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Preservação
pelo campus
Em Manguinhos, planta ameaçada de extinção
é símbolo do horto da Fiocruz e tem a companhia
de várias espécies protegidas por lei

Por Mara Figueira

ocê sabia que a plan-
ta símbolo do horto do
campus de Mangui-

nhos da Fiocruz faz parte da
Lista Oficial das Espécies da
Flora e Fauna Ameaçadas de
Extinção na cidade do Rio de
Janeiro? Uma das mais de 270
espécies de plantas presentes
na listagem, instituída pelo De-
creto Municipal 15.793 de 4 de
junho de 1997, a Norantea bra-
siliensis é considera uma espé-
cie vulnerável: isto é, que corre
risco alto de extinção na natu-
reza a médio prazo. Encontra-
da originalmente na área de
Grumari e de Marambaia, a
espécie pode ser vista no hor-
to da Fiocruz e atrás do campo
de futebol, na direção da por-
taria de cargas pesadas.

Pelo campus, além desta
espécie ameaçada de extin-
ção, é possível encontrar ain-
da plantas protegidas por lei.
São espécies nativas da Mata
Atlântica listadas nas resolu-
ções de números 10 e 6, res-
pectivamente de 1993 e 1994,
do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama). Identifi-
cou-se a sua presença na área
da Fundação por meio de in-
ventários florísticos realizados
em 2009 e 2010, na área de
Primatologia do Centro de Cri-
ação de Animais de Laborató-
rio (Cecal) e no terreno onde
está sendo construído o Cen-
tro de Desenvolvimento de Tec-
nologia em Saúde.

Na área em que está sen-
do construído o Centro de De-
senvolvimento de Tecnologia
em Saúde foram identificadas
espécies da Mata Atlântica
como a aroeira-mansa e o ce-
dro. “A aroeira-mansa tem
tudo a ver com a Fiocruz: é

uma planta medicinal e sua
semente também costuma ser
usada como tempero”, conta
a arquiteta e urbanista Guta Ca-
bral, coordenadora da área de
projetos paisagísticos do Depar-
tamento de Meio Ambiente da
Diretoria de Administração do
Campus (Dirac).

Já peroba e figueira da
pedra foram outras espécies
nativas da Mata Atlântica pro-
tegidas por lei identificadas no
inventário feito na área da Pri-
matologia. “A figueira da pe-
dra e a peroba são indicadores
do estágio avançado de suces-
são da Mata Atlântica: isto é,
a presença dessas espécies
indica que se trata de uma
área verde que está começan-
do a se regenerar”, conta
Guta. De acordo com a arqui-
teta e urbanista, o campus de
Manguinhos é uma área arbo-
rizada, mas também é uma
região que sofreu muitos im-
pactos, pois se trata de um
local originalmente de man-
gue, onde houve muitos ater-
ros. “É uma área verde, mas
não necessariamente uma
área de qualidade ainda. A bi-
odiversidade é um dos itens
de qualidade de vida”, diz.

Embora tenham sido in-
ventariadas somente nas áre-
as da Primatologia e do Centro
de Desenvolvimento de Tec-
nologia em Saúde, essas e
outras espécies protegidas por
lei – como a guapuruvu, a
assa-peixe e o ipê-amarelo –
estão espalhadas pelo cam-
pus. Para Guta, a existência
dessas plantas em Mangui-
nhos indica o quanto é impor-
tante informar as pessoas
sobre o tema. “Até para que
elas se tornem fiscais, sobre-
tudo porque a Mata Atlântica
está desaparecendo”, diz.

As espécies guapuruvu e ipê-
amarelo recebem os cuidados
de Guta e Cíntia Moreira
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Por Glauber Queiroz

s atuais relações de
trabalho vêm passan-
do por constantes

mudanças, que impulsionam
os trabalhadores a buscarem
especialização contínua e o
desenvolvimento de novas ha-
bilidades. Além da educação
formal, o mercado de traba-
lho passou a contabilizar o
desempenho baseado nas ex-
periências, atitudes e conhe-
cimento tácito de seus
trabalhadores. Nessa perspec-
tiva, o conceito de competên-
cia no trabalho vem sendo
incorporado à gestão nas gran-
des organizações desde o fim
do século 20, começando pe-
las iniciativas privadas e alcan-
çando o setor público.

