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CHAPA ATUANTE É REELEITA COM 92,31% DOS VOTOS VÁLIDOS

A

Atuante foi reeleita para presidir o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN) pelos próximos três anos. Com 92,31% dos votos válidos (1.164), a chapa
formará a Diretoria Executiva Nacional do Sindicato no triênio 2021-2023. Ainda houve 4,92% de votos nulos (62) e 2,78% de votos brancos (35).
A nova Direção será composta a partir do próximo ano por Mychelle Alves (presidente), Paulo Garrido (vice), João Carlos Borges Rolim de Freitas (Social e de
Cultura), Gutemberg Washington de Brito (Comunicação), Cláudia Stutz Zubieta (Articulação Regional), Lúcia Helena da Silva (Administração e Finanças), Simone
Mendes Lima (Secretaria Geral), Maria Machay (Legislação e Assuntos Jurídicos) e Patrícia Condé (Esportes).
Os suplentes serão: Sônia Pinho, Carlos Fidelis da Ponte, Marcos Besserman, Tom Meirelles e Luiz Muniz.
Em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), pela primeira vez na história do Sindicato a Eleição ocorreu de forma remota. Após três dias de pleito virtual (9,
10 e 11 de dezembro), a Comissão Eleitoral da Asfoc-SN declarou vencedora a Chapa Atuante. Logo após o anúncio, Paulo Garrido, atual presidente, passou simbolicamente
o “bastão” para a vice Mychelle Alves – a partir de 2021, os dirigentes trocarão de cargo.
Confira o discurso de ambos logo depois da apuração dos votos – a íntegra do evento e também a fala dos dois pode ser vista nos canais de Comunicação do Sindicato
(youtube.com/asfocsnasfoc, facebook.com/asfocsn e instagram.com/asfocsn).
A tensão e a emoção são importantes e fazem parte da
minha trajetória e da minha vida. É muita emoção! Estamos
vivendo um período muito difícil em nosso país. Eu, em nome
da Diretoria Executiva Nacional do nosso Sindicato, gestão
2018-2020, gostaria de parabenizar, louvar, comemorar
essa demonstração dos trabalhadores e trabalhadoras da
Fundação Oswaldo Cruz, de muito compromisso social, de
muito comprometimento, de muita responsabilidade. Estamos
desenvolvendo nesta pandemia um trabalho de referência
e que vem contribuindo para nosso país, para que a nossa
população tenha mais condições de enfrentar este momento.
É fundamental fortalecer o movimento sindical. Esse é o recado que foi dado pelos nossos
trabalhadores. Nas duas, três primeiras semanas do calendário eleitoral, priorizamos fortemente
a eleição Institucional. Porque a Fiocruz também era muito importante dar essas respostas em
defesa de uma Fiocruz pela vida, uma Fiocruz pública, estatal e estratégica. E conseguimos
realizar este trabalho e as nossas eleições também com total proteção, cuidado para os
trabalhadores e colaboradores, com a comunidade, no sentido de cumprir todos os protocolos
necessários para valorizar a vida.
Também cumprimento todos aqueles que se habilitaram neste processo, se candidatando
para a Comissão Eleitoral, o Conselho Fiscal, as chapas, companheiros das Regionais, todos e
todas, ativos e aposentados que participaram deste processo.
Antes de passar a palavra para a companheira Mychelle Alves, nossa liderança que vai
dirigir, eu tenho certeza disso, com total empenho e sabedoria, com compromisso, militância
abnegada o nosso Sindicato, estou muito honrado com esse trabalho realizado pela Asfoc neste
triênio. Um trabalho de mobilização, de formação política, de maturidade, de compreensão, que
exigiu muito empenho, muito esforço, muita solidariedade. Tem sido muito difícil, mas nós temos
fé, garra, compromisso, boa vontade, mente aberta, honestidade própria e vamos continuar,
com certeza, neste caminho. É para marcar nossa gestão, que tem tudo a ver com nossos
posicionamentos do Sindicato, de seriedade, com compromisso com a vida, de defesa da vida.
Vou ler (uma nota) para também agradecer a nossa Executiva Nacional, tanto aqueles que
vão continuar, e aqueles que estão ainda firmemente no propósito do compromisso social, o
compromisso público, seguir outros caminhos... Temos alguns eleitos para o Conselho Fiscal,
como a Luciana Lindenmeyer (presidente). Em nome dela, cumprimento todos e todas que vão
também exercer essa prerrogativa, de total independência, fundamental. Em nome da Luciana,
cumprimento a todos e todas.
Buscar um país mais igual socialmente, porque os dias têm sido muito difíceis para todos

