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Editorial

História, lutas e
conquistas!

F

undada em agosto de 1976, sob o nome de
Associação dos Servidores da Fundação
Oswaldo Cruz, a Asfoc acaba de completar
42 anos de existência. Muita história, lutas e
conquistas.
Na origem, éramos apenas um braço assistencial da
Presidência da Fiocruz. Hoje somos reconhecidos como
um Sindicato Nacional, de fato e de direito, que ocupa
diferentes espaços políticos e sociais em todo o país.
Em 1986, num momento de retomada da democracia
no Brasil, a Asfoc mudou completamente seu perfil.
Sergio Arouca havia assumido a Presidência da Fiocruz
e era um dos principais nomes do grupo que liderava o
processo de Reforma Sanitária brasileira - culminando
na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988.
Arouca, junto com nossos bravos trabalhadores, iniciava
as mudanças na Fundação com o intuito de torná-la mais
democrática, ampliando a participação da comunidade
nas decisões dos rumos institucionais. Parte essencial
deste processo foi a primeira eleição direta para a
Asfoc. Passamos a ter a nobre responsabilidade de
sempre defender a democracia, os princípios da reforma
sanitária e o caráter público, estratégico e estatal da
Fiocruz, e a lutar pelos direitos dos trabalhadores, dos
aposentados e por uma sociedade igualitária.
É importante lembrarmos nossa história. Nela
continuamos renovando nossas forças e compromissos
para darmos sequência a todas as nossas lutas. Na
mais recente, conquistamos a atualização das tabelas
da Gratificação por Qualificação (GQs) do Nível
Intermediário – no pagamento de outubro, o servidor
receberá a última parcela da parametrização.
A Asfoc ainda cobra o cumprimento na íntegra do

acordo salarial assinado em 2015. Em visita recente do
ministro da Saúde, Gilberto Ochi, à Fiocruz, o Sindicato
entregou um documento solicitando a conclusão da
regulamentação do Reconhecimento de Resultado
de Aprendizagem (RRA) e o direito de acesso aos
trabalhadores que cumprissem os critérios estabelecidos;
a convocação dos aprovados e excedentes do último
concurso realizado - ainda sem previsão de chamada da
maioria - e o reajuste do auxílio saúde.
Somos contra o entreguismo e lutamos por um
sistema público de qualidade que priorize a Saúde
e Educação. Nesta edição, trazemos um balanço do
Seminário dos fóruns dos servidores federais que
resultou num amplo manifesto: “O Serviço Público que
queremos!”.
Abordamos ainda a visita da deputada portuguesa
Joana Mortágua, que veio à Asfoc para falar aos
trabalhadores da Fiocruz sobre o atual modelo político
empregado em Portugal. Uma coalizão de esquerda que
enfrenta a cartilha de austeridade proposta pelo FMI.
Tratamos também da tragédia que atingiu o Museu
Nacional, mais um total descaso do governo, e da luta
pelo direito à produção de um medicamento contra a
Hepatite C que pode salvar milhares de brasileiros.
Neste momento, estamos às portas da realização de
um processo eleitoral extremamente complexo.
A Asfoc conclama os trabalhadores da Fiocruz
a votarem nos candidatos progressistas. Pesquisem
suas trajetórias, seus programas de governo. Vejam os
compromissos com o SUS, com os direitos trabalhistas,
com as políticas sociais, com a Ciência e Tecnologia.
A soberania nacional está em jogo. Somos contra o
desmonte do Estado. Salve a democracia!

Mensagens
das redes
sociais
“Parabéns.
“Essa Instituição, mesmo
sendo dos trabalhadores
da Fiocruz, é de extrema
importância para o povo
brasileiro”

Alexandre Rangel
“Minha Asfoc-SN!!! Sempre
ATUANTE E GUERREIRA!!!
ORGULHO DE SER E FAZER
PARTE DESSA HISTÓRIA!!”

Anna Beatriz Almeida
“PARABÉNS! Ser filiado da
ASFOC nos dá a certeza que
sempre estaremos amparados
nas lutas por um serviço
público melhor!”

Carlos Magno Ramos
“Feliz por ver nascer a
Asfoc!!!”

Fatima Souza
“Parabéns para todos nós”

Belmira Santos
“Tive o prazer de estar na
inauguração da Asfoc!!!”
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Sindical

Trabalhadores contra congelamento
de recursos na Saúde e Educação
Pela revogação da Emenda Constitucional 95

N

o Dia Nacional de Luta dos servidores, em 13 de setembro, a
bandeira contra a Emenda Constitucional 95 foi levantada ainda
mais alto. Esteve presente em várias manifestações por todo o
país e deu o tom dos discursos de vários representantes sindicais,

inclusive da Asfoc-SN, num Ato em frente ao Supremo Tribunal Federal
(STF), durante as posses dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux – presidência
e vice, respectivamente.
No Rio, o Sindicato entregou, nas mãos do candidato à Presidência da
República pelo PDT, Ciro Gomes, um documento em que cobra a valorização
dos servidores e serviços públicos do país. O manifesto, construído pelo Fórum
Nacional das Entidades dos Servidores Públicos (Fonasefe), será entregue /
encaminhado a todos os candidatos - veja o documento no portal do Sindicato
(www.asfoc.fiocruz.br).
O presidente da Asfoc, Paulo Garrido, abordou o presidenciável logo
após sua exposição na Academia Brasileira de Ciências (ABC), no Centro do
Rio. Ciro debateu, por quase duas horas, com pesquisadores, convidados e
membros da Academia.

Pautas específicas

Ele assumiu, caso eleito, o compromisso de dar ‘prioridade absoluta’ à
Ciência e Tecnologia. Ciro disse ainda que vai revogar a Emenda Constitucional
95, uma das principais demandas apontadas no manifesto do Fonasefe.