A gestão da Fiocruz vem
empreendendo esforços nes-
sa nova abordagem de gestão
por meio do mapeamento das
competências necessárias às
suas funções e de quem as
possui. “O conceito de com-
petência pode ser entendido
como a capacidade do indiví-
duo de mobilizar recursos pró-
prios, aliado a outros recursos
e processos da organização, e
aplicá-los na criação da ativi-
dade do trabalho em um con-
texto específico, visando

Uma gestão baseada em competências

alcançar um objetivo e produ-
zir um resultado satisfatório”,
afirma a coordenadora técni-
ca da iniciativa na Fundação,
a servidora da Diretoria de
Recursos Humanos (Direh) Ana
Luísa Duboc

A motivação para inten-
sificar este trabalho veio do
Decreto 5.707/2006, do Mi-
nistério de Planejamento, Or-
çamento e Gestão, que editou
a Política de Capacitação nas
instituições públicas federais
com base em competências.
Em 2004, o Instituto de Comu-
nicação e Informação em Ci-
ência e Tecnologia (Icict) foi a
primeira unidade da Fundação
a utilizar a metodologia. Entre
2005 e 2007, a Vice-Presidên-
cia de Gestão desenvolveu dois
projetos com base no referen-
cial de competências. Como
desdobramento desses traba-
lhos, no ano seguinte a Direh
coordenou um grupo de estudo
com integrantes dos serviços de
Recursos Humanos da Fiocruz,
o que resultou no projeto de ma-
peamento de competências da
área de RH da Fiocruz, imple-
mentado em 2010.

Após realização do traba-
lho na área de RH, são metas
institucionais o mapeamento
de competências da gestão e
a criação do Plano de Desen-

volvimento de Gestores (PDG),
ações nas quais uma equipe
técnica do Departamento de
Desenvolvimento de Recursos
Humanos (DDRH/Direh) vem
trabalhando desde o início de
2011. Em relação ao mapea-
mento das competências da
área de gestão, já foram rea-
lizadas entrevistas com os ges-
tores e pessoas chave da
organização e foi criada uma
lista de competências organi-
zacionais desse grupo, que
será validada no Fórum de
Gestão da instituição.

Outra iniciativa é trabalhar
com os grupos focais das dez
áreas de gestão da Fiocruz:
Gestão do Trabalho; Planeja-
mento; Inovação; Ensino; Qua-
lidade; Tecnologia da Inovação;
Transferência de Tecnologia;
Cooperação Internacional; In-
fraestrutura e Desenvolvimen-
to Institucional. A medida tem
por finalidade mapear as com-
petências individuais gerais ou
básicas da área de gestão. Uma
vez definidas as competências,
é possível decidir aquelas que
devem ser desenvolvidas inter-
namente ou buscadas no mer-
cado, seja por meio de concurso
público ou consultorias.

Esse mapeamento facilita
o processo de alocação de pes-
soas nas funções ou em gru-

pos de projetos; auxilia na ava-
liação de desempenho e nos
planos de capacitação de pes-
soal; contribui na decisão de
investimentos e para a otimi-
zação de custos; e possibilita a
obtenção de um olhar crítico
acerca das capacidades da ins-
tituição. A previsão é que a
validação do PDG e das com-
petências organizacionais da
área de gestão ocorram até o
primeiro trimestre de 2012.

Entenda como
funciona o
mapeamento de
competências

Primeiramente é impor-
tante entender que é possível
mapear competências tanto
das pessoas quanto das orga-
nizações. O primeiro pode ser
autorreferido. Ou seja, os pro-
fissionais indicam suas compe-
tências e relacionam as
situações em que demonstra-
ram tê-las para a criação de
um banco e mais tarde essas
habilidades são confirmadas
pelo grupo de trabalho. Já o
mapeamento das competên-
cias institucionais é feito com
base naquelas requeridas ao

A
cumprimento da missão, da
visão, das estratégias e obje-
tivos. Assim, podem-se com-
parar as competências das
pessoas e as competências
requeridas pela organização e
formarem-se grupos de traba-
lho de forma adequada.

Na Fiocruz a metodolo-
gia utilizada compreende a
análise de documentos insti-
tucionais que possibilitem
extrair uma lista de suas prin-
cipais competências organi-
zacionais. Com o objetivo de
verificar se estas são relevan-
tes para a instituição, proce-
de-se a consulta aos gestores
institucionais ou pessoas cha-
ve por meio de entrevistas ou
grupos focais. Após análise
das informações obtidas, faz-
se o ajuste nas competênci-
as descritas, alterando ou
criando-se novas. Essas com-
petências precisam ser sele-
cionadas e aprovadas pelo
gestor maior ou em um fó-
rum institucional. A validação
final é realizada com todo o
público-alvo, que opina sobre
o grau de importância da
competência. É fundamental
que as competências sejam
construídas de forma coleti-
va, sejam sucessivamente va-
lidadas com o público-alvo e
divulgadas intensamente.
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Após apreciação pelo
Conselho Deliberativo (CD)
Fiocruz, os dois documen-
tos de base para a Plená-
ria Extraordinária do VI
Congresso Interno já estão
disponíveis para contribui-
ções das unidades até 30
de março de 2012, confor-
me cronograma da Comis-
são Organizadora. Todas as
sugestões devem ser enca-
minhadas para a direção
das unidades. A versão fi-
nal para deliberação na ple-
nária estará concluída até
26 de abril de 2012. A Ple-
nária está programada
para os dias 9,10 e 11 de
maio de 2012.

