
COMUNICAÇÃO INTERNA DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  |  PRESIDÊNCIA  |  FIOCRUZ

Peter Ilicciev



2  |  LINHA DIRETA

Fiocruz Saudável tem Secretaria Executiva

Por Glauber Queiroz

esejo antigo dos
gestores do Progra-
ma Fiocruz Saudá-

vel, a criação de uma Secre-
taria Executiva tornou-se re-
alidade com a publicação da
Portaria 229/2014, de 7 de
março. A primeira missão
deste novo órgão de acom-
panhamento é organizar,
em parceria com a Coorde-
nação de Eventos da Presi-
dência, a Feira Fiocruz Sau-
dável, que existe desde 2010
e neste ano tem previsão de

D
acontecer nos dias 26 e 27
de maio.

“Começamos este traba-
lho com bastante antecedên-
cia para podermos levantar as
necessidades dos participantes
e estimularmos o público a pres-
tigiar o evento”, explica Juraci
Vieira Sérgio, integrante da
Secretaria Executiva. Em um
primeiro momento, o trabalho
de organização se dará junto
às equipes que participarão
como expositoras na Feira, re-
alizando um levantamento dos
materiais solicitados para serem
utilizados nos estandes, bem

Instância criada por portaria organizará evento e plano de ações quadrienal

ara comemorar
o aniversário de
um ano do res-

taurante self-service loca-
lizado no Pavilhão Carlos
Augusto da Silva, prédio
onde funciona o Sindica-
to dos Trabalhadores da
Fiocruz (Asfoc), no dia 22
de março, os frequenta-
dores receberam bolo de
sobremesa. O restauran-
te apelidado de Bandejão
conta com 340 lugares e
capacidade para servir
mais de mil refeições por
dia. O cardápio inclui pra-
tos quentes, saladas, car-

nes grelhadas e crepes, além
pratos temáticos de acordo com
o dia da semana.

A previsão é que o restau-
rante seja ampliado no segun-
do semestre deste ano. Para
tanto, a Vice-Presidência de
Produção e Inovação em Saú-
de (VPPIS), antes localizada
no prédio da Asfoc, foi realo-
cada para a Casa Amarela. A
área já estava destinada ao
restaurante na licitação origi-
nal e será avaliada pelo De-
partamento de Patrimônio His-
tórico (DPH), que dará as ori-
entações relacionadas às re-
formas possíveis.

Um ano de restaurante
em Manguinhos

como orientando a distribuição
dos espaços e as propostas de
atividades a serem realizadas.

Sensibilização
“A Feira é um momento de

prova do Fiocruz Saudável. Que-
remos replicar conceitos relaci-
onados a questões socioambi-
entais”, afirma Juraci, lembran-
do também que, por concentrar
um bom público, a Feira contri-
bui para o cumprimento das me-
tas do Programa. Juraci coloca
como prioridade para este ano
efetivar uma ação para sensibi-

lizar os gestores das unidades a
estimularem e liberarem os tra-
balhadores para que eles pos-
sam frequentar o espaço da
Feira, situada entre o Castelo
Mourisco e o Quinino.

Além dos já tradicionais
espaços de massagem, vacina
E teste de glicose, outras novi-
dades estão sendo elaboradas
para reforçar a interatividade
entre o público e o Programa
Fiocruz Saudável. “Existem
propostas de atividades lúdicas
para chamar a atenção sobre
temas ligados à saúde do tra-
balhador”, conta Juraci.

Plano quadrienal
Além da organização da

Feira, a Secretaria Executiva
trabalha também na formata-
ção de documento contendo
um plano de ações e metas
que servirão como base de
atuação do Programa Fiocruz
Saudável nos próximos quatro
anos (2015-2019). O docu-
mento deverá ser apresenta-
do oficialmente no próximo
Congresso Interno, em agosto
de 2014. (Leia também maté-
ria sobre mudanças no trans-
porte coletivo, na página 8).

P

Café da manhã gratuito

esde o dia 31 de
março, o restaurante
da Expansão e o Ban-

dejão (Campus de Manguinhos)
estão oferecendo, gratuitamen-
te, café da manhã aos trabalha-
dores. A iniciativa faz parte do
rol de ações do programa Fio-
cruz Saudável e conta com o
apoio técnico dos profissionais de
nutrição da Fundação.

O café é distribuído entre
7h e 8h15, mediante a apre-
sentação do crachá de identifi-

D
cação do trabalhador. São três
opções de cardápio: a primeira
tem duas fatias de pão com
manteiga, uma fruta e um copo
de café com leite; a segunda
traz refresco, bolo ou biscoito
doce, salgado ou biscoito sal-
gado e uma fruta; e a terceira
oferece chá verde ou branco,
barra de cereal, queijo proces-
sado light e uma fruta.