nós, que temos perdido trabalhadores, amigos e familiares. Está doendo muito em todos nós. E
essa nota representa muito o que foi a nossa gestão. Eu tenho certeza que a Executiva Nacional
se sente honrada com os posicionamentos e com a firmeza do nosso Sindicato.
A Asfoc-SN vem a público manifestar a sua profunda preocupação e completo desagrado
com relação ao total descaso como a pandemia vem sendo tratada em nosso país. Estamos
assistindo a um verdadeiro colapso do sistema de saúde. Um colapso fruto da incúria e da
forma nada criteriosa como as autoridades dos três níveis de governo estão lidando com a
Covid-19 desde sua chegada ao país. Atitudes negacionistas, censura, propaganda de remédios
e tratamentos sem comprovação de eficiência, politização e ideologização em relação à vacina
e seus fabricantes marcam um quadro estarrecedor que já vitimou mais de 180 mil pessoas.
Vidas que poderiam ter sido poupadas pela implementação de políticas públicas que, era de se
esperar, fossem articuladas nacionalmente pelo presidente da República.
No Rio de Janeiro atingimos recordes de letalidade. Em praticamente todos os estados
e municípios da federação a situação se agrava sem que seja possível esconder a falta de
preparo das autoridades para responder a situação. Não temos plano de vacinação; não temos
recursos financeiros; não temos os equipamentos necessários; não temos pessoal suficiente;
não temos um norte. Estamos em um voo cego. Temos um estoque imenso de cloroquina e
atitudes contra o SUS e seus programas. O país está isolado e correndo atabalhoadamente
atrás de uma aquisição emergencial de vacinas que já deveria estar prevista e negociada com a
antecedência necessária, caso fosse outra a forma de lidar com a maior emergência sanitária de
nossa história. Sabíamos que precisaríamos de mais de um tipo de vacina.
Nem a saúde, nem a economia parecem mobilizar as atenções do governo federal no
momento. A atenção está voltada para a política, para a sucessão das presidências do Senado
e da Câmara dos Deputados.
Enquanto isso, somos surpreendidos por uma inauguração de uma exposição estapafúrdia
de gosto e propósitos duvidosos de trajes usados na posse do presidente, por ataques ao
programa de atenção básica, de DST-AIDS, as políticas de saúde mental ou pela extinção das
tarifas para importação de armas. O Brasil não merece isso.
Estamos totalmente dependentes dos verdadeiros heróis anônimos que integram a linha de
frente. Gente que de fato enfrenta uma guerra e sem as armas necessárias para se defender.
Gente que sabe dos riscos e tem se apresentado cotidianamente na frente de batalha. Gente
que sucumbiu e que deveria ter o respeito do Estado brasileiro. Esses, sim, merecem medalhas
e pensões para os filhos dos que que tombaram. É difícil crer na situação em que chegamos. É
triste. É trágico. É indemissível. Não há como não se indignar. Todo silêncio de quem pode se
manifestar nessa hora é cúmplice.
Asfoc atuante, na luta sempre! Parabéns e sucesso, Mychelle Alves. Estamos juntos!