Pautas específicas também foram apresentadas. Uma nova reunião deve

“Revogaria, com toda a pressão da minha eleição, a Emenda 95, que é uma

acontecer nos próximos dias. Mychelle cobrou a implementação do RRA, a

violência inominável. Uma lei com status de Constituição que proíbe a expansão

convocação dos aprovados e excedentes do último concurso público e destacou

em investimentos nas áreas de educação, saúde, segurança pública, ciência,

a questão sobre o FioSaúde. A Asfoc também formalizou a cobrança do

cultura e infraestrutura por 20 anos”, disse Ciro.

agendamento do governo de reunião para tratar das demandas específicas com os

Na capital Federal, após uma manifestação e cobrança em frente ao Ministério

trabalhadores da Fiocruz.

do Planejamento, a vice da Asfoc-SN, Mychelle Alves, junto com uma comissão

A situação dos planos de saúde de autogestão envolvendo uma contrapartida

de representantes do Fórum, conseguiu ser recebida pelo diretor de Relações

mínima foi novamente levada ao Planejamento. Servidores querem a equiparação

de Trabalho no Serviço Público (Deret/SGP), Paulo de Tarso Campolina, e o

dessas contribuições. O governo disse que já existe um estudo que vai mudar a

coordenador Geral de Negociação Sindical, José Borges de Carvalho.

forma de pagamento e reconheceu a necessidade de um reajuste - que deveria ser

As entidades levaram a pauta de reivindicações dos federais que inclui o

feito até o fim do ano.

cumprimento de acordos firmados ainda em 2015, revogação da Emenda

As entidades ainda criticaram o excesso de instruções normativas, portarias

Constitucional 95/16, repúdio ao adiamento de reajustes de 253 mil servidores

e medidas provisórias que têm sido publicadas sem que qualquer diálogo seja

já transformados em lei, além de extensão desse percentual de reposição aos

promovido com os representantes dos servidores. Em setembro foi publicada

demais servidores.

Instrução Normativa (IN) sobre jornada de trabalho, impondo critérios e regras. O
Fonasefe submeteu a IN para análise pelos jurídicos das entidades, entre eles o da
Asfoc, para averiguar quaisquer situações discrepantes. O Sindicato já cobrou da
Presidência da Fiocruz uma reunião de Mesa extraordinária para tratar do assunto.
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Sindical

Fóruns dos servidores divulgam manifesto
em defesa das políticas públicas
Por Fernando Taylor

A

pós três dias de intensos debates (30/08 a 01/09) no Seminário “O
serviço público que queremos”, em Brasília, os fóruns nacionais
das Entidades dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe)/das
Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) divulgaram um manifesto
conjunto em que reivindicam a “valorização dos servidores e das políticas
públicas gratuitas e de qualidade para toda a população”. O Fonasefe também
consensuou os eixos de luta da categoria e um calendário de atividades para
o semestre. O objetivo é intensificar a mobilização nas ruas em defesa dos
direitos dos trabalhadores.
Os principais eixos defendidos por diversas categorias, com o objetivo
de fortalecer o serviço público nas três esferas de governo, são: a revogação
da Emenda Constitucional 95, da Reforma Trabalhista e da lei que criou e
ampliou as terceirizações; a defesa do SUS 100% público, dos concursos para
todo serviço público via Regime Jurídico Único (RJU), da manutenção dos
direitos conquistados com lutas e greves na Constituição de 1988, com vistas
à defesa dos serviços públicos gratuitos e de qualidade, contribuindo com a
redução das desigualdades sociais; da Previdência Social 100% pública para
todos os trabalhadores e de um sistema tributário efetivamente progressivo,
com redução de impostos sobre o consumo, retorno da tributação de lucros e
dividendos, e maior tributação sobre renda e patrimônio de grandes fortunas,
entre outros.
O presidente da Asfoc-SN, Paulo Garrido, que mediou a Mesa “As reformas
Trabalhista, Previdenciária e Administrativa e seus impactos sociais”, falou
sobre a relevância do Seminário. “Foi um evento muito importante para nossos
objetivos, traçar estratégias em defesa de um serviço público de qualidade;
articular o conjunto das entidades na luta contra a retirada de direitos e o
desmonte do serviço público, buscando consenso neste momento tão adverso e
hostil para os movimentos sociais e a organização dos trabalhadores. Consenso
que nos une e fortalece a unidade dos trabalhadores”, afirmou.
Na fala de vice-presidente do Sindicato, Mychelle Alves revelou aos
participantes do evento que a Asfoc-SN completou 42 anos de existência na
sexta-feira (30/08) e foi ovacionada pelos presentes. Ela alertou ainda para o
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fato de os países mais democráticos serem os que mais investem em políticas
públicas. “O Brasil, comparado aos BRICS (Rússia, Índia, China e África do
Sul), é o que menos investe em Saúde e Educação. Investimos menos que a
Grécia, país que mais sofreu com a austeridade nos últimos tempos”, ressaltou.
Em mobilização permanente, assim como a Asfoc-SN, o Fonasefe está em
estado de alerta com a possibilidade de logo após o período eleitoral o governo
e o Congresso Nacional se aproveitarem deste momento para proferirem mais
ataques. Sendo assim, o Fórum está organizado para o enfrentamento dentro do
Congresso Nacional e nas ruas com indicativo de uma nova Reunião Ampliada
para definir um calendário de lutas pós-eleição. Diante deste cenário, ainda foi
apresentado para as direções das Centrais Sindicais a proposta de construção
de uma nova Greve Geral no país para defender direitos sociais e liberdades
democráticas da classe trabalhadora.
No dia 13 de setembro, ocorreu o Ato Nacional para exigir a revogação
da Emenda Constitucional 95, das contrarreformas, denunciar o desmonte do
serviço público e pressionar o Supremo Tribunal Federal a votar a favor da
revisão anual dos salários do funcionalismo na posse do novo presidente do
STF (leia na página 3).
Em 17 de outubro, ocorrerá o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral
e Sexual no serviço público, enquanto em 24, o Dia de Luta nos estados em
defesa do serviço público. Na Semana da Consciência Negra, entre 18 e 24 e
novembro, estão previstos atos e manifestações de combate ao racismo.
Também participaram do Seminário Claudia Stutz (diretora de Articulação
Regional) e os coordenadores regionais Joselice da Silva Pinto (Recife),
Fabíola Lopes (Belo Horizonte) e Carlos Fabrício (Manaus).