Na primeira semana, a
ação atendeu uma média de
1.036 trabalhadores por dia. A

oferta surgiu inicialmen-
te para o Campus Man-
guinhos e o objetivo é es-
tender o benefício a to-
das as unidades da Fio-
cruz, após avaliação das
questões contratuais e
legais de cada localida-
de. A Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio
Arouca (Ensp) e Bio-Man-
guinhos já oferecem café
da manhã para seus tra-
balhadores.Foto: Peter Ilicciev

Foto: Peter Ilicciev
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Espaço para forEspaço para forEspaço para forEspaço para forEspaço para fortalecer o SUStalecer o SUStalecer o SUStalecer o SUStalecer o SUS
Novo site desenvolvido pelo Icict estimula reflexão sobre políticas públicas de saúde

Por Keila Maia

que vem à sua ca-
beça quando o as-
sunto é Sistema Úni-

co de Saúde (SUS)? A gestão
hospitalar? Os avanços dos
programas de imunização? A
falta de médicos e de vagas
na urgência e emergência? As
pesquisas para a cura de do-
enças? Sem dúvida, são incon-
táveis os temas que remetem
ao SUS. E, considerando que
cada um deles pode resultar
nas mais diversas análises e
discussões, é possível concluir
que um expressivo volume de
material venha sendo produ-
zido sobre o assunto.

É para reunir esse rico acer-
vo de informações geradas ao
longo de mais de 25 anos de
existência do SUS que está
sendo lançado, na Fiocruz, um
novo canal de comunicação
on-line. Trata-se do PenseSUS,
um site desenvolvido pelo Icict,
que traz conteúdo inédito, pro-
duzido numa abordagem con-
textualizada e direcionada à
reflexão. “É um espaço para
favorecer o processo participa-
tivo, uma vez que a
participação po-
pular é um prin-
cípio organizati-
vo do SUS”, ex-
plica Marina Ma-
ria, jornalista da
seção de comuni-
cação do Centro
de Tecnologia de
Informação e Co-
municação (CTIC/
Icict), responsável
pelo novo site.

“A ideia é ampliar
o entendimento sobre o
que é o Sistema Único
de Saúde a partir de di-
ferentes pontos de vista
e, com isso, fortalecê-lo”,
explica Marina. Um dos
desafios do produto é usar
uma linguagem que seja
acessível a um público tão

O
heterogêneo quanto o que
acessa o Portal Fiocruz. O prin-
cipal diferencial do veículo é o
de apresentar os temas por
meio de uma navegação não
hierárquica, de forma mais di-
nâmica, leve e atraente. Para
isso, foram definidos verbetes,
pensados a partir dos princípi-
os e de todo o vocabulário que
faz parte do contexto do SUS.

Palavras-chave
A princípio, como em

2013 comemoram-se 25 anos
do Sistema Único de Saúde,
foram selecionadas 25 palavras
“A intenção é aumentar esse
número. Cada um dos verbe-
tes traz uma definição que o
explica e leva a outros conteú-
dos”, afirma Juliana Krapp,
coordenadora de Jornalismo
da Seção de Comunicação do
CTIC. “A ideia é gerar um
equilíbrio, fornecendo informa-
ção tanto para um público que
ainda não esteja inserido nesse
universo, como também para as
pessoas que já atuam na área e
querem se aprofun-

dar”, afirma Juliana.
Ao acessar o site, o usuá-

rio encontra, além do conteú-
do jornalístico - como notícias,
reportagens e vídeos -, pesqui-
sas, artigos escritos por especi-
alistas, estatísticas e outros ma-
teriais que possam gerar refle-
xão e debate. Os 25 verbetes
que remetem a todo esse con-
teúdo também estão disponí-
veis no final da página, em or-
dem alfabética. Há ainda um
sistema de busca que permite
ir direto a algum assunto espe-
cífico, de forma a satisfazer os
diferentes perfis de usuário.

Outro objetivo do site é
reforçar o protagonismo do Sis-
tema Único de Saúde. Por isso,
o design das páginas foi de-
senvolvido ancorado na logo-
marca do SUS. “Foi feito um
arranjo visual entre a palavra
pense e a marca do SUS. Além
disso, trabalhamos com o azul,
que é a cor oficial dos SUS”,

explica o designer Aldo Pontes,
coordenador da Seção de Co-
municação do CTIC. Para re-
tratar a universalidade e a plu-
ralidade do Sistema Único de
Saúde, foram fotografadas pes-
soas de diferentes raças, gêne-
ros e faixas etárias.

Trabalho
em parceria

Todo o site vem sendo
construído de forma colabora-
tiva, com a participação de di-
ferentes áreas e unidades da
Fiocruz, a começar pela esco-
lha dos verbetes, que aconte-
ceu em reuniões de câmara
técnica do Icict, contando com
a presença de pesquisadores.
Boa parte do material apresen-
tado também é fruto de par-
cerias da Fiocruz com outras
instituições, bem como de áre-
as do próprio Icict.

“A VideoSaúde, por exem-
plo, tem sido uma importante
parceira, não apenas forne-
cendo um rico material do seu
acervo, mas também produ-
zindo conteúdo inédito”, pon-
tua Marina Maria. “Já exter-
namente, podemos citar o
Centro Brasileiro de Estudos
de Saúde (Cebes) e a Associ-
ação Brasileira de Saúde Co-
letiva (Abrasco), entre várias
outras”, enumera.

Com atualização perma-
nente, o PenseSUS poderá sub-
sidiar as discussões da próxi-
ma Conferência Nacional de
Saúde, que acontece em
2015. Quem quiser enviar su-
gestões de conteúdo para o
site deve mandar e-mail para
o endereço pensesus@fiocruz.br.