É muita emoção. As palavras do Paulinho me emocionam
demais, mas, primeiramente, agradeço a todos os votos na
Chapa Atuante. Sabemos que neste momento de pandemia,
com mais de 180 mil mortes pela Covid-19, nós, trabalhadores e
trabalhadoras da Fiocruz, em mais um processo eleitoral, viemos
votar no nosso Sindicato e acreditar nessa Chapa Atuante.
Agradeço à Comissão Eleitoral, Simone, Igor e todos os
membros da Comissão, pelo trabalho desempenhado; aos
trabalhadores e trabalhadoras da Asfoc, por todo o apoio.
Saudar e parabenizar todas as Coordenações Regionais eleitas.
Parabenizar também o Conselho Fiscal eleito, a Luciana, que faz parte da atual Diretoria
Executiva Nacional, e agora é a próxima presidenta do Conselho. A mulherada foi eleita, a
Elaine, a Fabíola...
Vou fazer um breve histórico que passou um pouco na minha mente. Sendo eleita nessa
Chapa Atuante como presidente do nosso Sindicato me fez lembrar de 2008, servidora da
Fiocruz - já tinha sido terceirizada - e comecei a participar das Assembleias da Asfoc, de
acreditar no meu Sindicato. Veio à memória a primeira vez em que eu tive coragem de pegar
um microfone no meio de uma Assembleia, no auditório da Ensp lotado, e poder fazer fala, de
estar nos piquetes, de estar no movimento de greve, nas passeatas, e até eu chegar no nosso
Sindicato, na gestão da presidente Justa (Helena Franco). E agora, nesta atual, como vicepresidente, com o Paulinho presidente.
Me sinto muito honrada e tenho uma responsabilidade muito grande, principalmente
da nossa Chapa Atuante, que gostaria muito de destacar isso, de como ela sempre prezou
pela diversidade, pela representatividade. Então, eu serei a quarta mulher a conduzir esse
Sindicato. Saúdo a Ilma Noronha, Rita Mattos, Justa Helena Franco, e eu tenho essa
responsabilidade nessa condução.

Faço um agradecimento muito especial ao meu companheiro Paulinho, pela confiança, por
todo o aprendizado na nossa construção coletiva, de fato.
Hoje nós somos amigos. Ao longo destes seis anos eu aprendi com ele. Vou falar um
provérbio africano ubuntu: “Eu sou porque nós somos”. E você sabe disso muito bem, porque
nós estamos juntos sempre. Você é um guerreiro, um líder nato, é a cara da representação da
nossa Asfoc, e eu tenho muito orgulho disso.
Sabemos que é um trabalho muito grande. Se eu me emociono é porque abdicamos da
nossa vida pessoal para representar o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras da Fundação
Oswaldo Cruz. Temos também os nossos locais de trabalho, porque a nossa concepção sindical
é de estar nos nossos locais de trabalho, e atuar no nosso Sindicato. É um trabalho enorme, que
também aprendi com o Afonso César. Ele me ensinou isso - e também já fez parte da Chapa
Atuante do Sindicato - que a Asfoc “somos todos nós”. E precisamos, de fato, entender isso.
Vivemos um processo de Reforma Administrativa e precisamos, de fato, lutar contra
esses ataques contra nós, trabalhadores, e o serviço público. Acreditamos no serviço público
forte, acreditamos de fato nas nossas instituições e precisamos de união de fato dos nossos
trabalhadores, para lutar contra todos os retrocessos desse governo. É muita luta, precisamos
de muita unidade, estar juntos e juntas.
Mais uma vez obrigado. Atuante sempre. Em outras ocasiões, esse seria um momento
para estarmos confraternizando se não fosse a pandemia. Vamos elaborar um evento virtual de
cerimônia de posse, quando tradicionalmente fazemos a nossa Festa de Fim de Ano. Sabemos
do nosso luto e também precisamos celebrar a vida. A nossa Instituição é essa, em defesa da
vida. Vamos também construir esse evento com a cerimônia.
Obrigado mais uma vez por acreditar na Chapa Atuante. Obrigado por terem votado.
Temos muito trabalho pela frente. Saúdo a Executiva Nacional que acaba o mandato em 31 de
dezembro, e saúdo os novos membros eleitos a partir de janeiro de 2021.
Obrigado. Atuante sempre. Seguimos na luta e na resistência.
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Processo Eleitoral respeita Estatuto
e protocolos de segurança