O Documento de Re-
ferência, Fundação Oswal-
do Cruz como Instituição

No início de janeiro, o di-
retor da Fiocruz Rondônia, Ro-
drigo Stabeli, entregou ao
governador do estado, Confú-
cio Moura, um ofício solicitan-
do a desapropriação da atual
sede da Fundação, atualmen-
te alugada pelo Instituto de
Pesquisas em Patologias Tropi-
cais. O governador determinou
que fosse dada prioridade ao
processo de desapropriação e
doação do local à Fiocruz.
Encontra-se em negociação
com a Universidade Federal
de Rondônia um espaço de
50 mil m2 para a construção
do Polo Tecnológico em Saú-
de, projeto aprovado pela Fi-
nep, no valor global de R$
13,5 milhões, coordenado
pela Fiocruz Rondônia.

Em 2011, a Fiocruz Ron-
dônia teve participação ativa
no estado. A Fundação este-
ve envolvida diretamente no
planejamento estratégico da
Secretária de Saúde de Ron-
dônia para o período de 2012
a 2015 e no lançamento do
Plano Estadual de Saúde, em
fase final de execução. A pre-
visão é que o documento seja
entregue em fevereiro. O tra-
balho junto ao governo do es-
tado foi intensificado com a
mudança de gestão em 2011,

Trabalho de
reciclagem do
INCQS é premiado

Pela segunda vez em me-
nos de seis meses, o programa
de redução de resíduos sólidos
do Instituto Nacional de Con-
trole de Qualidade em Saúde
(INCQS) da Fiocruz recebeu re-
conhecimento pela atuação de
proteção ao meio ambiente. O
programa foi premiado pelo
Encontro Intercontinental sobre
a Natureza, promovido pelo Ins-
tituto de Hidroambiental Águas
do Brasil (Ihab). Em julho de
2011, o Instituto já havia sido
premiado pelo Instituto Negó-
cios Públicos do Brasil.

Criado em 2003 pela quí-
mica Janete Duarte, o Projeto
de Gerenciamento de Resídu-
os Sólidos do INCQS reaprovei-
ta mais de 70% do material
que normalmente seria jogado
no lixo. “Reaproveitamos des-
de material de escritório até
plásticos e vidros que são utili-
zados em nossos ensaios labo-
ratoriais”, diz Janete. Os
resíduos passam por um rigoro-
so processo de biossegurança e
biosseguridade antes de serem
descartados ou reaproveitados.

O Instituto separa o lixo em
metais, papéis, plásticos e vi-
dros. Posteriormente, cada ma-
terial segue destino distinto.
“Temos vários acordos, como,
por exemplo, com o pessoal da
comunidade da Mangueira e
com algumas pequenas empre-
sas de reciclagem”, conta Ja-
nete. Como o INCQS não pode
receber dinheiro pelo lixo, é fei-
ta uma troca do valor que seria
recebido por cestas básicas. “Al-
gumas ficam com as próprias
empresas que vêm aqui reco-
lher os resíduos. Outras dividi-
mos entre os 12 voluntários que
nos ajudam. Também doamos
várias cestas para instituições,
como o Instituto de Pesquisa
Clínica Evandro Chagas (Ipec)”,
afirma Janete.

VI Congresso Interno:
documentos disponíveis
para contribuições

Pública Estratégica de Es-
tado para a Saúde, é com-
posto por cinco partes, que
tratam dos seguintes te-
mas: conjuntura externa;
evolução e transformações
no modelo jurídico e de
gestão; propostas de me-
lhorias incrementais no
modelo de gestão; gestão
de pessoas e proposta de
constituição de subsidiária
para a área de produção de
insumos no interior da Fio-
cruz. O segundo, Docu-
mento de Teses, faz uma
síntese dos temas aborda-
dos, apresentando as teses
propriamente ditas a serem
apreciadas pela plenária.

Consulte os documen-
tos no site: www.fiocruz.br/
congressointerno

que decretou estado de cala-
midade da saúde em Rondônia
e firmou um convênio técnico-
científico com a Fiocruz.

“O trabalho tem um aspec-
to muito interessante de inte-
gração de diversas unidades da
Fiocruz, como Brasília, Vice-Pre-
sidência de Ambiente, Atenção
e Promoção da Saúde, Direto-
ria de Planejamento Estratégi-
co e a Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca”,
diz o vice-diretor de gestão e
desenvolvimento institucional
da Fiocruz Rondônia, Ricardo de
Godoi Mattos Ferreira.

A Fiocruz Rondônia é refe-
rência sul-americana no trata-
mento, pesquisa clínica e
diagnóstico em hepatites virais
assim como no tratamento de
populações indígenas e de fron-
teira. Mantém um laboratório
de treinamento e de pesquisa
diagnóstica em arboviroses e
diarreias infantis em colabora-
ção com o Centro de Pesquisa
em Medicina Tropical da Se-
cretária de Saúde de Rondô-
nia. Possui um dos laboratórios
mais completos em busca de
novos fármacos para doenças
tropicais e realiza pesquisas
sobre malária e outras patolo-
gias negligenciadas em popu-
lações vulneráveis.