 Acesse
pensesus.fiocruz.br
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Por Gustavo Mendelsohn
de Carvalho

om as aulas realiza-
das nos dias 17 e 18
de março, no Salão

Internacional da Ensp, encer-
rou-se o Curso de Capacitação
em Planejamento e Gestão Es-
tratégica, promovido pela Di-
retoria de Planejamento (Di-
plan) desde dezembro do ano
passado. O curso visa desenvol-
ver habilidades de formulação
e avaliação estratégica nos par-
ticipantes, para aplicação dire-
ta no processo de atualização
da Estratégia de Longo Prazo
da Fiocruz e elaboração do
novo Plano Quadrienal da ins-
tituição. A capacitação foi ori-

C
entada pela Macroplan, em-
presa brasileira especializada
em Gestão Estratégica, que
presta consultoria nesta área
para grandes empresas públi-
cas e privadas em todo o país.

Ao todo foram três turmas,
com a participação de mais de
uma centena de trabalhadores
da área de planejamento da
Fiocruz. A primeira turma, em
dezembro, reuniu profissionais
e alguns convidados da Diplan
e das vice-presidências. Em fe-
vereiro foi a vez das unidades
localizadas no Rio de Janeiro,
finalizando com o grupo forma-
do pelas unidades regionais da
Fiocruz. “É um curso voltado
para o Sistema de Planejamen-
to da Fundação, para analistas

dos núcleos de planejamento
e departamentos das unida-
des”, diz o professor Delson da
Silva, responsável pelo Plano de
Capacitação da Diplan.

Em dois dias de aulas e
exercícios em grupo, os alunos
conhecem os fundamentos de
diferentes escolas e os elemen-
tos essenciais de planejamen-
to estratégico, além da análi-
se dos ambientes externo e
interno. Também exercitam a
utilização de ferramentas de
avaliação (SWOT) e formula-
ção estratégica (Balanced Sco-
recard – BSC). Esse conteúdo
foi antecipadamente adequa-
do à realidade da Fiocruz pela
equipe da Diplan, com a par-
ticipação também da Direh.

Avaliação
positiva

A chefe do serviço de ca-
pacitação da Diretoria de Re-
cursos Humanos e participan-
te da segunda turma do cur-
so, Carla Kaufmann, explica o
papel da Direh. “A Diretoria
presta consultoria, customizan-

do cursos que são
oferecidos por em-
presas externas na
Fiocruz, pensando
nos conhecimentos
necessários e es-
tratégias para for-
mação de públi-
co”, explica. Se-
gundo Delson, as
avalições dos par-
ticipantes foram
boas. “No geral,
gostaram muito de
ter contato com os
conteúdos aborda-
dos, mas sentiram
falta de tempo para
aprofundar temas
específicos”, disse.

O vice-diretor
de gestão e de-
senvolvimento ins-
titucional do Insti-
tuto Carlos Cha-
gas (ICC/Fiocruz
Paraná), Carlos
Eduardo de An-
drade, participou
da turma de mar-
ço. “O curso con-
tribuiu para siste-
matização de co-

nhecimentos e métodos, con-
siderando os desafios institu-
cionais de inovação na ges-
tão, e permitindo a reflexão
acerca de ferramentas que
norteiam o processo de toma-
da de decisão”, avaliou. Para
José Vicent Payá Neto, asses-
sor da direção do Instituto
Oswaldo Cruz e aluno da pri-
meira turma, a iniciativa foi
importante.

Receptividade
Animada pela receptivida-

de, a Diplan pretende adequar
e disponibilizar em meio virtu-
al o material utilizado no cur-
so para outros interessados, es-
timulando ainda que os parti-
cipantes do curso repliquem o
conhecimento adquirido em
suas unidades, por meio gru-
pos de estudo e outras formas.
O Plano de Capacitação 2013/
2014, apresentado pela Di-
plan no Fórum de Planeja-
mento de setembro do ano
passado, prevê ainda a abor-
dagem de temas como: pla-
nejamento e gestão tecnoló-
gica e da inovação; análise de
empreendimentos e projetos
de investimento; monitora-
mento e avaliação do desem-
penho organizacional; instru-
mentos do planejamento e or-
çamentação governamental;
gerenciamento de convênios
e projetos de cooperação; e
metodologias de elaboração e
gerenciamento estratégico de
projetos.Foto: Peter Ilicciev
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Por Talita Barroco

m 2013, a Fiocruz
encaminhou 152
toneladas de ma-

teriais para reciclagem, entre
os quais papel, papelão, me-
tal e plástico. A inclusão de
novas unidades na coleta fez
com que o volume aumentas-
se 37% em relação ao ano
anterior. Atualmente, são
atendidas pelo Programa Ins-
titucional de Coleta Seletiva
113 edificações dos campi
Manguinhos, Expansão, Ins-
tituto Nacional da Mulher, da
Criança e do Adolescente
Fernandes Figueira (IFF) e
Centro de Referência Profes-
sor Hélio Fraga, o que corres-
ponde a 95% do total. Em
2012, eram 80 edificações.

Outros materiais também
foram coletados: 129 vidros
e 215 banners. Os vidros são
doados ao Banco de Leite Hu-
mano, do IFF. Do total cole-
tado no ano passado, 85%
equivalem a papel e papelão.
“A meta para 2014 é inserir
o isopor nesta coleta, porque
é um material em grande
quantidade na instituição”,
comenta Jorge Tardan, chefe
do Departamento de Gestão
Ambiental da Diretoria de
Administração do Campus

E
(DGA/Dirad). Mesmo com a
coleta em grande número,
ainda são necessárias muitas
melhorias, principalmente de
comportamento dos usuários,
com a utilização consciente
dos coletores.