A

O SERVIÇO PÚBLICO QUE QUEREMOS!

s entidades sindicais do funcionalismo organizadas em seus fóruns,
que juntos representam mais de 1 milhão de trabalhadores do serviço
público responsáveis e comprometidos em atender as demandas
sociais do povo brasileiro, se manifestam e alertam toda população, chefes
de Estado, parlamentares e candidatos nessas eleições pela gravidade do
momento no qual estamos vivendo.
Segundo levantamento da Auditoria Cidadã da Dívida, cerca de 52% de
tudo que se arrecada no Orçamento da União está direcionado aos interesses
dos especuladores do sistema financeiro. A aprovação de contrarreformas no
atual governo, medidas e projetos aprovados pelo Congresso Nacional e pelo
Poder Judiciário, com a aplicação da contrarreforma trabalhista, terceirização
ampla e irrestrita, contrarreforma do Ensino Médio, contrarreforma política,
entrega do patrimônio público com privatizações, não cumprimento de acordos
salariais já firmados com categorias de trabalhadores do funcionalismo e
restrição do direito de greve, são medidas que aprofundaram e aceleraram os
ataques a direitos sociais e democráticos no último período.
Vivemos um momento de intensificação dos ataques ao serviço público,
que no último período se agravou por meio da Emenda Constitucional (EC)
95, que institui o chamado Novo Regime Fiscal (NRF), e fixa, para cada ano,
limites individualizados para a despesa primária total do Poder Executivo, do
Judiciário e seus órgãos, do Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas da
União (TCU), o Ministério Público da União (MPU) e a Defensoria Pública
da União (DPU), incluindo entidades da administração pública federal direta
e indireta, os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público
e as empresas estatais dependentes – ainda que os poderes/órgãos tenham
garantia constitucional de autonomia administrativa e financeira.
Encaminhada pelo Poder Executivo, em 16 de junho de 2016 ao
Congresso Nacional e promulgada em 15 de dezembro de 2016, impõe limites
ao crescimento da despesa primária da União a longo prazo. Deu-se então
a imposição de alterações no modelo de Estado promovendo um verdadeiro
desmonte do serviço público, com impactos profundos na execução das

políticas públicas e sociais e retirando os poucos direitos conquistados na
Constituição Federal de 1988. A lógica imposta com a redução de políticas
públicas, ação necessária para a ampliação do processo de privatização dos
serviços e equipamentos públicos, reduziu os direitos sociais a mercadoria,
ou seja, só tem acesso a determinados serviços quem por eles puder pagar. E
assim, cada vez mais, parcelas da população ficam mais marginalizadas.
As consequências imediatas da EC 95 já se fazem sentir no cotidiano dos
servidores públicos, com redução de cargos e postos de trabalho, redução de
verbas para a garantia de funcionamento das instituições públicas e ainda
levando a demissões de trabalhadores/as terceirizados/as. Para a população,
os efeitos são ainda mais perversos, com a redução de atendimentos em
serviços básicos como Saúde, Educação, Previdência Social e Justiça. Sem
servidor público e sem estrutura para a realização dos serviços públicos, a
população, em especial a mais pauperizada, tem suas condições de vida ainda
mais afetada.
Nunca, como hoje, as lutas contra as contrarreformas que retiram tantos
direitos dos/as trabalhadores/as foram tão necessárias. Juntar as lutas, criticar
e lutar para inviabilizar os processos de destruição da nossa sociedade deve
ser nossa palavra de ordem. Temos que superar as perspectivas isolacionistas,
que tendem ao particularismo, para assumirmos uma posição estratégica para
o conjunto da classe trabalhadora e que tenha na defesa intransigente dos
serviços públicos de qualidade, estatais e gratuitos a centralidade de nossa
luta.
Lutar pela revogação das contrarreformas, impulsionar ações unitárias do
conjunto do funcionalismo público das três esferas e mobilizar a população
como um todo na defesa dos serviços públicos são nossos desafios para o
próximo período.
O Funcionalismo Público que queremos é aquele que valorize os
servidores e ofereça políticas públicas gratuitas e de qualidade para toda a
população. SEM SERVIDOR PÚBLICO NÃO HÁ SERVIÇO PÚBLICO DE
QUALIDADE!

Outros eixos de luta:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Defender os serviços públicos, por meio da realização de concursos periódicos
para repor o quadro de pessoal, estruturação de carreiras atendendo as
reivindicações específicas das categorias e capacitação permanente.
Defender a diminuição dos cargos de livre nomeação e ampliação da
participação de servidores concursados no exercício de funções estratégicas na
Administração Pública, respeitando as especificidades das instituições.
Rever a situação funcional e remuneração dos trabalhadores anistiados e
reintegrados. O fato de estes trabalhadores terem sido anistiados e reintegrados
se traduz num claro reconhecimento por parte do governo de que as demissões
foram arbitrárias, ilegais e injustas. Apesar deste reconhecimento, estes
trabalhadores se encontram, atualmente, em situação totalmente ambígua com
relação ao regime de contrato de trabalho, pois o vínculo funcional de muitos
destes servidores vem sendo restabelecido como celetista, mesmo estando
lotados na administração direta.
Defender a plena implementação da Convenção 151 da OIT, que trata da
negociação coletiva, do direito de greve e da organização sindical no serviço
público; com definição da data base no 1º de maio.
Defender a manutenção do poder aquisitivo da remuneração ou do subsídio dos
servidores públicos. Uma análise que pode ser feita acerca da questão salarial
dos servidores diz respeito à histórica precarização salarial demonstrada
a partir do comparativo entre a inflação registrada em vários períodos e as
chamadas revisões gerais anuais, estabelecidas após a Emenda Constitucional
nº 19 de 1998, que modificou o inciso X do artigo 37, assegurando a revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
Lutar por verba pública exclusivamente para o ensino público. Ensino superior
100% público. Ampliação das vagas nas instituições públicas de ensino
superior na graduação e pós-graduação.
Cumprimento da lei de cotas para o serviço público e implementação de cotas
raciais nos programas de pós-graduação e processos seletivos em geral.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Criação de uma política de acesso e permanência para pessoas com deficiência
no serviço público.
Defesa do sistema público de Educação. Revogação da contrarreforma do
Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Fortalecimento dos órgãos públicos de atendimento e acompanhamento dos
povos originários. Demarcação das terras indígenas e quilombolas e imediata
reparação aos povos negros e originários.
Fortalecimento dos órgãos públicos de atendimento a pequenas propriedades
e produção agroecológica. Reforma agrária, demarcação e titulação, sem
indenização ao latifúndio ou agronegócio. Alteração imediata da Lei da
Grilagem (Lei nº 13.465/2017) para inibi-la.
Contra toda forma de privatização e terceirização com reestatização de todas
estatais vendidas ao capital internacional ou nacional.
Combate à criminalização e perseguição no funcionalismo público.
Garantia de aplicação e ampliação de recursos públicos para pesquisa, Ciência
e Tecnologia a serviço do interesse público e não privado.
Combater o assédio moral e sexual nos serviços públicos.
Redução da jornada de trabalho sem redução de salários, respeitando as
reivindicações específicas de cada setor do serviço público.
Revogação de todos os PLs, MPs, decretos e portarias que foram aprovados ou
estão tramitando, e que, de alguma forma, atingem direitos e conquistas dos
servidores públicos.
Construir o combate ao sistema perverso da dívida pública, isenções tributárias
e sonegação. Abrir o debate no conjunto dos fóruns do funcionalismo.
Lutar pela realização do censo demográfico 2020. Caso não haja concurso
público para trabalhadores efetivos e orçamento suficiente o censo poderá não
ocorrer.
Denunciar os parlamentares que votarem a favor de medidas que atacam os
serviços públicos e os direitos dos trabalhadores.
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Especial