M

Propostas da nova gestão

esmo diante do grave quadro sanitário no país, a Comissão Eleitoral da Asfoc-SN conduziu o processo respeitando os
protocolos de segurança e cumprindo todos os compromissos estatutários do Sindicato.
O pontapé inicial da Eleição aconteceu em 31 de agosto, com a convocação por edital dos associados (em jornais de
grande circulação de 10 estados e no Distrito Federal) para participarem de Assembleia Extraordinária virtual. Paralelamente, de 3 a 9 de
setembro, foram abertas as inscrições virtuais para composição da Comissão Eleitoral.
Em 16 de setembro, os filiados aprovaram em reunião remota o calendário do pleito (9 a 11 de dezembro) e a composição da
Comissão Eleitoral, formada por Simone Auxiliadora Borges Oliveira (Presidência), Igor Falce Dias de Lima (Icict), Fernanda Savicki de
Almeida (Fiocruz-Mato Grosso do Sul), Gilberto da Silva Braga (Cogic) e Rubens Rodrigues Barrozo (IFF). Suplentes: Antonia Lucia dos
Santos (Ensp), Paulo Henrique da Costa Ferreira (INI), Oswaldo Rui de Oliveira (IOC), Marcilio Sandro de Medeiros (ILMD) e Renato
Valentini Pinto (INI).
Assim como também exige o Estatuto, a Asfoc-SN convocou por edital, em 29 de setembro, os associados efetivos a participarem da
Eleição para a Diretoria Executiva Nacional, Representações Regionais e Conselho Fiscal.
Em outubro e novembro, a Comissão Eleitoral se dedicou a aprovar o regulamento eleitoral, homologar e autorizar propagandas das
chapas e candidatos, e divulgar a lista de eleitores aptos a votar por celular, tablet, laptop ou computador.
Em 2 de dezembro, um fato inédito: a apresentação online das candidaturas na live “Eleições Asfoc-SN 2020”. Na ocasião, foi definida
a ordem dos candidatos ao Conselho Fiscal na cédula virtual.
No dia 11 de dezembro, pouco depois das 17 horas, a Comissão Eleitoral, em transmissão ao vivo da apuração dos votos pelas
redes sociais da Asfoc (Facebook e YouTube), anunciou as chapas vencedoras para a Diretoria Executiva, Coordenações Regionais e
integrantes do Conselho Fiscal.
Realizada no Estação Asfoc, a apuração contou apenas com parte da Comissão Eleitoral e dos funcionários do Sindicato, todos com
máscara; mantendo distanciamento físico de, pelo menos, 1,5 metro; higienização frequente das mãos com álcool gel 70% ou água e
sabão; e teste sorológico de Covid-19 para participar do evento – além das portas abertas do local para ventilação.
A empresa responsável pela realização da eleição online foi a BSYS Digital Serviços de Informática Ltda e todo o processo eleitoral
foi auditado, de forma independente, pela Strong Technology Comércio e Serviços em Informática Ltda – EPP.

g A urgente e necessária valorização das trabalhadoras e
trabalhadores da Fiocruz – Intensificar as campanhas salarias
junto ao governo Federal em busca do reconhecimento do
trabalho e da importância dos trabalhadores da Fiocruz.
g Ampliar as cobranças tanto da pauta específica como
da pauta geral de negociação, ambas aprovadas pelos
trabalhadores – data-base; retorno do adicional de titulação
por percentuais, vencimento básico forte, incorporação
integral da GDACTSP ao Vencimento Básico.
g Cobrar cumprimento do acordo na íntegra, referente
à implementação do Reconhecimento de Resultado
de Aprendizagem (RRA), estruturar as propostas de
aprimoramento da carreira. Cobrança incondicional da
regulamentação da licença sabática, há mais de 6 anos com
minuta somente para ser publicada no Ministério da Economia.
g Lutar incansavelmente contra a Reforma Administrativa,
na defesa da estabilidade e do Regime Jurídico Único.
g Lutar contra as privatizações das empresas públicas,
estratégicas para o desenvolvimento nacional.
g Radicalizar na participação no Conselho Deliberativo e
no Congresso Interno, valorizando ambos como conquista dos
trabalhadores. Muitas instituições colocam como referência e
modelo de gestão democrática como espaço privilegiado de
diálogo e construções coletivas.
g Buscar a aproximação do servidor e da servidora que
ainda não são militantes sindicais.
Autorização para concurso de forma automática para
reposição de aposentadorias e desligamentos.
g Dialogar com a Presidência, Cogepe e os RHs das
Unidades por uma política de Prevenção e Enfrentamento da
Violência e Assédio Moral no trabalho, com uma campanha
mais efetiva de combate ao assédio na Instituição. Continuar
na Luta para que o Brasil ratifique a Convenção 190 da
Organização Internacional do Trabalho sobre Eliminação da
Violência e do Assédio no Mundo do Trabalho.
g Balanço Anual de Gestão, com participação do
Conselho Fiscal, buscando ampliar a transparência das
ações do Sindicato.
g Aumentar a transparência da participação da Asfoc nos
espaços coletivos em que atua.
g Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça – propor papel
mais efetivo nas políticas de afirmação da igualdade de
gênero e raça dentro da Fiocruz. Ampliar as articulações com
movimentos que defendam a igualdade de gênero e raça.
Promover ações que incentivem a emancipação feminina e a
promoção da igualdade de gênero.