Separação
correta

É de extrema importância
separar corretamente o resí-
duo, já que a coleta seletiva
só acontece quando o cida-
dão que descarta o lixo no co-
letor específico. “Se alguém
precisar separar o lixo após o
recolhimento, isto significa que
aquela coleta não está sendo
selecionada, seletiva”, ressal-
ta Patrícia Borioni, da Coorde-
nadoria de Resíduos Extraor-
dinários e Infectantes do De-
partamento de Gestão Ambi-
ental.

A coleta seletiva consiste
na segregação dos resíduos na
fonte geradora a fim de enca-
minhá-los para a reciclagem,
que é a reinserção desse resí-
duo como matéria prima no
processo produtivo. Isso evita
o consumo de mais recursos
naturais. Para promover a se-
paração dos resíduos e estimu-
lar a preservação do meio

ambiente, há 17 pontos de
coletores seletivos no Campus
Manguinhos, um na Expansão
do Campus e dois no Instituto
Fernandes Figueira.

Fiocruz Minas
O Centro de Pesquisas

René Rachou (CPqRR/fiocruz
Minas) pratica, desde 2008,
a coleta seletiva simplifica-
da, visando reduzir a gera-
ção de resíduos, reutilizar o
que for possível e reciclar
materiais. O programa da
coleta seletiva também in-
centivou a unidade repensar
sobre a necessidade de aqui-
sição de bens, evitando o
desperdício na compra.

No modelo adotado, são
usadas três lixeiras: uma para
papel; uma para outros resí-
duos recicláveis, como o plás-
tico; e uma terceira para não
recicláveis. Os materiais reci-
cláveis são encaminhados
para a Asmare, associação de
catadores de materiais com a
qual o CPqRR tem parceria e
que é responsável por reciclar
os resíduos. “Criamos um am-
biente favorável à conscienti-
zação ambiental”, diz Sílvio
Bento, membro da Comissão
de Coleta Seletiva da Fiocruz
Minas. (Por Filipe Marques)

Coleta seletiva
melhora resultados
Cresce adesão ao programa e o volume de
materiais reciclados nos campi

Como participar
A Dirac, por meio do Departamento de Gestão Ambiental, promove a imple-

mentação da coleta seletiva nas unidades Fiocruz por meio de capacitações com a
equipe de limpeza, palestras de sensibilização com os colaboradores e o forneci-
mento de material. Para as unidades que ainda não fazem parte do programa ou
têm alguma dúvida sobre a atividade, os telefones de contato do Departamento
são  2209-9160 e 2209-9161.
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Por Jacqueline Boechat

uem tem interesse
em conhecer um pou-
co mais sobre a his-

tória da Fiocruz e da saúde no
Brasil encontra na exposição per-
manente Imagens em Negati-
vo de Vidro da Casa de Oswal-
do Cruz a materialização desse
anseio. A mostra com mais de
38 fotografias, algumas em for-
mato panorâmico, ocupa o sex-
to andar do prédio da Expan-
são. As imagens foram selecio-
nadas entre os quase nove mil

itens do acervo de negativos de
vidro dos arquivos do Instituto
Oswaldo Cruz e Rockefeller, di-
gitalizados recentemente.

No hall dos elevadores, dois
painéis com pouco mais de qua-
tro metros quadrados recepcio-
nam o público. São fotos de
Oswaldo Cruz (no painel, com
o filho Bento e um pesquisador
do IOC no interior do Castelo) e
uma panorâmica do Pavilhão
Mourisco autografada por seu
discípulo, Carlos Chagas. As
demais fotografias revelam o
trabalho nos laboratórios do IOC,

Q

Negativos de vidro revelam
história da Fiocruz
Imagens do acervo digitalizado transformam corredores em espaço expositivo

a área da fazenda de Mangui-
nhos e momentos de descontra-
ção dos trabalhadores.

Com a exposição, a equipe
do Departamento de Arquivo e
Documentação (DAD/COC) co-
memora o resultado de um pro-
cesso de digitalização que de-
morou mais de um ano para ser
concluído. “Isso demonstra a
qualidade da captação digital
feita no projeto, pois as informa-
ções que podem ser obtidas pela
amplificação dos detalhes da
imagem são inúmeras”, ressal-
ta a historiadora do Departa-

mento, Aline Lacerda.

Exposição
A ideia original da exposi-

ção partiu da Stella Oswaldo
Cruz, pesquisadora do Depar-
tamento. “Ela me procurou há
um ano compartilhando esse

desejo, de ter no andar algu-
mas ampliações com imagens
do acervo. Daí para pensarmos
em explorar o material digital
que estava sendo feito com os
negativos de vidro, foi um
pulo”, conta.

“Selecionamos as imagens
com base no impacto estético
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que causam, levando em con-
ta o ineditismo ou o simbolis-
mo de algumas imagens já co-
nhecidas, mas que não poderi-
am faltar, como a visita de Al-
bert Einstein, a imagem do cas-
telo com o autógrafo de Carlos
Chagas, além de algumas ima-
gens das expedições”, destaca.