Luta pelo direito à produção do
medicamento contra Hepatite C
Por Alessandra Monteiro de Castro

A
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Foto: http://www.iea.usp.br

Justiça Federal do Distrito Federal deferiu, no
Farmanguinhos se surpreendeu e
dia 23 de setembro, uma liminar provisória que repudiou a decisão inicial do INPI, pois
anula a concessão de patente à multinacional que obteve no início do mês de julho o registro
produz o medicamento Sofosbuvir, principal no para produção pública do Sofosbuvir. O
combate à hepatite C. O pedido veio da candidata da Rede à Instituto luta ao longo dos últimos anos
Presidência da República, Marina Silva, e seu vice, o médico para produzir o genérico e distribuir
Eduardo Jorge. A liminar foi comemorada por organizações e ao Ministério da Saúde com preços
pacientes que defendem a quebra do monopólio para ampliar abruptamente menores para erradicar a
o acesso ao tratamento.
hepatite C no Brasil.
“A decisão é importante, pois reabre a possibilidade
O empresário Leonardo Amaral,
da Fiocruz produzir a fórmula do
curado da doença pelo o uso do Sofosbuvir
medicamente genérico e, com isso,
da Gilead - adquirido pelo SUS depois
“Os direitos
beneficiar milhares de brasileiros que
de um processo jurídico - comenta sobre
comerciais
não
hoje aguardam esse remédio tão essencial
a ampliação do acesso ao medicamento
para o combate à hepatite C”, comentou podem sobressair como forma de salvar vidas.
Eduardo Jorge.
“Precisamos exercitar nossa cidadania.
aos
de
saúde
O Conselho Deliberativo da Fiocruz
Quantas vidas já se foram por causa desse
reafirmou, em nota oficial divulgada
preço alto? Temos que fazer essa conta e,
pública”
no dia 25 de setembro, o empenho em
acima de tudo, transformar essa situação.
empreender o desenvolvimento tecnológico necessário para A Gilead já cumpriu seu papel, obteve seus merecidos lucros.
a produção nacional deste e de outros medicamentos através Agora precisamos cuidar de nossos doentes sem recursos
de uma integração com empresas nacionais. E reitera o com rapidez, austeridade e honestidade
compromisso de desenvolver produtos com preços justos a nos processos, gestão e eficácia”, frisou.
fim de ampliar o acesso às demandas dos brasileiros.
Carlos Gadelha, doutor em Economia
Alguns dias antes (18 de setembro), o Instituto Nacional (UFRJ) e líder do grupo de pesquisa sobre
da Propriedade Industrial (INPI) deferiu pedido de patente Desenvolvimento, Complexo Econômico
da molécula principal para fabricação do medicamento, em Industrial e Inovação em Saúde (GIS/
favor da farmacêutica Gilead. A decisão veio na contramão Fiocruz), comentou as consequências
dos 13 pedidos enviados - incluindo o da Agência Nacional de conceder a patente a uma empresa
de Vigilância Sanitária (Anvisa) - na luta por uma produção multinacional.
nacional feita pelo Instituto de Tecnologia de Fármacos
“No caso deste medicamento, a patente
(Farmanguinhos/Fiocruz).
não se encaixa naquela categoria em que
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1,5 milhão de a atividade inventiva justifique o direito de propriedade.
brasileiros já tiveram contato com o vírus do tipo C. O alto Dentro da lógica do sistema de patente, quando foi criado
custo do tratamento aos cofres públicos obrigou o Sistema para estimular inovações mais profundas, você tinha que dar
Único de Saúde (SUS) a priorizar os casos mais graves.
um incentivo para o inventor. Em troca disso, a patente cai em

Foto: Edson Silva

domínio público depois de sua vigência. Essa característica
básica não atende no caso deste medicamento. Além disso,
conceder uma patente no campo da Saúde por 20 anos, no
fundo, é garantir um monopólio eterno”, explica Gadelha.
O pesquisador esclarece que por trás da polêmica
da concessão da patente há uma tentativa de bloquear o
desenvolvimento nacional no campo da Saúde. Segundo
Carlos Gadelha, o direito à vida e à saúde são prioridades na
constitucionalidade brasileira e em tratados internacionais.
“Mais importante é o que está vigente desde a declaração
de Doha: os direitos comerciais não podem sobressair aos de
saúde pública. Mesmo que a patente tivesse numa situação
que a justificasse, pelo preço praticado, ela representa uma
barreira para o acesso. Por isso, quebra a constitucionalidade”.

Asfoc: Como Farmanguinhos vê a
concessão ou não da patente do
medicamento Sofosbuvir?
Jorge Mendonça: A partir da Lei da
Propriedade Industrial 9.279/96 (LPI),
o Brasil passou a conceder proteção
patentária para medicamentos por 20
anos, e isso inviabiliza a produção.
Pois, somente após a expiração da
patente, a tecnologia se torna de
domínio público e qualquer interessado
pode produzir e comercializar o
produto. Entretanto, a LPI possui dispositivos os quais devem ser
utilizados, que impedem a proteção de invenções que não possuam os
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, bem
como a falta de suficiência descritiva.
Asfoc: Se a produção passasse a ser em Farmanguinhos, o que
isso significaria para o país em termos de economia?
Jorge Mendonça: A produção do Sofosbuvir por Farmanguinhos
seria possível graças a uma Parceria de Desenvolvimento Produtivo
(PDP) envolvendo a Unidade e os laboratórios nacionais Blanver e
Microbiológica. O acordo permitiria uma economia aos cofres públicos
na compra do medicamento ao longo desse período, de cerca de 80% do
valor de venda pelo laboratório que produz o medicamento de referência.
É importante ressaltar que a fabricação por Farmanguinhos significaria

O Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual e o
Fórum Social para Enfrentamento de Doenças Infecciosas e
Negligenciadas consideraram a decisão do INPI desastrosa,
pois inviabiliza a compra da versão genérica brasileira, o que
renderia ao SUS uma economia de R$ 1 bilhão no orçamento.
Ou seja, o Brasil não poderia expandir o tratamento da
hepatite C. E também não cumpriria com o compromisso
internacional de erradicar a doença até 2030.
O INPI enviou nota informando que a decisão tomada em
18 de setembro se baseou em critérios técnicos previstos na
Lei da Propriedade Industrial.
Confira abaixo a entrevista concedida pelo diretor do
Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos),
Jorge Mendonça:

garantir o abastecimento do SUS e, consequentemente, o tratamento dos
pacientes.
Asfoc: Farmanguinhos teria capacidade para produção do
medicamento? É preciso que alguma tecnologia nova seja
incorporada?
Jorge Mendonça: Em se tratando de uma PDP, a absorção da tecnologia
seria realizada ao longo dos anos por meio de transferência reversa:
começa pela etapa final (análise de controle de qualidade) e, aos poucos,
Farmanguinhos vai absorvendo as demais etapas do processo. Desta
forma, o medicamento seria totalmente fabricado em laboratório público. É
importante destacar que a unidade possui área disponível para fabricação
do medicamento, dispensando a necessidade de adequação.
Asfoc: Qual a importância da incorporação de novas tecnologias
para uma instituição pública como Farmanguinhos?
Jorge Mendonça: A incorporação de novas tecnologias por uma instituição
pública, como Farmanguinhos, é uma das premissas do Complexo
Econômico e Industrial da Saúde (Ceis), e a PDP é um instrumento
que viabiliza esse objetivo. A internalização do conhecimento técnicocientífico representa a diminuição da dependência por importações,
garantindo a soberania nacional, assim como geração de emprego e
renda no país, além de diminuir o déficit na absorção e melhoria das
tecnologias emergentes.
Produção pública de medicamentos gera economia, assegura o
abastecimento e fortalece o SUS.

VALORES DOS MEDICAMENTOS*
Preço do comprimido no Brasil

Gilead

R$ 190 (um único comprimido)

Preço do tratamento no Brasil

Gilead

R$ 16 mil (84 comprimidos)

Preço do comprimido no Brasil

Genérico

R$ 32 (um único comprimido)

Preço do tratamento no Brasil

Genérico

R$ 2.750 (84 comprimidos)

Fonte: Movimento Brasileiro de Lutas Contra as Hepatites Virais (MBHV)
*Valores Aproximados
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Debate

“Geringonça” contraria cartilha de
austeridade proposta pelo FMI
Deputada portuguesa expõe o modelo em evento da Asfoc
Por Alessandra Monteiro de Castro

A

Asfoc-SN realizou em 27 de agosto o debate “Proteção Social e
Política de Austeridade: Impactos e Alternativas”, com a deputada
portuguesa Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda de Lisboa,
na sede do Sindicato. O presidente da Asfoc-SN, Paulo Garrido,
afirmou que o Sindicato busca uma mobilização permanente por meio de
debates qualificados e em outras agendas de formação.
“É um evento que teve muita densidade, contou com as presenças da Mídia
Ninja, Cebes, Radis Comunicação, Sindicato dos Médicos do Rio, Museu da
Maré, entre outros. Agradeço também a presença de Francisco Menezes, do
Ibase, idealizador do Fome Zero, que recebe este ano o Prêmio Sergio Arouca
de Saúde e Cidadania da Asfoc”, disse Paulinho.
Com o auditório lotado, participação expressiva do público e mediação do
diretor do Sindicato Carlos Fidelis Ponte, a integrante da coalizão da esquerda
- que conduz o governo de Portugal desde 2015 - falou sobre o modelo político
que contraria a cartilha de austeridade econômica proposta pelo Fundo
Internacional Monetário (FMI) e pela própria União Europeia.
“Não estávamos prontos para entrar na Zona do Euro e
competir com países como a Alemanha, por exemplo”,
comentou Joana.
Enquanto outros países mergulharam numa grave
recessão em 2011 e 2012, como a Grécia e Espanha,
e seguiram à risca as “determinações” neoliberais,
Portugal interrompeu o congelamento de salários e
aposentadorias do governo anterior e a redução da
proteção social, entre outras medidas.
“Todas foram acordadas e são medidas de esquerda:
aumentar o salário mínimo, fixar uma tarifa social
energética (o país tem a energia mais cara da Europa),
reverter o aumento de impostos, reverter os cortes salariais,
reverter o congelamento das carreiras, o número de alunos
por turma, a reforma curricular, a política trabalhista, reverter a
grande maioria das medidas de austeridade”, enumerou a deputada.
Segundo reportagem da revista britânica The Economist, Portugal
conseguiu reduzir seu déficit orçamentário à metade em 2016, chegando a
2,1% do Produto Interno Bruto (PIB). Trata-se do melhor resultado registrado
desde a transição para a democracia, em 1974.
Chamada de “Geringonça”, a solução do governo de Portugal ganhou tanta
importância e relevância no cenário europeu que foi apresentada em Bruxelas,
durante uma Conferência Internacional, como a prova de que pode existir uma
política alternativa à austeridade econômica.
No entanto, a parlamentar portuguesa alerta para a desconstrução de um
otimismo. “Não existe uma receita pronta! A solução que nós tivemos neste
período complicado foi tirar o bode da sala, ou seja, para resolver um problema,
às vezes é preciso criar artificialmente outro maior. A ameaça da direita, de

travar a austeridade, nos deixou apreensivos. Unificar a esquerda não foi fácil.
Tivemos que criar uma narrativa que os povos aceitassem. Afinal, éramos a
colônia financeira da Alemanha”.
A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, acrescentou sobre a
importância do debate no atual cenário brasileiro. “A possibilidade de unidade
no campo progressista é muito importante neste momento político de eleições.
Por isso, saúdo o Sindicato e a participação da deputada Joana Mortágua.
Temos de estar sempre unidos”.
Integrando a Mesa, o coordenador do Centro de Estudos Estratégicos/
Fiocruz (CEE), Antônio Ivo, falou sobre a esperança em relação ao modelo
político adotado por Portugal. “A experiência é um alento para poder nos
inspirar a combater um dos grandes inimigos deste esforço de luta, o desânimo”,
frisou.
Também integrando o debate, o coordenador das Ações de Prospecção da
Fundação, Carlos Gadelha, afirmou que a situação brasileira hoje é pior
que a de Portugal em 2015.
“Estamos num verdadeiro circo de horrores, com burro,
bode, ratazanas, lesmas, baratas, sanguessugas e fascistas,
juízes e um poder policial militar. Nosso ponto de
partida não é de um Estado democrático de direito.
Se lá (Portugal) foi difícil no sentido de urgência
e necessidade para o que estava acontecendo, aqui
(Brasil) temos elementos de reversibilidade muito
grandes”, ressaltou.
Questionada pelo diretor de Comunicação do
Sindicato, Gutemberg Brito, sobre a atuação da
imprensa portuguesa durante a mudança de governo
e a implementação da “Geringonça”, Joana destacou
diferenças em relação ao Brasil.
“Não houve um grande órgão de comunicação que
se opusesse à narrativa dominante da austeridade. Embora
haja poucos grupos econômicos dominantes na imprensa do país,
são mídias relativamente diversificadas. Mal ou bem o direito de resposta
é garantido. Não vou dizer que a imprensa é um veículo democrático,
progressista. É um instrumento nas mãos do capital como a imprensa em todo
lado. Mas o voto da esquerda não tem dificuldade para chegar ao telejornal das
8 da noite”, revelou.
Além do debate, Joana
Mortágua concedeu entrevista
exclusiva à Asfoc, conheceu o
Sindicato, o Museu da Maré e
ainda foi recebida no Castelo
Mourisco pela presidente da
Fiocruz, Nísia Trindade Lima.