O presidente Paulo Gade-
lha e o diretor de Farmangui-
nhos, Hayne Felipe,
receberam a visita de uma
delegação de Moçambique
para discutir as próximas eta-
pas para a implantação de
fábrica de medicamentos em
Maputo, capital do país, e ava-
liar a possibilidade de novas
parcerias. Participaram diri-
gentes da Sociedade Moçam-
bicana de Medicamentos

Prioridade para a sede da Fundação em Rondônia

(SMM) e do Instituto de Ges-
tão e Participação do Estado
(IGPE/Moçambique). No Bra-
sil, os moçambicanos também
integraram treinamento ofere-
cido pela Agência de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). O início
da produção dos primeiros lo-
tes de antirretrovirais em Mo-
çambique, fruto de parceria
com Farmanguinhos, está pre-
visto para o segundo semes-
tre deste ano.

Delegação de Moçambique na Fiocruz
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Por Mara Figueira

ocê, pesquisador da
Fiocruz, já pensou que
seu trabalho científico

– seja sua tese de doutorado,
dissertação de mestrado ou
mesmo uma série de artigos
– pode se tornar um livro?
Com o início de um novo ano,
esse pode ser um projeto a ser
desenvolvido. No entanto, é
preciso estar atento às peculi-
aridades do processo editorial
e evitar erros muitos comuns,
mas que podem significar a
diferença entre uma resposta
positiva ou negativa em rela-
ção à publicação.

Um dos enganos mais fre-
quentes cometidos por pesqui-
sadores é enviar sua tese,
dissertação ou artigo científi-
co original para a editora. “O
envio do trabalho original já
gera uma primeira frustação.
Na editora Fiocruz, por exem-
plo, a gente o devolve”, ex-
plica o editor executivo da
casa editorial da Fundação,
João Canossa.

É preciso ter em mente
que uma excelente tese não
significa, necessariamente,
um bom livro. “Quando apre-
senta sua tese ou dissertação
a uma banca, o pesquisador
tem o objetivo de provar algo
a um grupo seleto de especi-
alistas. Um livro é outra coi-
sa: a fase de provar algo a
alguém já está superada”,
explica Canossa. “A diferen-
ça está basicamente em
como compartilhar conheci-
mento, em como dizer algo
que foi pesquisado a um pú-
blico mais amplo.”

O editor científico da edi-
tora Fiocruz e pesquisador da
Casa de Oswaldo Cruz Gilber-
to Hochman lembra que, nes-
sa transformação do trabalho
científico original para o livro,
o autor não abre mão do ri-
gor científico e acadêmico. “O
livro continua sendo acadêmi-
co. Mas talvez ele tenha um
outro formato, uma leveza na
escrita ou uma atualização
que leve em conta um públi-
co mais amplo”, diz.

Nesse sentido, Hochman
lembra que a divulgação di-
gital das teses e dissertações
produzidas pelos programas
de doutorado e mestrado re-
conhecidos no país – instituí-
da como regra pela
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) em 2006 –
coloca questões para reflexão
dos pesquisadores interessa-
dos em ver seu trabalho pu-
blicado em formato de livro.
“Se estamos falando de um
material que já está acessí-
vel a todos, transformá-lo em
livro exige que tenha algo a
mais, dado que o investimen-
to é grande”, explica o edi-
tor científico.

“Uma grande dica seria:
que tipo de livro eu gostaria
de ler quando estava estudan-
do e precisava dele desespe-
radamente para o meu projeto
e não o encontrei? De repen-
te, esse é o livro que o pesqui-
sador pode fazer, para que
outro o encontre”, diz o editor
executivo João Canossa.

Da bancada para a estante
Pesquisas podem ser publicadas como livros se forem adaptadas pelos autores

Visite o site da editora
para a qual pretende enviar
a sua obra, conheça as nor-
mas para publicação e ade-
que o seu material a elas.

Especial atenção deve
ser dada às imagens. Para
que possam ser tratadas pelo
programador visual. Fotos e
ilustrações devem ter, em
geral, uma resolução míni-
ma de 300 dpi. “Não se
pode esquecer de mencio-
nar as fontes, com as suas
respectivas autorizações
para reprodução, para evi-
tar problemas com direitos
autoral também”, lembra o
revisor da editora Fiocruz,
Marcionílio de Paiva.

Ao iniciar a adaptação
do seu trabalho original para
o formato do livro, pense
nos leitores que quer atin-
gir. “O público da editora
Fiocruz é acadêmico, mas
se amplia a partir do mo-
mento em que há materiais
voltados para recém-inicia-
dos ou que pretendem se
iniciar em temas científi-
cos”, diz João Canossa. O
editor executivo destaca
como um público que me-
rece atenção os profissionais
de saúde, como médicos e
enfermeiros, que estão na
ponta do sistema, além dos
gestores da área.