As imagens estão disponí-
veis na base Arch - repositório
de informações sobre o acer-
vo arquivístico permanente da
Fiocruz, da COC -, exceto as
dos doentes, protegidas por
legislação específica que trata
da preservação da intimidade.
Aline afirma que houve auto-
nomia na organização da ex-
posição, mas a direção da
COC foi consultada, e também
a chefe do departamento, Ma-
ria da Conceição Castro.

Com a digitalização, desco-
briu-se, por exemplo, que as fo-
tos panorâmicas foram obtidas
pela junção de vários negativos
de vidro produzidos durante as

expedições feitas por Oswaldo
Cruz e outros pesquisadores do
IOC no início do século 20.
“Constatamos que existiam ne-
gativos de vidro produzidos em
série para criar vistas panorâmi-
cas. A junção, perfeita por si-
nal, foi realizada a partir das
partes digitalizadas”, elogia Ali-
ne Lacerda. A exposição é per-
manente, mas poderá ser exi-
bida em outros espaços, se ne-
cessário. “A montagem foi pen-
sada pra nos dar essa agilida-
de”, conclui a historiadora.

Sob um olhar
experiente

A participação de profissio-
nais da fotografia na concepção
da mostra foi fundamental. Esse
é o caso do fotógrafo Vinícius
Pequeno, do Departamento,
formado também em Belas Ar-
tes. “Ele foi peça chave em todo
o processo, atuando como fotó-

grafo, como designer, dando
sugestões e coordenando os tra-
balhos de ampliação e de mon-
tagem dos painéis no corredor”,
destaca Aline Lacerda.

Pequeno ressalta que o tra-
balho contou com a colabora-
ção de toda a equipe, como a
do colega Roberto Jesus Oscar.
“Buscamos um diálogo entre as
imagens para dar movimento à
mostra”, disse o fotógrafo. Para
Vinícius Pequeno, a oportunida-
de de participar da exposição
permitiu uma redescoberta do
acervo.  “Havia uma preocupa-
ção em preservar a qualidade
das imagens”, afirma o profissi-
onal, lembrando que o trabalho
é o primeiro produto resultante
da digitalização do acervo de
negativos de vidro. (Colaborou
Haendel Gomes)

As imagens que fazem parte da ex-
posição e outras dos arquivos de ne-
gativos de vidro do IOC estão dispo-
níveis na base Arch (repositório de
informações sobre o acervo arquivís-
tico permanente da Fiocruz). A pes-
quisa pode ser realizada pelo site
http:/ /arch.coc.fiocruz.br/ .
Além dessas imagens, a base reúne
documentos institucionais e pessoais,
dos gêneros textual, iconográfico, car-
tográfico, sonoro e filmográfico, que
abrangem o período de 1803 até os
dias atuais, referentes à história da Fi-
ocruz e da saúde pública. Outras in-
formações podem ser obtidas pelo e-
mail dad@coc.fiocruz.br.
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Por Talita Barroco

om o intenso movimen-
to de veículos registra-
do no Campus Man-

guinhos, muitas vezes o trânsito
fica prejudicado. Hoje, cerca de
quatro mil veículos de profissio-
nais, alunos, fornecedores e visi-
tantes trafegam diariamente
pelo local. Com o grande fluxo,
é necessário compartilhar espa-
ços e não competir por eles, sa-
ber planejar seu tempo, identifi-
car riscos, prever acidentes e res-
peitar as regras do Código de
Trânsito Brasileiro, que também
valem dentro do campus.

O Código de Trânsito Bra-
sileiro ressalta a proteção do
mais frágil, em qualquer cir-
cunstância. Assim, os carros
têm a obrigação de proteger as
bicicletas e todos devem cui-
dar dos pedestres. Ao andar de
bicicleta na calçada, o ciclista
invade o espaço do pedestre e
oferece risco à segurança dele.

Acidentes
O Departamento de Vigi-

lância e Segurança Patrimonial
(DVSP), da Diretoria de Admi-
nistração do Campus (Dirac) re-
gistrou 25 acidentes com veícu-

Orientações para um trânsito seguro
Atitudes simples de pedestres, ciclistas e motoristas podem evitar acidentes

los no Campus Manguinhos em
2013. Segundo o chefe do Ser-
viço de Gestão de Vigilância,
Ronaldo Gomes, a maioria des-
ses acidentes foi causada por
imprudência, como avanço de
cruzamentos, ultrapassagens e
outros motivos, como carros es-
tacionados em locais proibidos.

O Plano Diretor Fiocruz
Campus Manguinhos Saudável
já mapeou as áreas críticas e
elaborou um diagnóstico para
a mobilidade urbana - uma das
prioridades do estudo. O tra-
balho será concluído em maio
e orientará ações de organiza-
ção viária no campus.

Por Eduardo Muller

restes a completar
dois anos de sua im-
plantação em caráter

ampliado, o serviço de transpor-
te coletivo da Fiocruz têm ca-
dastrados hoje 914 trabalhado-
res. Outras 144 pessoas aguar-
dam em uma fila de espera
para serem contempladas com
uma vaga em uma das vinte
linhas disponíveis. E qual seria
o critério mais justo para garan-
tir que o benefício seja esten-
dido a todos que o pleiteiam?