“Unificar a
esquerda não foi
fácil. Tivemos que
criar uma narrativa
que os povos
aceitassem”
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Abrascão

12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva – 2018
GT de Saúde do Projeto Brasil Popular é refundado em atividade
de mobilização da Asfoc
Por Fernando Taylor

O

Grupo de Trabalho de Saúde do Projeto Brasil Popular foi refundado
em atividade de mobilização da Asfoc-SN, no dia 28 de julho, durante
o 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão). Após ampla
discussão sobre o tema, e atuação propositiva da Diretoria Executiva Nacional
do Sindicato, foram encaminhadas diversas ações.
Construção de seminários nos estados com a participação dos movimentos
sindicais, sociais e intelectuais da academia, cursos de formação em conjunto
com a Asfoc-SN, uma síntese para o caderno de debates do Projeto Brasil
Popular; luta pela revogação da Emenda Constitucional 95 e reunião presencial
para construção de uma agenda do GT de Saúde.
O Sindicato se colocou à disposição para sediar o próximo encontro na
Fiocruz. “Estamos comprometidos
com a bandeira de luta, com o
aprofundamento do debate da saúde
popular”, afirmou o presidente da
Asfoc-SN, Paulo Garrido.
A vice-presidente do Sindicato,
Mychelle Alves, explicou os
motivos pelo qual fez questão de
incluir na lista de encaminhamentos
a luta pela revogação da EC 95. “É
uma questão central! Não teremos
investimentos na Saúde com esta
emenda constitucional. Países com

Fotos: Fernando Taylor

16ª Conferência Nacional de Saúde
No mesmo dia, a Asfoc-SN também participou do lançamento da 16ª
Conferência Nacional de Saúde, em frente ao Castelo. Em seguida, dirigentes
do Sindicato e da Fiocruz percorreram a pé o caminho de Oswaldo Cruz.
“Esse é o caminho de Oswaldo Cruz. É uma grande alegria ter todo o
povo do Congresso da Abrasco lançando a 16ª Conferência Nacional de
Saúde, Democracia é Saúde. Essa é a festa da esperança pela liberdade, pelo
SUS, pela Justiça e pela democracia”, afirmou a presidente da Fiocruz, Nísia
Trindade Lima.

Nota de repúdio
Paulo Garrido e Mychelle Alves entregaram ainda nota de repúdio da AsfocSN ao deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), contra os cortes de mais
de 5 milhões de benefícios do Bolsa Família, auxílio-doença e aposentadoria
por invalidez, durante entrega do dossiê Abrasco/ABA (Associação Brasileira
de Agroecologia) contra o PL do Veneno e a favor da Política Nacional de
Redução de Agrotóxicos, no auditório Marielle Franco. No fim do evento,
o presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Gastão Wagner,
agradeceu a participação do Sindicato.

democracias estabelecidas são os que mais têm o papel de Estado inserindo
políticas públicas na Saúde e Educação”.
O diretor Carlos Fidelis Ponte ressaltou ainda que os cursos de formação
incluem o público interno da Fiocruz, mas também o externo, como por exemplo
os movimentos sindicais, sociais e populares. “Podemos caminhar para a
formulação de cursos e sensibilização nos mais diferentes níveis”.
O médico Renato Santos, da Rede Popular, ressaltou a importância do espaço
para debate e elogiou o estreitamento das relações com a Asfoc-SN. “Avançamos
na unidade popular trazendo trabalhadores, movimentos sociais, pesquisadores,
estudantes. Só vamos conseguir superar o golpe com as unidades populares.
Democracia é saúde. Saúde é democracia”.
Além dos diretores Alcimar Pereira Batista (Administração e Finanças),
Washington Luiz Mourão (Legislação e Assuntos Jurídicos), Claudia Stutz
(Articulação Regional) e Sônia Pinho, também participaram da reunião os
sindicatos dos Médicos do Rio de Janeiro e da Educação; movimentos populares
(dos Trabalhadores Sem Terra/MST, dos Atingidos por Barragens/MAB e
Doulas); Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde (Cebes); Rede
de Médicas e Médicos Populares;
trabalhadores e intelectuais da
academia. Todos juntos, unidos, na
construção de um projeto de nação
soberana e comprometida com
nosso povo!

Apoio aos professores da Universidade
Federal do ABC
No encerramento do Abrascão, em 29 de julho, a Asfoc-SN se solidarizou
com os professores da Universidade Federal do ABC Valter Pomar, Gilberto
Maringoni e Giorgio Romano. Os docentes vêm sendo alvos de comissão
de sindicância investigativa, motivada por denúncia anônima, cujo objeto
refere-se à acusação de participação em atividade de lançamento do livro
denominado ´A verdade vencerá´, nas dependências da instituição.
Durante o discurso da vice-presidente do Sindicato, Mychelle Alves
também ressaltou os ataques do capital financeiro, aliados à grande mídia
e aos interesses geopolíticos contrários à soberania do país. “Eles lideram
um processo que visa retirar os direitos que conquistamos na Constituição de
1988. Um processo obscurantista que criminaliza a política, os movimentos
sociais, as artes e a ciência. Um processo contrário ao pensamento crítico.
Um processo autoritário, violento, intolerante e preconceituoso. Um processo
que quer calar as diferenças, e nós, do campo democrático, não podemos
compactuar com esse tipo de prática”, frisou.
Segundo ela, este é um processo que ainda busca fragilizar o Estado
e liquidar com a capacidade de resistir aos avanços de um neoliberalismo
inimigo da democracia, do bem-estar e da justiça social.
A vice-presidente lembrou também os assassinatos de Marielle Franco,
Anderson Gomes, Matheus Melo e Marcus Vinícius. “Temos que continuar
a lutar, resistir e ocupar todos os espaços exigindo a imediata apuração dos
assassinatos. Vidas negras importam! Vidas faveladas importam!”.
Acesse o portal do Sindicato (asfoc.fiocruz.br) e leia a íntegra do discurso.
/asfocsn
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Manifestação

