vai desistir da Reforma da Previdência”.
Na abertura do 8º Congresso Interno,
em 11 de dezembro, a presidente da Asfoc-SN, Justa Helena Franco, fez duras críticas
à PEC. “Um governo não eleito aplica um
programa de ataques e destruição de direitos
sociais em nome de reformas econômicas de
interesse do mercado e grande concentrador
de renda e riqueza... Essa Reforma da Previdência é uma farsa que armam sob o argumento que vai acabar com os privilégios
e que trará uma economia de um trilhão de
reais em 10 anos”.

6

Além do corpo a corpo no Congresso Nacional,
sempre enfrentando a forte repressão e a limitação,
cada vez maior, de acesso ao que deveria ser a Casa
do Povo, os representantes dos sindicatos passaram
a ocupar os aeroportos. Nos portões de desembarque, principalmente na Capital Federal, deputados
e senadores não tinham como escapar. Foram várias
manifestações com faixas e cartazes. Aos gritos de
“se votar contra o trabalhador, não volta na próxima
eleição”, os parlamentares se sentiram, no mínimo,
constrangidos.
Do outro lado, Michel Temer e o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não economizaram esforços e dinheiro para tentar a aprovação
da PEC. Jantares e almoços no Palácio se sucederam,
além da concessão de orçamento extra a municípios.
Neste jogo sujo, em que o governo cooptou a
grande mídia para convencer a sociedade de que a
Reforma é a única solução para a grave crise do país,
os trabalhadores não esmoreceram. Foram às ruas
e mostraram que as “verdades” ditas pela imprensa

eram trasvestidas de outros interesses do capital: sufocar ainda mais a classe trabalhadora.
Ao longo do ano, a Asfoc também incentivou a
discussão sobre o assunto, promovendo debates internos como o Seminário “O mito do déficit da Previdência Social”, que contou com a palestra do presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil (Anfip), Vilson Antônio
Romero.
Chegamos ao fim do ano com um cenário ainda nebuloso. A vitória parcial do movimento, que
conseguiu pelo menos retardar a votação da Reforma – lembrando que o governo intencionou colocar em votação a qualquer custo em vários momentos durante esse 2017 -, nos deixa ainda alertas e
mobilizados.
Mesmo às vésperas das festividades de Natal
e Ano Novo, o Fórum Nacional das Entidades dos
Servidores Públicos Federais (Fonasefe), dado a gravidade do que está em risco, convocou uma reunião
de avaliação e discussão do rumo do movimento. No
encontro, que ocorreu no dia 21 de dezembro, ficou agendado uma Reunião Ampliada
da categoria para os dias 3 e 4 de fevereiro,
o lançamento da Campanha Salarial 2018 e
uma Jornada de Lutas contra a Reforma da
Previdência, com caravana e ocupação do
Congresso Nacional. “Estamos atentos e
entraremos em 2018 ainda mais unificados.
Não vamos sossegar até que a Reforma seja
finalmente retirada de pauta ou derrubada
no Congresso”, frisou o vice-presidente da
Asfoc-SN, Paulo Garrido.
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Encontro emociona
aposentados da Fiocruz
A Asfoc-SN promoveu um passeio para aqueles que construíram os pilares da Fundação
Oswaldo Cruz e do próprio Sindicato: os servidores aposentados. Na manhã de 7 de
novembro, dois ônibus partiram para uma animada viagem a Petrópolis (RJ), na Região
Serrana, com mais de 50 pessoas num momento de cultura, alegria e, principalmente,
integração. Palácios Itaboraí (Fiocruz-Petrópolis), de Cristal, Imperial e Rua Teresa ﬁzeram
parte do roteiro das atrações visitadas durante o passeio e pernoite na Cidade Imperial.
Por Alessandra Monteiro de Castro

Fotos: Alessandra Castro

A

pesar da rica viagem cultural - acompanhada também pelo diretor de
Administração e Finanças, Alcimar Pereira Batista -, o que mais emocionou foi a integração com os ex-colegas de trabalho. Jessi Turan
Brito, enfermeira por 30 anos no Instituto Fernandes Figueira (IFF) e
aposentada há 7, ficou muito emocionada. “Foi um passeio maravilhoso! A Asfoc
não se esqueceu das pessoas! Muitos deixam a gente de lado por sermos aposentados, mas o Sindicato não nos jogou fora. A viagem foi muito emocionante. Fiquei
muito feliz, pois encontrei muitos amigos. Eu nunca mais vou esquecer destes dois
dias aqui em Petrópolis”.
O fim de semana também teve dinâmicas para promover a aproximação entre
os antigos companheiros de Fundação. Brincadeiras, brindes, sorteios e, o mais
marcante, gargalhadas. Um pote redondo embalado foi “batizado” pelos aposentados de “penico”. Todas as vezes que alguns deles ganhavam no sorteio um pote
redondo, os outros brincavam com a semelhança entre os objetos. A confraternização foi tão boa que deu início a novas amizades.
Rever antigos companheiros da Fiocruz e fazer novas amizades emocionou o
servidor aposentado Elcyr de Oliveira Corrêa, que trabalhou 10 anos no Pavilhão
Arthur Neiva e mais 26 em atividades relacionadas a pesquisas sobre hanseníase.
“Desde o café feito pela Asfoc eu amei esse projeto, pois tive de me reaproximar dos meus antigos amigos. Tenho colegas desde os 18 anos e hoje, com 57, tive
a oportunidade de revê-los. Desta vez, tivemos a oportunidade de confraternizar
por um tempo mais longo. Fiz uma nova amizade ao participar de uma brincadeira
com o Fábio. Foi muito bom, porque conheci mais da história dele e ele, a minha.
Até já peguei o WhatsApp para mantermos contato“.
Das histórias lembradas, uma delas marcou o encontro: o começo da Biblioteca da Escola Politécnica. Aposentado desde o ano 2000, Sergio Ferreira dos Santos
trabalhou durante 26 anos na Fundação. Inicialmente, foi chamado para participar
de um projeto de bibliografia latino-americana para dar suporte para a medicina
preventiva. Mas quando terminou o projeto, o bibliotecário foi contratado para
montar a Biblioteca do Politécnico para atender à escola.
“Eu estava na Ensp, e o doutor Arouca, o professor Arlindo e o Luiz Fernando
Ferreira (ex-presidente da Fiocruz) estavam criando a primeira escola de nível
médio da área de Saúde. Fiz o projeto e a biblioteca foi inaugurada em 1987, numa
feira linda na Semana do Livro”.
Sobre a atividade, Sergio Ferreira apoiou a iniciativa do Sindicato. “É fundamental por dar a oportunidade de estarmos juntos, rever amigos num passeio
maravilhoso, uma forma de reintegração. Esse encontro era o que faltava! Nós,
aposentados, ficamos muito esquecidos e sozinhos. Essa é a forma do Sindicato
nos ajudar a viver melhor”.
Uma das idealizadoras do projeto, Lúcia Helena da Silva coordenou o encontro
dos aposentados e confessou ter ficado emocionada com o evento. “Percebi a alegria dos aposentados ao retornar à Instituição num evento feito para eles. Resgatamos
aquela noção de família e de amigos que nós sempre tivemos na Fiocruz. Foi muito
emocionante ver as pessoas chegando no campus, fiquei até arrepiada. A participação
de todos foi muito gratificante”, finalizou a servidora aposentada da Ensp.