Segundo Pierri Cardoso,
administrador da Diretoria de
Recursos Humanos (Direh) e
gestor do contrato do transpor-
te coletivo, é o controle de
frequência dos passageiros,
que deverá ser aprimorado a
partir de maio. A Coordena-
ção em Gestão da Tecnologia
da Informação (CGTI/Fiocruz)
desenvolveu um software de
verificação de presença nos

ônibus que já se encontra em
fase de testes. Com a nova
ferramenta, o controle será
mais rígido e terá participação
direta dos Serviços de Recur-
sos Humanos das unidades.

Parceria
“O controle sempre foi rea-

lizado pela equipe da gestão do
transporte coletivo, mas não tí-
nhamos, em muitos casos, um
respaldo dos SRHs”, afirma Pi-
erri Cardoso. Com a utilização
deste novo sistema, o usuário
do ônibus deverá justificar a
ausência na sua própria unida-
de, por meio do SRH, que terá
acesso ao software. As faltas só
serão abonadas se houver, por
parte do usuário, uma justifica-
tiva relevante relacionada ao
trabalho ou atendimento médi-
co, por exemplo. “As linhas que
apresentarem média de fre-
quência inferior a 90% poderão
ser extintas”, alerta Pierri.

O administrador explica
que o benefício para o traba-
lhador da Fiocruz gera custos e
a existência de linhas com bai-
xa adesão dos passageiros com-
promete o orçamento previsto,
hoje na casa dos R$ 3,8 milhões
– incluídos os campi de Man-
guinhos, Farmanguinhos, Insti-
tuto Fernandes Figueira (IFF),
Fiocruz da Mata Atlântica e os
centros de pesquisa Aggeu
Magalhães (Pernambuco) e
Gonçalo Muniz (Bahia).

Em Pernambuco, quatro
linhas já operam desde outu-
bro de 2013. Na Bahia, há uma
expectativa de início de ope-
ração de quatro linhas para o
segundo semestre deste ano.
A mesma previsão de data
vale para Farmanguinhos, IFF
e Mata Atlântica.

Carona solidária
Além do transporte coleti-

vo, outra opção de deslocamen-

to que será incentivada nos
campi da Fiocruz, visando ao
bem estar dos trabalhadores e
melhorias estruturais e ambien-
tais nos espaços, é a adoção da
prática da carona solidária na
instituição. Para tal, o Progra-
ma Fiocruz Saudável vem pre-

Transporte coletivo
controlado
Para garantir benefício a todos, frequência
dos passageiros será melhor monitorada

C

P

parando uma campanha que
consiste em mensagens de estí-
mulo e no desenvolvimento de
uma ferramenta virtual que pos-
sibilite a integração entre os
adeptos. A iniciativa será lança-
da em breve pela Diretoria de
Recursos Humanos.
.



Por Glauber Queiroz

alorizar e estimular
os servidores por
meio da criação de

novos níveis na carreira; am-
pliar as condições de acesso
para Retribuição por Titulação
(RT) e Gratificação de Qualifi-
cação (GQ); incorporar a Gra-
tificação de Desempenho
(GDACTSP) ao vencimento
básico, criando um sistema de
bonificação; e pensar a im-
plantação do modelo de de-
dicação exclusiva. Estes são
alguns dos ganhos que a Fio-
cruz, por meio de sua Direto-
ria de Recursos Humanos, vem
discutindo com a comunida-
de interna como proposta de

Eixo 1: Estímulo à evolução funcional

O principal objetivo do primeiro tópico diz respeito à criação de cinco novos níveis para cima em cada uma das carreiras, possibilitando que os servidores
que estão paralisados no topo possam voltar a progredir e, consequentemente, aumentem sua remuneração em níveis que serão negociados.

Outra proposta que visa premiar a qualificação profissional e estimular o bom desempenho individual é a de mudanças nas regras para promoção e
progressão, nas quais os servidores que superam as metas e possuem capacitação em suas áreas de atuação podem ascender mais rápido que os demais.

Eixo 2: Mudanças na concessão de RT e GQ

Levando em conta as diversas naturezas de atuação da Fiocruz, a Direh entende que a exclusividade de mestrado e doutorado para obtenção dos níveis
mais elevados da RT e da GQ não é justa para os cargos de caráter mais instrumental, como analista, tecnologista, técnico e assistente.

Diante desse raciocínio, é pensado para a RT um modelo no qual a mesma gratificação recebida por mestrado ou doutorado seja alcançada por outras
combinações, como acúmulo de especializações latu sensu e de outras atividades de capacitação inerentes à área de atuação, que serão criadas e
classificadas por uma comissão interna. Na prática, duas especializações, por exemplo, podem equivaler a um mestrado em valores financeiros, não como
título de mestre. A proposta para os pesquisadores é que a RT seja incorporada ao VB.

Na GQ, a principal mudança seria a concessão de nível 4 para servidores de nível intermediário graduados e 5 para os pós-graduados, ou ainda para
aqueles que acumulem carga horária a partir da conclusão de cursos de capacitação profissional. A medida objetiva permitir que mais servidores nos cargos
de Assistente e Técnico alcancem os níveis mais elevados da GQ.

Eixo 3: Incorporação da GDACTSP ao Vencimento Básico

A proposta visa incorporar toda a gratificação ao Vencimento Básico (VB), estendendo também ganhos aos aposentados, de modo que a avaliação de
desempenho individual siga ocorrendo para progressão e promoção. Nessa concepção, a gestão de desempenho será efetivamente utilizada para o aprimo-
ramento de competências dos servidores. Além disso, existe a possibilidade de criação de uma bonificação que premie as superações de metas. Esse bônus
seria de até um vencimento básico mais um quarto do valor (1,25 VB) por ciclo, de acordo com a carreira e o nível no cargo.