Decida-se: você optará
por escrever seu livro usan-
do a primeira pessoa (eu/
nós), a terceira pessoa (ele/
eles) ou uma forma impes-
soal? “Contanto que isso
seja um padrão ao longo do
livro, não importa muito qual
a escolha. O importante é
ter um padrão”, diz a revi-
sora da editora Fiocruz, Ja-
naína de Souza Silva.

Não hesite em fazer cor-
tes no texto. “A caracterís-
tica de um texto dissertativo,
como o as teses e disserta-
ções, é provar a uma banca

V

uma determinada ideia.
Para tanto, ao longo de todo
o texto, o autor se repete.
Por isso, frisamos aos auto-
res que é preciso enxugar ao
máximo o texto para evitar
que o leitor encontre a mes-
ma informação repetida vá-
rias vezes ao longo da
obra”, diz a revisora.

Reduza as notas de ro-
dapé em tamanho e em
quantidade. “Elas devem
ser curtas e concisas: breves
explicações acerca de algo”,
diz Marcionílio de Paiva.

Evite jargões, hermetis-
mo, coloquialismo, parágra-
fos muito extensos, voz
passiva, títulos longos de
capítulos e do próprio livro.
Fuja do rebuscamento, do
pedantismo e da repetição
das mesmas palavras.

Antes de enviar o seu li-
vro à editora, peça a um co-
lega que esteja acostumado
à leitura de originais para
ser o seu primeiro leitor e
fazer uma avaliação em ter-
mos de adequação.

Sua obra foi aceita? Pa-
rabéns! Mas esteja consci-
ente de que o trabalho está
apenas começando. É fun-
damental o envolvimento
contínuo e interessado do
autor em todas as etapas do
processo editorial.

Caso receba uma respos-
ta negativa, não desanime.
“Isso não quer dizer que os
originais sejam necessaria-
mente ruins”, explica o edi-
tor científico Gilberto
Hochman. Há várias razões
para um trabalho não ser
aproveitado: o tema propos-
to pode ser muito específico,
mais local do que geral, ou a
editora talvez já esteja com
sua pauta de publicação com-
pleta para o ano. “Veja isso
como mais uma etapa para
pensar a natureza do seu tra-
balho”, diz Hochman.

Confira mais dicas para transformar
seu trabalho científico em livro
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s benefícios trabalhis-
tas concedidos aos ser-
vidores da Fiocruz não

se atêm apenas a transporte e
refeição. Para muito além dis-
so, várias modalidades de li-
cenças também podem ser
concedidas aos funcionários,
bem como outros auxílios e res-
sarcimentos, que apesar do
constante trabalho de divulga-
ção feito pelos Serviços de Re-
cursos Humanos (SRHs) das
unidades e pela própria Dire-
toria de Recursos Humanos
(Direh) da instituição, por ve-
zes ainda são alvo de dúvidas
por parte dos trabalhadores.

Segundo a chefe da Seção
de Benefícios da Direh (Seben/
DARH), Adelaide Fernandes, o
auxílio transporte e o ressarci-
mento de plano de saúde para
aqueles que não são assistidos
pelo FioSaúde são os benefíci-
os mais acessados pelos servi-
dores. Ela esclarece que há
uma divisão entre as vantagens
que são pagas aos servidores
e outras que são apenas con-
cedidas, como o caso das vari-
adas modalidades de licença,
por exemplo.

Há outros benefícios além
dos tradicionais alimentação e
transporte. A relação de be-
nefícios que envolvem valores
monetários conta também
com os auxílios natalidade
(quantia equivalente ao me-
nor vencimento do serviço
público – R$ 492,77 -, conce-
dido ao servidor por motivo de
nascimento de cada filho) e
funeral (reembolso por meio de
pagamento do último venci-
mento do servidor, quando con-
cedido aos dependentes, ou da
quantia referente às despesas
com o funeral a terceiros que
comprovem os custos).

Os servidores podem rece-
ber valores referentes à assis-
tência pré-escolar, que consiste
em um acréscimo no contra-
cheque de R$ 89,00 por cri-
ança abaixo de seis anos que
não estiver matriculada na
Creche Fiocruz, e o ressarci-

falecimento de pessoa da famí-
lia e prorrogação de licença ges-
tante, para até 180 dias.

Todas as informações re-
ferentes aos benefícios e seus
respectivos formulários de so-
licitação estão disponíveis na
página do Manual do Servidor
da Fiocruz, onde diversas dú-
vidas poderão ser esclarecidas.
Com o intuito de melhor ori-
entar os Serviços de Recursos
Humanos (SRHs) a acolherem
os trabalhadores de suas uni-
dades, o Seben/Direh desen-
volveu e distribuiu um guia
passo a passo, com trâmites
exigidos para cada um dos
benefícios. Outra medida ado-
tada foi a elaboração de um

Manual do
Servidor

Notícias relacionadas
aos servidores, legislação de
RH, listagem de benefícios,
formulários de solicitações
diversas relacionados à vida
funcional e muitos outros
atrativos compõem a pági-
na do Manual do Servidor.
Há pouco mais de dois anos
no ar, em seu novo forma-
to, o site voltado para os ser-
vidores da Fundação já
recebeu mais de 90 mil
acessos. Confira seu conteú-
do: www.direh.fiocruz.br/
manual.