visita ao Palácio itaboraí
(Fiocruz/Petrópolis)
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C U l t U r a l

TRIBUTO A ARLINDO CRUZ

Showlidariedade reúne grandes artistas e nova diretoria toma posse

A

cho que foi o melhor show de 2017, e um dos
melhores da minha carreira. Que lindo fazer
parte disso aqui. Fiocruz, foi sensacional!”
disse, emocionado, o cantor Arlindinho Cruz,
filho de Arlindo Cruz, homenageado da noite da Festa
Showlidariedade, promovida pela Asfoc-SN, no dia 15 de
dezembro.
Junto ao Tributo a Arlindo Cruz, que contou com a
participação de Alcione, Dudu Nobre e Jorge Aragão,
também foi realizada a posse simbólica da chapa eleita do
Sindicato. Durante o evento, a presidente da atual gestão,
Justa Helena Franco, agradeceu a solidariedade e a luta da
comunidade Fiocruz.
“Foram anos muito difíceis! Fizemos a maior greve
que esta Instituição já viu, mas foi para engrandecer o serviço público e para marcar nossa posição de um trabalho
concreto, em prol da nossa comunidade e da Saúde do
povo brasileiro”.
O presidente eleito Paulo Garrido também se comprometeu a “conduzir o Sindicato junto com a diretoria,
trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz”. “Sem esquecer

as realizações do passado, cuidando do presente, e de olho
no futuro. Aprendi muito na Asfoc, na política transformadora e com seriedade. Dei muito de mim, mas recebi
muito mais”, afirmou Paulinho, logo depois de a Comissão Eleitoral ser homenageada.
A presidente da Fundação, Nísia Trindade Lima, ressaltou sobre a força do Sindicato diante das dificuldades e
do desmonte do Estado. “Esse ano foi muito difícil, mas
serviu para mostrar a garra da nossa Asfoc. Estaremos
juntos, discutindo, trabalhando, divergindo, mas construindo o que é mais importante: o projeto da Fiocruz”.
A noite também foi brindada com o som do MC Dalton Costa e Traja RAP, além de Larah Klauss e Banda
Calhamback. Para finalizar o evento, a Bateria Batuca
Oswaldo trouxe toda sua animação guiada pelas mãos do
mestre Xula.
Mais uma vez, a Asfoc-SN agradece à Cogic (Jardinagem, Segurança, Elétrica, Ascom e Marcenaria) pelo apoio
na Festa e aos trabalhadores da Fiocruz, que retiraram os
ingressos mediante a entrega de um quilo de alimento não
perecível – doados para a Campanha Natal Sem Fome.
.

PROGRAMAÇÃO DO BLOCO ESTÁ PRONTA PARA O CARNAVAL
O calendário do Bloco Discípulos de Oswaldo está pronto para o Carnaval 2018. As
inscrições para o Concurso de Samba vão até 10 de janeiro. O tema do enredo é: “Fiocruz, Patrimônio do Povo Brasileiro, Cidadela de Defesa do SUS, Ciência e Tecnologia”,
sugestão enviada pelo trabalhador da Casa de Oswaldo Cruz (COC) Carlos Fidélis Ponte,
durante consulta pública realizada pela Asfoc-SN. Acesse a sinopse e o regulamento pelo
portal do Sindicato (www.asfoc.fiocruz.br).
O primeiro Ensaio do Bloco ocorrerá em 12 de janeiro. No dia 19, acontecerá a Escolha
do Samba do Discípulos de Oswaldo. Uma semana depois (27/01) haverá Feijoada e novo
Ensaio. Em 2 de fevereiro, o Ensaio Geral será realizado no Amorim, como é feito tradicionalmente todo ano. Na quarta-feira (07/02) seguinte, o Discípulos de Oswaldo bota o bloco
na rua da comunidade vizinha à Fiocruz.
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Inscrições para o Concurso de Samba vão até 10 de janeiro
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