g Comitê pela Acessibilidade - participar e contribuir para
avanços significativos na área da acessibilidade na Fiocruz.
Adequação dos espaços de trabalho para melhoria do acesso
e efetivo desempenho do trabalho.
g Organizar eventos culturais e divulgar espaços e projetos
culturais acessíveis ao servidor. Incentivar através da cultura,
da criação de espaços de debate, lazer e convivência.
g Valorizar o fazer cultural dos trabalhadores e trabalhadoras
da Fiocruz através da música, literatura, artes visuais, dança
e esporte.
g Fiosaúde – defender o plano como conquista dos
trabalhadores. Resgatar a característica de autogestão
e não a forma diferenciada em que uns permanecem no
plano básico por falta de condições de permanecer em
outros e muitos ainda são obrigados a se desligar do plano
por sua característica financeira insustentável. Repensar
de forma coletiva em alternativas para que todos possam
ver no plano uma conquista possível de ser mantida no
longo prazo. Buscar uma solução conjunta que precisa
ser encontrada para não penalizar os trabalhadores e não
inviabilizar o FioSaúde, que é nosso e deve ser garantido,
protegido e viável.
g Continuar a luta pela implementação do APH (Adicional
de Plantão Hospitalar). Uma possibilidade que permite
que os profissionais possam ganhar um adicional para
cobrir plantões que ficam desfalcados pelos mais diversos
motivos. É um direito já conquistado nos demais hospitais
federais e ainda não implementado nos da Fiocruz.
g Precisamos lutar pela preservação da saúde mental
dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente neste
momento de pandemia, que houve um crescimento de
adoecimento provocado pelo aumento da demanda e
pressão de trabalho. E nesse momento também veio
carregado de instabilidade na carreira, ansiedade,
sentimentos de exaustão, depressão, estresse e sobrecarga
de trabalho, sendo de suma importância termos momentos
de autocuidado, espaços de acolhimento e cuidado com a
saúde mental.
g Ampliação da integração com os aposentados à vida
sindical através de eventos a este público.
g Defender postura de denúncia contra os ataques
e a política deliberada de desmonte do SUS e dos
serviços públicos. Manter as atividades de integração dos
trabalhadores nos eventos durante o ano.
g Cobrar e atuar de forma efetiva para a ampliação das
ações do “Fiocruz Saudável”, estimulando as ações de
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promoção da saúde nas unidades regionais e escritórios,
englobando a realização de periódicos de forma coberta
pela Instituição, insalubridade e outras ações.
g Na área sociocultural da Asfoc-SN, iremos ampliar os
convênios, além da promoção de eventos e passeios para
os sindicalizados e seus dependentes.
g Na área de Esportes da Asfoc-SN, iremos cada vez
mais valorizar a importância da prática de esportes como
promoção da saúde. Realização de convênios em áreas
esportivas. Elaboração da corrida e caminhada “Fiocruz em
Defesa da Vida”.
g Na área Jurídica, a Asfoc-SN, obteve importantes
vitórias em ações judiciais e administrativas. Vamos propor
uma reformulação da Assistência Jurídica Individual,
conferindo maior qualidade ao atendimento jurídico
individual. Também vamos propor um projeto denominado
“Jurídico Atuante”, que, além de promover a qualificação
da área jurídica, fomentará a revitalização da comunicação
com o sindicalizado. Por meio desse projeto, os diretores,
acompanhados de advogados do Sindicato, se reunirão
com os sindicalizados com a finalidade de mantê-los
informados sobre as principais ações em curso, abordando
as perspectivas e, principalmente, solucionando as dúvidas
da categoria. Nos próximos três anos, continuaremos em
busca de novas vitórias jurídicas com o projeto “Jurídico
Atuante”, além de consolidar as já obtidas, aperfeiçoando
ainda mais as estratégias até agora adotadas e promovendo
as execuções dos julgados vitoriosos através de escritórios
com experiência e porte adequados para sua boa condução.
g Na área de Administração e Finanças, daremos
continuidade a uma gestão transparente e moderna.
Serão executadas ações gerenciais fundamentais para
o aprimoramento dos recursos humanos, para redução
de custos, para o acompanhamento e controle dos
recursos orçamentários e para o controle dos contratos de
prestadores de serviços.
g Na área de Comunicação, trabalharemos com uma
comunicação rápida, efetiva e transparente entre o
Sindicato e seus sindicalizados. Neste sentido, destacamos
a estruturação e profissionalização da Comunicação do
Sindicato, que passará a contar com uma consultoria de
comunicação especializada.
g Na área de Articulação Regional, é preciso dar
continuidade ao amplo diálogo entre as Coordenações
Regionais da Asfoc-SN, visando efetivar ações propositivas
de interesse das trabalhadoras e trabalhadores.
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Eleição define Conselho Fiscal e
Coordenações Regionais