Fotos: Mario Cesar
Foto: Uanderson Fernandes / Agência O Globo

O

“Golpe não parou!
Até nossa história incendiou”

Brasil inteiro ficou chocado com o
incêndio do Museu Nacional, em 2 de
setembro, e a perda quase total de seu
acervo. Indignada, a Asfoc-SN se mobilizou em
uma série de protestos contra o descaso do poder
público na manutenção do patrimônio histórico e a
redução de investimentos em Ciência e Tecnologia.
Enquanto as emissoras de TV ainda mostravam
ao vivo o fogo consumindo o prédio na Quinta da
Boa Vista no domingo, o Sindicato já se manifestava
pelas redes sociais: “Há muito tempo o Museu
Nacional vinha denunciando a falta de verbas e
os riscos que essa situação representava para a
instituição”, informava trecho da nota de repúdio
postada no Facebook.
No dia seguinte (03/09), os protestos tiveram
prosseguimento com participação da Asfoc-SN,
além de outras entidades sindicais, movimentos
sociais e estudantis, no entorno do parque municipal.
No início da tarde, porém, policiais jogaram bombas
de efeito moral e spray de pimenta para dispersar a
multidão. Um misto de tristeza, emoção e revolta.
Durante o evento, o diretor do Sindicato Carlos
Fidelis Ponte demonstrou toda a sua indignação.
“O que foi destruído é um patrimônio científico e
cultural do Brasil. Devíamos ter vergonha de achar
que não temos nada a ver com isso. Nós temos!
Resolvemos as coisas com o auxílio do capitão do
mato, com o capataz, com o feitor, o laranja, o leão
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de chácara e com os parlamentares, e vamos depois
assistir no Museu do Louvre o mundo civilizado.
Temos que reagir, não deixar que isso aconteça. O
prefeito (Marcelo Crivella) falou uma bobagem:
ele acha que isso é só um prédio. Isso é a ciência
brasileira! Ele não entende nada. Ele entende de
igreja”.
Durante a manifestação, o chefe de Gabinete da
Presidência da Fiocruz, Valcler Rangel, leu a nota
oficial da Instituição. “A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) manifesta sua irrestrita solidariedade à
comunidade da UFRJ e, em especial, do Museu
Nacional, diante da tragédia que atingiu a instituição.
Este lamentável episódio do incêndio nos remete à
reflexão sobre as condições que afetam as políticas
públicas de preservação do patrimônio histórico,
da Cultura, da Educação e da Ciência, mas, além
disso, do setor público como um todo. Fruto da
dedicação de profissionais durante os 200 anos
de existência do Museu, as coleções lá existentes
inspiraram gerações de brasileiros e visitantes de
todo o mundo, possibilitando a pesquisa e a geração
de conhecimento, centrais para a humanidade e para
consolidação de nossa posição enquanto nação.
Dentre as causas desta tragédia estão as políticas
de austeridade fiscal, que atingem diretamente
instituições públicas como as universidades,
resultando no abandono de áreas tão sensíveis e
fundamentais para o desenvolvimento do Brasil”.

asfoc.fiocruz.br

/asfocsn

Nem mesmo em 7 de setembro, Independência
do Brasil, a tragédia do Museu Nacional foi
esquecida. Em ato em frente ao Museu do Índio,
o presidente da Asfoc-SN, Paulo Garrido, criticou
sobre os cortes de investimento nas áreas da Cultura
e Ciência.
“Foi uma perda inestimável para história e para a
Cultura e a Ciência brasileira. A culpa é do descaso,
da negligência e da falta de responsabilidade
daqueles que só têm olhos para atender a interesses
de grandes grupos econômicos. O ato foi um belo
momento de solidariedade e denúncia contra o
governo e a grande mídia, que querem usar a
tragédia do Museu para defender uma privatização
radical dessas áreas, assim como culpabilizar seus
trabalhadores”, afirmou.
Em caminhada do Maracanã em direção ao
Museu Nacional, manifestantes cruzaram com
comboios do Exército em plena parada militar e
bradaram: “Não à intervenção militar”. Placas como
“o golpe não parou, até nossa história incendiou”,
“luto pelo Museu”, “não ao desmonte da C&T”
também foram mostradas.
Em frente ao Museu, a vice-presidente da
Asfoc-SN, Mychelle Alves, ressaltou a importância
de eleger candidatos que tenham compromisso em
derrubar a Emenda Constitucional 95. “Estamos
vivendo o desmonte do Estado, o fim dos
investimentos em Cultura, Ciência e Educação”.

Entrevista

Especialista comenta sobre burocracia
do Estado brasileiro e políticas públicas
Por Alessandra Monteiro de Castro

O

incêndio no Museu Nacional trouxe

permeiam a história política do Brasil desde que

“Burocracia e políticas públicas no Brasil”,

à

a Constituição de 1988.

Gabriela Lotta, concedeu entrevista à Asfoc,

tona

alguns

questionamentos.

Como apoiar Ciência, Cultura, Saúde

de

esclarecendo sobre o modelo do Estado brasileiro.

e Educação e se manter economicamente

Administração Pública e Governo da Fundação

Foram abordadas as carências do Estado, como o

competitivo?

deve

Getúlio Vargas (FGV), de pós-graduação em

aparelho burocrático pode auxiliar para alcançar

intervir? A disputa de ideias entre os modelos

Políticas Públicas da Universidade Federal

melhoria nas políticas públicas sociais e se o

desenvolvimentista

do ABC (UFABC) e organizadora do livro

Estado pode ser considerado “inchado” ou não.