Eixo 4: Dedicação exclusiva

Iniciativa na qual a instituição define áreas estratégias que requeiram exclusiva dedicação dos servidores e os gratifique. De todas as propostas, é a que
precisa ser mais estruturada e negociada com o governo, pela complexidade da matéria.

A Mesa de Negociação da Fiocruz volta a se reunir no dia 27/5, quando deve finalizar o documento que reabrirá negociações com o MPOG. No âmbito
da Direh, os estudos preliminares da proposta foram desenvolvidos pelo Serviço de Gerenciamento de Carreiras (Segec).

reforma do seu plano de car-
reiras para futura negociação
com o governo federal.

Após consulta pública da
proposta, os estudos retor-
nam para a Mesa de Nego-
ciação Permanente da Fio-
cruz, onde serão analisados
para formulação da proposta
final que será levada ao Mi-
nistério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG).
As propostas de reestrutura-
ção da carreira foram constru-
ídas com base nas diretrizes
discutidas com o próprio
MPOG, em 2013, durante as
reuniões do Grupo de Traba-
lho (GT) de carreiras da Fio-
cruz, que incluía a Presidên-
cia e o Sindicato dos Traba-

lhadores da Fiocruz (Asfoc-
SN) em sua composição.

O diretor de RH, Juliano
Lima, ressalta a importância
de mudanças que visem e re-
conheçam o desenvolvimen-
to profissional dos servidores.
“O aprimoramento perma-

nente da carreira representa
maior reconhecimento dos ser-
vidores e valorização da qua-
lificação e do mérito no tra-
balho”, afirma.

Oficializada em 2006, a
Lei que cria o plano de carrei-
ras e cargos da Fiocruz e de

outras instituições federais
tem passado constantemente
por alterações ao longo dos
anos. A proposta atual, con-
tudo, seria a de maior impac-
to estrutural. Sua formulação
passa por quatro eixos, apre-
sentados em consulta pública.

V
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Por Claudia Lima

arantir espaço de de-
bate e fazer a Fiocruz
presente nas principais

discussões no Congresso Nacio-
nal - especialmente nas áreas
de saúde, ciência e tecnologia.
É com esses objetivos que a Fun-
dação mantém, há três anos,
uma Assessoria Parlamentar na
estrutura da Diretoria Regional
de Brasília (Aspar/Direb). O tra-
balho das duas profissionais que
hoje atuam na Assessoria é subs-
tantivo como a palavra que o
define: articulação.

Das emendas orçamentári-
as à participação em audiênci-
as públicas e grupos de traba-
lho, passando por visitas de par-
lamentares à instituição e mo-
nitoramento dos temas em pau-
ta, tudo faz parte da rotina da
Aspar. “É um trabalho de cos-
tura diária para que nossos diri-
gentes venham fazer a articula-
ção política”, resume a coorde-
nadora, Mônica Geovanini.

A demanda da comunida-
de Fiocruz por participação mais
organizada e efetiva da Fiocruz
na discussão do novo marco le-
gal de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação pôde ser bem conduzida
em grande parte pelo trabalho
da Aspar. Outro exemplo de atu-
ação estratégica foi o a assina-
tura do termo de cooperação
Brasil-África para o escritório da
Fundação naquele continente,
conquistado depois de seis me-
ses de atuação no Legislativo.

“A criação da Assessoria
Parlamentar era necessidade
sentida já há muito e demons-
trou ser um grande acerto, por
tudo o que já produziu”, elogia
o presidente Paulo Gadelha. “A
Aspar é fundamental para a Fio-
cruz acompanhar aquilo que é
mais significativo em tramitação
nas duas casas legislativas, se
colocar como parceira pelo co-

G
nhecimento nas diversas áreas de
atuação e dar ressonância aos
elementos centrais do campo dos
direitos do cidadão”, avalia.

Ações locais
Mônica Geovanini ressalta a

importância da atuação institu-
cional nos legislativos locais para
que os parlamentares do Con-
gresso Nacional reconheçam o
trabalho da instituição e possam
defender suas propostas. Essa
atuação faz parte da rotina do
coordenador da Fiocruz Mato
Grosso do Sul, Rivaldo Venâncio
da Cunha. “É sempre necessá-
ria a articulação com os movi-
mentos sociais, com a socieda-
de civil organizada e com os vá-
rios níveis do Legislativo”, afirma.

Rivaldo lembra do movi-
mento da Reforma Sanitária,
das consequentes mudanças
na Constituição de 1988 e da
criação do Sistema Único de
Saúde como um processo de
construção, com intensa e
ampla articulação com a soci-
edade. “É um ponto chave
conversar com todos os parla-
mentares eleitos, que repre-
sentam toda a sociedade. Às
vezes há certa dificuldade de
entender que a instituição é su-
prapartidária”, avalia. Para o
coordenador, esse é um rela-
cionamento maduro.