A

Eleição da Asfoc-SN também definiu as chapas vencedoras para as Coordenações Regionais e os integrantes do Conselho Fiscal (mandato 20212023). De acordo com o artigo 44 do Estatuto da Asfoc-SN, será indicado para presidir o Conselho Fiscal o integrante com o maior número de
votos, ou seja, a assistente social e doutoranda em Sociologia Luciana Pereira Lindenmeyer, com 416 votos; ficando como secretário o segundo
mais votado, a servidora pública da Mata Atlântica Elaine Imenes Nobre de Almeida (226 votos). A Comissão será integrada ainda por Fabíola Lopes Caetano
Machado (193 votos), Bruno Amorim de Souza (163 votos) e Carlos Henrique Viana Brito (82 votos). Thiago da Cunha de Oliveira (37 votos) será o suplente.
O resultado para as Coordenações Regionais da Asfoc-SN nos estados ficou assim: Pernambuco (Chapa Respeito ao Serviço Público, a Ciência e a
vida!), com 95,06% (77) dos votos válidos); Minas Gerais (Chapa Gestão Coletiva, com 96% (72) dos votos válidos); Amazonas (Chapa Atua Amazonas,
com 96,88% (31) dos votos válidos); Bahia (Chapa Consonante, com 97,22% (70) dos votos válidos); Paraná (Chapa Representação, com 100% (24)
dos votos válidos); além do Distrito Federal (Chapa Brasília Atuante, com 100% (17) dos votos válidos).
Confira nos quadros os nomes dos integrantes que compõem as representações Regionais em cada estado e no Distrito Federal:

Representação Regional Amazonas (Chapa Atua Amazonas)

Representação Regional - Bahia (Chapa Consonante)

Coordenador Geral: Carlos Alberto Vieira Duarte (Amazonas/ILMD) - Coordenador de
Administração e Finanças: André Ivan Lopes de Oliveira (Amazonas/ILMD) - Coordenador
de Atividade Associativas: Luciene Pereira de Araujo (Amazonas/ILMD) - Suplentes: Carlos
Fabrício Marques da Silva (Amazonas/ILMD), Claudio de Oliveira Peixoto (Amazonas/ILMD),
Giovana Pinheiro da Conceição (Amazonas/ILMD).

Coordenador Geral: Gilmar José da Silva Ribeiro Junior (Bahia/IGM) - Coordenador de
Administração e Finanças: Roni Dias Vinhas (Bahia/IGM) - Coordenador de Atividade
Associativas: Lorena dos Anjos Magalhães (Bahia/IGM) – Suplentes: Waldney Cavalcante de
Souza (Bahia/IGM), Rosane Aparecida Archanjo dos Reis (Bahia/IGM), Jorge Luis Menezes
dos Santos (Bahia/IGM).

Representação Regional - Brasília (Chapa Brasília Atuante)

Representação Regional - Minas (Chapa Gestão Coletiva)

Coordenador Geral: Telma Henrique de Souza Gontijo (Fiocruz Brasília) - Coordenador
de Administração e Finanças: José Antonio Silvestre Fernandes Neto (Fiocruz Brasília) Coordenador de Atividade Associativas: Rodrigo Andrada Nabuco de Araújo (Fiocruz Brasília)
– Suplente: Luciana Maria Ribeiro da Silva (Fiocruz Brasília).