Até

onde
e

de

o

Estado
estado

mínimo

Diante

deste

quadro,

a

professora

“O Brasil vive um momento de cortes de ‘custo’ em
políticas sociais sob um pretexto de uma ideologia
de ineficiência estatal, de inchaço e de que o
Estado gasta mal”

Gabriela Lotta
ASFOC - Como se dá essa relação entre a proposta da Constituição cidadã e a
necessidade de implementar políticas públicas para a população?
GABRIELA LOTTA: O Brasil tem uma realidade em que o Estado se faz necessário.
Temos uma população de 75% de SUS dependente, ou seja, 150 milhões de pessoas
que precisam do serviço público de Saúde. Saiu recentemente o dado de que seis a
cada dez crianças e adolescentes no Brasil estão abaixo da linha de pobreza.
A vulnerabilidade da população não é residual, é majoritária, somos um país que
precisa de Estado presente. Para além de uma lógica do que nós queremos e de
garantias constitucionais, precisamos ter muito mais funcionários públicos que nós
temos devido a nossa necessidade e demanda.
ASFOC - Podemos considerar o Estado Brasileiro “inchado”?
GABRIELA LOTTA: Nossa promessa constitucional oferece proteção em todas as
áreas de direitos sociais e de forma ampla. Estaríamos investindo na construção de
um Estado com provisão de serviços públicos universais, o que se reflete num Estado
muito grande e não, inchado.
Na realidade, ainda faltam recursos tanto no pessoal como em outras áreas. Estamos
muito “aquém” para atender a demanda da população brasileira, segundo o que foi
colocado na nossa Constituição.
Quanto mais fazemos a construção do Estado, aumenta mais a nossa demanda.
É um processo natural de que a própria demanda vai exigir não só qualidade, mas
também serviços específicos. Quando a população tem, por exemplo, acesso à saúde
básica passa também a ter demanda por especialistas e, assim, o Estado de bemestar precisa por uma necessidade populacional de ampliar seus serviços prestados.
A demanda é sempre crescente, portanto, o processo de expansão do Estado não é
inchamento.
ASFOC - Faltam profissionais no serviço público, mas existem outras questões
que atrapalham o desenvolvimento social. Quais outros fatores impedem que a
população receba um serviço público amplo e de qualidade?
GABRIELA LOTTA: Temos falta de profissionais de um lado, mas por um outro ponto
do debate temos uma desigualdade enorme dos salários dos servidores públicos, e

temos que ter isso na agenda.
É um problema de distribuição
não equitativa dos salários
dos servidores públicos,
principalmente no Judiciário e
Executivo. Isso causa inchaço
não da máquina, mas dos salários. Há uma discrepância enorme entre um agente
público de saúde que recebe cerca de R$ 1,5 mil, enquanto o Judiciário está chegando
a R$ 40 mil mais os benefícios.
Se formos discutir seriamente essa dimensão do “inchaço”, ela tem que partir da ideia
de que é preciso um processo de expansão da máquina burocrática para atender as
necessidades e acesso da população. No entanto, essa discussão tem que vir junto
com uma ideia de como nós pensamos a desigualdade salarial no serviço público
brasileiro.
ASFOC - Como o advento das ondas neoliberais afetaram o Estado de bemestar social e trouxeram novas perspectivas para o debate do papel do Estado?
GABRIELA LOTTA: Estamos vivendo na América Latina uma nova onda neoliberal,
propagada pelo Banco Mundial e FMI. A ideia é de que a ação do Estado tira liberdades
individuais de escolhas, é ineficiente e atrapalha o livre desenvolvimento do mercado.
O Brasil vive um momento de cortes de “custo” em políticas sociais sob o pretexto
de uma ideologia de ineficiência estatal, de inchaço e de que o Estado gasta mal. A
PEC do Teto de Gastos é exatamente esse processo: limitar o gasto social, como se o
Estado gastasse muito, o que não é verdade segundo nossa demanda e Constituição.
ASFOC - O que causa atualmente o maior custo para o Estado e impede o
crescimento da economia?
GABRIELA LOTTA: Hoje, o que representa o maior gasto do Estado que impede o
desenvolvimento e crescimento econômico são as desonerações e isenções fiscais
sem uma avaliação do seu efeito e retorno. Saiu uma pesquisa do Ipea há pouco
mostrando isso: o Estado deixa de arrecadar sem que isso esteja vinculado de fato a
um desenvolvimento, retorno econômico ou social da desoneração.
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Na luta por Saúde e Cidadania e
em defesa dos Direitos Humanos

N

a 15ª edição da Medalha Careli de Direitos
Humanos, a Asfoc-SN homenageará parentes
de vítimas da violência e que hoje clamam por
justiça: Marinete da Silva (mãe da vereadora Marielle
Franco, executada no Estácio), Bruna da Silva (mãe
do adolescente Marcos Vinícius, baleado por um
veículo blindado da polícia durante operação
no Complexo da Maré), Ágatha Arnaus Reis
(esposa de Anderson Gomes, assassinado junto
com a vereadora Marielle Franco) e Wellington
de Castro Sá, o Tandera (trabalhador da Fiocruz
e pai de Matheus Melo, assassinado, segundo
parentes, pela polícia, após sair da igreja e deixar
a namorada em casa, na Favela do Jacarezinho, no

Grupo de Caminhada
Trilhas da Pedra Bonita e do Morro da Urca
encantam trabalhadores

Jacaré). O evento será realizado no dia 24 de
outubro – 25 anos depois do desaparecimento
do companheiro Jorge Careli.
Na mesma data, o Sindicato também
promoverá a 13ª edição do Prêmio Sergio
Arouca de Saúde e Cidadania. O idealizador
do Fome Zero e coordenador do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(Ibase), Francisco Menezes; o diretor da
Fiocruz Ceará, Antônio Carlile Lavor; o
assessor científico de Biomanguinhos, Reinaldo Menezes;
e a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares serão
os homenageados.

Espaço Asfoc na
Expansão completa 1 ano

Em mais uma atividade de promoção à saúde da Asfoc-SN, o Grupo

O Espaço Asfoc, na Expansão do Campus da Fiocruz, completou

de Caminhada do Sindicato desbravou duas das trilhas mais bonitas

1 ano no mês de setembro. Para comemorar a data, houve Aulão de

do Rio de Janeiro: a do Morro da Urca, em julho, e a da Pedra Bonita,

Ginástica com participação de cerca de 40 pessoas em plena integração

em agosto. Orientandos pelos professores de Educação Física Diego

e harmonia. Com quadra poliesportiva, academia, sala de ginástica

Ferreira, Marcelle Abreu e Rafael Coelho, os trabalhadores da Fiocruz

e espaço para lazer, o investimento visa o bem-estar e a saúde dos

e seus familiares percorreram pouco mais de 1km para chegar ao topo

trabalhadores. Em todas as modalidades há profissionais capacitados

destes locais. Seja com sol ou dia nublado, os registros fotográficos da

para orientação dos associados.

Cidade Maravilhosa foram incontáveis!