Entre Auxílios, licenças e ressarcimentos
Site do Manual do Servidor da Fiocruz lista e esclarece benefícios dos estatutários

O mento de plano de saúde su-
plementar, cujo valor é tabe-
lado conforme faixa salarial e
idade do beneficiário e seus
dependentes cadastrados.

Dentre os benefícios conce-
didos, e, portanto, não pagos,
estão: assistência pré-escolar
direta (vaga na Creche Fiocruz);
licença para capacitação (pos-
sibilidade de se obter três me-
ses de afastamento, a partir de
cinco anos de efetivo exercício,
para capacitação em área rela-
cionada às atividades desenvol-
vidas na instituição); licença
para acompanhar cônjuge ou
companheiro; licença  para
acompanhamento de saúde de
pessoa da família; licença por

manual específico voltado
para os novos servidores, in-
gressos em 2011, de forma
que estes já fiquem a par de
seus direitos na instituição.

Aqueles que desejarem
obter mais informações ou
solicitar algum dos benefíci-
os deverão consultar a pági-
na do manual e em seguida
procurar seu respectivo SRH,
que acionará a Diretoria de
Recursos Humanos (Direh). O
serviço Direh Atende tam-
bém disponibiliza canais para
interação com os trabalhado-
res da Fundação. E-mail:
direhatende@fiocruz.br.  Te-
lefones: (21) 3836-2747/
3836-2084
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Por Leonardo Azevedo

Carnaval do Rio de Ja-
neiro é conhecido no
mundo inteiro por

seus desfiles luxuosos, cheios
de alegria e com muito sam-
ba no pé. Mas a maior festa
popular do Brasil vai além dos
desfiles na Marquês de Sapu-
caí. A cada ano que passa, os
blocos de rua têm atraído mais
foliões. Segundo a Riotur, nes-
te ano 425 blocos estão auto-
rizados a desfilar pelas ruas da
capital fluminense. Entre eles,
o Discípulos de Oswaldo, ini-
ciativa do Sindicato dos Tra-
balhadores da Fiocruz (Asfoc).

O diretor social e de cultu-
ra do bloco, João Carlos Borges
Rolim de Freitas, conhecido
como Profeta, lembra do início
do grupo, em 2001, quando as
pessoas tinham receio de parti-
cipar devido à violência e aos
tiroteios constantes na região.
De lá para cá o bloco, formado
em sua maioria por funcionári-
os da Fiocruz, tem cada ano
mais moradores e turistas pre-
sentes no desfile – cerca de 700
pessoas - pelas ruas do Morro
do Amorim, comunidade vizi-
nha ao campus de Manguinhos,
na Zona Norte do Rio.

Já são 11 anos de história,
com desfiles que misturam
brincadeira e senso crítico, sem-
pre com temas relevantes para
a sociedade, principalmente
aqueles que dizem respeito a
áreas afins da Fundação, como
saúde, ciência e tecnologia e
meio ambiente. O bloco pre-
tende, assim, contribuir para a
manutenção da tradição do
Carnaval de rua carioca e in-
centivar a integração com as
comunidades que cercam a
Fundação. O desfile é reali-
zado sempre na última quar-
ta-feira que antecede o
Carnaval. “É a reunião de
várias pessoas de diferentes
idades, raças e condições fi-
nanceiras, que mostram toda
a mistura e simpatia do bra-
sileiro”, diz Profeta.

Em fevereiro tem carnaval
Discípulos de Oswaldo se consolida em calendário de blocos de rua no Rio e desfila pela Zona Norte

Os foliões são embalados
pelas tradicionais marchinhas
de Carnaval, como Cabeleira
do Zezé, de João Roberto Ke-
lly e Roberto Faissal, e Auro-
ra, de Mário Lago e Roberto
Roberti. “Esse é um momen-
to mágico. Esperamos um ano
para o desfile, que é o grande
momento de reencontrar ami-
gos e conhecer pessoas novas.
Tudo regado a muito samba,
é claro!”, descreve Esther Lú-
cia Gomes da Silva, uma das
componentes da bateria dos
Discípulos de Oswaldo.

A estrutura não deixa a
desejar se comparada à dos
outros grupos da cidade: trio
elétrico, alegorias caprichadas.
Banheiros químicos são espa-
lhados pelas ruas e preservati-
vos são distribuídos para os
foliões. Os intérpretes do bloco,
Wanessa do Cavaco, Dudu Bo-
telho e Leonardo Bessa, já são
conhecidos no meio carnavales-

co. Bessa, por exemplo, já teve
passagens por escolas de sam-
ba conhecidas, como Beija-Flor,
Grande Rio, União da Ilha, São
Clemente e Salgueiro.