Coordenador Geral: Fernanda Oliveira Rezende (Minas/IRR) - Coordenador de Administração
e Finanças: Carolina Cunha Monteiro (Minas/IRR) - Coordenador de Atividade Associativas:
Cláudia Gersen Alvarenga (Minas/IRR).

Representação Regional - Paraná (Chapa Representação)

Coordenador Geral: Manoel Silva Barata (Paraná/ICC) - Coordenador de Administração e
Finanças: Leonardo Vila Nova Câmara (Paraná/ICC) - Coordenador de Atividade Associativas:
Marco Augusto Stimamiglio (Paraná/ICC) - Suplentes: Giovanny Augusto Camacho Antevere
Mazzarotto (Paraná/ICC), Stenio Perdigão Fragoso (Paraná/ICC).

Representação Regional - Pernambuco (Chapa Respeito ao Serviço
Público, a Ciência e a vida!)

Coordenador Geral: Luiz Carlos de Oliveira de Figueiredo (Pernambuco/IAM) - Coordenador
de Administração e Finanças: Fábio Lopes de Melo (Pernambuco/IAM) - Coordenador de
Atividade Associativas: Ana Paula de Araújo (Pernambuco/IAM) – Suplentes: Manoel Sebastião
da Costa Lima Junior (Pernambuco/IAM), Paulette Cavalcante de Albuquerque (Pernambuco/
IAM), Luydson Richardson Silva Vasconcelos (Pernambuco/IAM).

EXPEDIENTE
◘ DIRETORIA EXECUTIVA DA ASFOC - SINDICATO NACIONAL (E-mail: secretaria@asfoc.fiocruz.br) • Paulo Henrique Scrivano Garrido (Paulinho) - Presidente • Mychelle Alves - Vice-Presidente • Carlos Fidelis Ponte - Diretor de Administração e Finanças • Luciana Pereira
Lindenmeyer - Diretora Secretária-Geral • Gutemberg Brito - Diretor de Comunicação • Claudia Stutz Zubieta - Diretora de Articulação Regional • João Carlos B. R. de Freitas (Profeta) - Diretor Social e de Cultura • Washington Luis Mourão Silva - Diretor de Legislação e Assuntos
Jurídicos • Bruno Amorim de Souza - Diretor de Esportes ◘ SUPLENTES • Adilson da Hora Sampaio • Marcos Besserman • Sônia Pinho • Cláudia Maria Alexandre do Carmo ◘ CONSELHO FISCAL • Luciana Frederico Milagres • Sonali da Silva Mota • Jorge Santos da Hora •
Lindenberg Lins dos Santos • Carlos Henrique Viana Brito
◘ DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (Tel.: 21 2598-4231 Ramal 211 / E-mail: jornalismo@asfoc.fiocruz.br) ◘ Gerência de Comunicação • Jesuan Xavier (Jornalista responsável) ◘ Equipe • Fernando Taylor (Jornalista), Mario Cesar e Jorge Vieira ◘ Fotografia • Jesuan
Xavier • Fernando Taylor • Mario Cesar ◘ Programação Visual • Mario Cesar

CONTATOS

ASFOC-SN

◘ Sede da ASFOC-SN – Av.Brasil, 4.365 - RJ - CEP 21040-360 ◘ Secretaria – 2598-4231 ◘ Odontologia – 2598-4333 ◘ Jurídico – 2598-4231 (R. 214) ◘ Seguros – 2598-4231 (R.218)
◘ REPRESENTAÇÕES REGIONAIS DA ASFOC-SN: ◘ Pernambuco / Instituto Aggeu Magalhães – (81) 2101-2533 ◘ Minas Gerais – Belo Horizonte / Instituto René Rachou – (31) 3349-7710 ◘ Brasília - Distrito Federal – Fiocruz Brasília – (61) 3329-4612 ◘ Bahia –
Salvador / Instituto Gonçalo Muniz – (71) 3356-6853 ◘ Amazonas – Manaus / Instituto Leônidas e Maria Deane – (92) 3621-2397 ◘ Paraná - Instituto Carlos Chagas – (41) 3316-3225 ◘ Ceará – (85) 3215-6450 ◘ Mato Grosso do Sul – (67) 3346-4480
◘ Rondônia – (69) 3219-6000