Enredo
O enredo de 2012 terá

como tema Socorro, Fiocruz!
Querem acabar com o SUS.
Segundo Profeta, o bloco es-
pera mostrar que o SUS não é
feito apenas de falhas, super-
lotação e outros fatos negati-
vos divulgados na mídia, mas
também por avanços, como a
eficiência no controle e trata-
mento de doenças - como a Aids
- e a fabricação de medicamen-
tos e vacinas para a população.
“Não podemos esquecer que as
cabeças pensantes do SUS saí-
ram da Fiocruz”, disse.

Para o médico Pedro Jona-
thas, a receita para se fazer um
bom samba é juntar pesquisa,

Dicas para
cair na folia
Beba muita água e man-
tenha o seu corpo hidra-
tado. Isto pode ajudá-lo a
aproveitar melhor a festa.

Nunca misture bebidas
destiladas com fermenta-
das. Como bom folião, o
melhor é estar bem todo
o tempo e aproveitar tudo
ao máximo.

Tenha sempre em mãos
camisinhas.

Se estiver na praia ou pis-
cina, use filtro solar e não
fique o tempo todo no sol.
A noite espera por você
cheio(a) de energia.

Evite nadar após algu-
mas cervejas e drinques.
Água e bebida nunca
combinam.

Nunca dirija alcoolizado –
sua vida vale ouro.

Verifique antecipadamen-
te na cidade onde está
quais são os serviços mé-
dicos que se encontram
de plantão no Carnaval.

Fonte:
www.boasaude.uol.com.br

sinfonia e paixão. Vencedor de
três concursos para o enredo
da escola, ele afirma só ter fe-
licidade no Discípulos e revela
que conta com a ajuda dos fi-
lhos na composição das músi-
cas. “O nosso compromisso
como pessoas envolvidas com
a saúde e com o samba é trans-
mitir a alegria e a irreverência,
almejando sempre a igualda-
de e a justiça social”, afirma.

O primeiro enredo do blo-
co fez uma homenagem a
Oswaldo Cruz. Em 2004 foi a
vez de Sergio Arouca. Naquele
ano, a camisa do bloco teve
arte especial com o desenho do
cartunista Ziraldo. Outros assun-
tos já foram abordados, como
a vitória de Lula para ocupar a
Presidência da República e os
cem anos da Revolta da Vaci-
na. O enredo Pan-demônio foi
uma crítica bem-humorada ao
superfaturamento das obras dos
Jogos Pan-Americanos.

O

Samba em
Farmanguinhos

Funcionários de Far-
manguinhos contam des-
de 2011 com projeto de
aulas de percussão e ins-
trumentos musicais. O
Batuque de Far tem o
objetivo de integrar e ali-
viar o estresse dos traba-
lhadores do instituto. As
aulas são ministradas
pelo instrutor Eduardo
Barata no horário de al-
moço, ao ar livre.
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Por Leonardo Azevedo

m ano para ser come-
morado. Essa é a
avaliação da coordena-

dora da Assessoria Parlamentar
(Aspar) da Fiocruz, Mônica Geo-
vanini, sobre a atuação do
serviço criado em abril de 2011.
A Assessoria fez articulações

Conquistas marcam o primeiro ano da Aspar

que contribuíram para a apro-
vação de projetos importantes
para a Fundação, como a ins-
talação do primeiro escritório
no exterior, a participação em
audiências públicas e visitas de
parlamentares à instituição.

Outra atividade da Asses-
soria é a participação em en-
contros realizados por diretorias

e institutos da Fiocruz para com-
preender e mapear os temas de
interesse. Uma dessas reuniões
foi com a equipe da Vice-Presi-
dência de Pesquisa e Laborató-
rios de Referência, que aborda
assuntos relacionados ao patri-
mônio genético. Das cerca de
1.950 propostas relacionadas à
saúde no Congresso Nacional,
32 interessam diretamente a Fio-
cruz, pois tratam temas como
patentes, biodiversidade, repro-
dução humana, meio ambien-
te, entre outros.

O trabalho da Aspar tem
apresentado resultados, com
destaque para a articulação em
torno da aprovação, por unani-
midade, do projeto para a cons-
trução da sede do escritório
regional da Fiocruz na África.
A proposta, resultado do acor-
do assinado em 2008 entre os
governos do Brasil e Moçambi-
que, estava parada desde 2010
no Congresso por falta de rela-
toria. Diversas ações foram re-
alizadas para que o projeto
fosse aprovado o mais rápido

possível. Uma delas foi a ela-
boração de documento para
facilitar a análise dos parlamen-
tares, com a descrição dos pon-
tos do projeto e as principais
atividades da Fundação no Bra-
sil e no continente africano.

Em 2011 também foi arti-
culado acordo com a bancada
do Piauí que destina cerca de
R$ 10 milhões do orçamento
de 2012 para a construção de
escritório da Fiocruz no estado.
A Fundação destacou-se ain-
da na participação em audiên-
cias públicas – Comissão de
Seguridade Social e Família,
Comissão de Assuntos Sociais
e Subcomissão Permanente de
Promoção, Acompanhamento
e Defesa da Saúde – e rece-
beu a visita de um grupo de
parlamentares ao campus de
Manguinhos. “Tivemos êxito
em nossas ações, mas pode-
mos e devemos, como institui-
ção que somos, crescer muito
mais”, enfatiza Geovanini.

A assessoria ingressou no
Fórum de Assessoria Parlamen-

Por Mara Figueira

ocê sabia que o servi-
dor da Fiocruz que vive
em relação estável

com uma pessoa do mesmo
sexo pode incluí-la como seu
dependente no FioSaúde?
Embora apenas em maio des-
te ano o Supremo Tribunal Fe-
deral tenha reconhecido a
união estável de casais do
mesmo sexo, há uma década,
em 19 de novembro de 2001,
o FioSaúde incluía pela primei-
ra vez como dependente o
companheiro homoafetivo de
um de seus titulares.

“Na época, ainda não tí-
nhamos uma regra clara a
respeito, mas o parecer de
nosso advogado foi favorável
e, desde então, começamos
a incluir”, explica Keneluci
Mendonça, supervisora de

atendimento do FioSaúde.
Hoje, no total, 14 titulares já
colocaram seus companheiros
de mesmo sexo como depen-
dentes no plano de saúde.
Para tanto, seguiram o mes-
mo trâmite de qualquer servi-
dor que queira inscrever um
companheiro de união está-
vel no plano de saúde (veja
os documentos necessários
no boxe ao lado).

“O status que o parceiro
de mesmo sexo recebe é o
mesmo dado a uma pessoa
casada com alguém de ou-
tro sexo. Não há nenhuma di-
ferença. A documentação
solicitada é a mesma e o for-
mulário a ser preenchido,
também”, frisa Keneluci. Da
mesma maneira, a inclusão
do companheiro da relação
homoafetiva no FioSaúde ga-
rante, como acontece com os

casais heterossexuais, o cha-
mado per capita: um valor que
é calculado por pessoa e de-
duzido do valor de tabela do
plano de saúde. Trata-se de
uma contribuição que o Fio-
Saúde recebe da Fiocruz para
o custeio parcial do plano de
saúde, tanto do titular quanto
de seus dependentes.

De acordo com a supervi-
sora de atendimento do Fio-
Saúde, servidores da Fiocruz
interessados em incluir seus
parceiros do mesmo sexo no
plano podem ter a certeza de
encontrar um tratamento
igualitário e sem discrimina-
ção no momento de realizar
a sua inscrição. “Ao incluir seu
companheiro, seja ele ho-
mem ou mulher, você será
atendido da mesma forma e
pelas mesmas pessoas”, ga-
rante Keneluci.

Saúde para todos
Para comprovação de

união estável, seja ela com
parceiro do mesmo sexo ou
não, é necessário apresentar
ao FioSaúde qualquer dos
documentos abaixo (um só
já é suficiente). Vale ressal-
tar que a declaração especi-
al feita perante tabelião é o
único documento que isenta
de carência e apenas se
apresentada até 30 dias após
a sua emissão.

tar de Ciência e Tecnologia e
Educação, criado para a troca
de experiências e a articula-
ção entre as instituições parti-
cipantes. Outra conquista foi
a inclusão no Sistema de In-
formação sobre Projetos e Pro-
gramas (Sispro), que permite
a buscar de todas as notícias
e tramitações sobre os pode-
res Executivo e Legislativo.

A atividade desenvolvida
pela Aspar tem o objetivo de
auxiliar toda a Fundação, e
não apenas a Diretoria Regio-
nal de Brasília (Direb). A equi-
pe fornece aos parlamentares
informações da instituição,
como resultado de pesquisas
e fabricação de novos medi-
camentos. Esses dados servem
de base para os discursos no
plenário das duas casas, trans-
mitidos pelas TVs e rádios do
Senado e da Câmara. “O im-
portante é mostrar que esta-
mos presentes diariamente e
estreitar a relação Fiocruz e
Congresso Nacional”, ressal-
ta Geovanini.

U

V

Certidão de nascimento
de filho em comum;

Declaração de imposto de
renda do participante do pla-
no, em que conste o compa-
nheiro como seu dependente;

Disposições testamentárias;

Declaração especial feita
perante tabelião (escritura
declaratória).

Se não for possível apresen-
tar qualquer dos itens anterio-
res, são necessários ao menos
três dos seguintes documentos:

Prova de encargo domés-
tico evidente e existência de
sociedade ou comunhão nos
atos de vida civil (por exem-
plo, contas domésticas, como
luz, água e telefone, que são
compartilhadas pelo casal);

Procuração ou fiança re-
ciprocamente outorgada;

Conta bancária conjunta;

Registro do titular em as-
sociação de qualquer natu-
reza em que conste a pessoa
que se quer incluir no FioSaú-
de como dependente (por
exemplo, sindicatos);

Apólice de seguro da qual
conste o companheiro como
beneficiário;

Escritura de compra e ven-
da de imóvel pelo partici-
pante do plano em nome do
dependente.

Assim é
que se faz