O escritório conseguiu apro-
vação de recursos no orçamen-
to federal para estudos de avali-
ação e projeto arquitetônico da
Fiocruz no Estado do Mato Gros-
so do Sul -proposta defendida por
parlamentares do PMDB, PT e
DEM. “Isso não quer dizer de
modo algum moeda de troca e
sim reconhecer se houve ação
parlamentar, seja individual, seja
coletiva. Tudo deve ser dito cla-
ramente para a sociedade”, afir-
ma. “Quanto mais essa relação
estiver bem encaminhada nos
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estados, mais vamos potencializar
a ação da Aspar e conseguir
mais em relação aos projetos
para a instituição”, diz Rivaldo.

Defesa do
servidor

Com a experiência de
quem acompanha a agenda de
assuntos de interesse dos tra-
balhadores da instituição, o pre-
sidente do Sindicato dos Traba-
lhadores da Fiocruz (Asfoc-SN)
, Paulo Garrido, considera a
Assessoria Parlamentar neces-
sária.  “É importante para cons-
trução de agendas dos temas
que dizem respeito à missão,
ao papel e aos rumos da Fio-
cruz de compromisso social,
como uma instituição pública
estatal e estratégica”, afirma.

Orçamento e concurso pú-
blico são pauta permanente, tan-
to da Aspar quanto da Asfoc-SN.
“Todo acordo que a gente esta-
belece num processo de negoci-
ação com a participação da Pre-
sidência da Fiocruz e do Ministé-
rio do Planejamento sai do Exe-
cutivo e necessariamente é en-
viado para o Congresso Nacio-
nal”, ressalta. “Achamos impor-
tante ter uma representação da
Presidência que possa fortalecer
todas as nossas gestões e solici-
tações de interlocução”.

Democracia
Temas como drogas, uso

de animais em pesquisas, le-
gislação sanitária e patrimônio
genético são temas de vários
projetos em tramitação nas
duas casas acompanhados pela
Aspar. Ao longo do ano passa-
do, 50 projetos que tramitam
na Câmara e outros 20 do Se-
nado foram em algum momen-
to objeto de atenção das pro-
fissionais, que trabalham em
parceria com as assessorias par-
lamentares do Ministério da
Saúde e demais instâncias de
governo das áreas de saúde,
ciência e tecnologia.

“A atividade legislativa é
um marco para as democraci-
as modernas e, por isso, deve
ser acompanhada de perto pela
população”, ressalta o diretor
da Regional de Brasília (Direb),
Gerson Penna. “As instituições
públicas, em especial aquelas
que lidam com temas funda-
mentais para a vida da popu-
lação, devem participar desse
processo, seja subsidiando par-
lamentares na elaboração de
projetos que terão impacto na
vida das pessoas, seja propon-
do temas medidas para o aper-
feiçoamento dos setores da
saúde e da ciência e tecnolo-
gia”, defende, ao falar do pa-
pel da Aspar.

LINHA DIRETA  |  11

Novos parâmetros legais para Ciência, Tecnologia e Inovação
A aprovação foi unânime:

com o voto de 354 parlamenta-
res, a Câmara dos Deputados,
aprovou em segundo turno, dia
23 de abril, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 290/13,
que altera dispositivos constitu-
cionais relativos à área do de-
senvolvimento científico, tecno-
lógico e inovação. No dia seguin-
te, a comissão especial criada
na Câmara para analisar o Pro-
jeto de Lei 2.177/11 - que insti-
tui o Código Nacional de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação –
aprovou o texto substitutivo, do
deputado federal Sibá Macha-
do (PT-AC), que seguirá para vo-
tação em plenário.

“Não há dúvidas que esses
avanços para alteração do mar-
co legal colocam a área de Ci-

ência, Tecnologia e Inovação
(CT&I) num novo patamar e dão
respaldo para significativas mu-
danças neste campo, considera-
das fundamentais para eliminar
entraves à atuação das institui-
ções que geram conhecimento
e inovação no país e seus des-
dobramentos sociais e econômi-
cos”, comemora o presidente da
Fiocruz, Paulo Gadelha.

O debate sobre o marco
legal para a área se intensifi-
cou no ano passado, com as
discussões sobre a criação de
um Código de CT&I proposta
pelo PL 2.177/11, de autoria do
deputado Bruno Araújo (PSDB-
PE) e outros nove parlamenta-
res. Foi criada uma Comissão
Especial na Câmara, com rela-
toria de Sibá Machado, que

formou grupos de trabalho e
promoveu debates com as ins-
tituições do setor em vários es-
tados. “O sucesso dessa fase
deveu-se à sua liderança, firme-
za e permanente diálogo e ar-
ticulação com a sociedade, pro-
fissionais e instituições da
área”, reconhece Gadelha.

Processo
O amadurecimento do de-

bate permitiu identificar a ne-
cessidade de aperfeiçoamento
não apenas do PL 2.177/11, mas
de um conjunto de leis. Sob a
orientação da Comissão Espe-
cial, foi organizada uma agen-
da parlamentar de discussões
com as entidades do setor para
propor mudanças também na Lei

de Inovações (Lei 10.973/04) e
no Regime Diferenciado de Con-
tratações (RDC), entre outras –
como as relativas á biodiversida-
de e patrimônio genético.

O texto do PL 2.177/11
teve como base um antepro-
jeto de lei elaborado por re-
presentantes dos conselhos
Nacional de Secretários para
Assuntos de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (Consecti) e
Nacional das Fundações Esta-
duais de Amparo à Pesquisa
(Confap), além de outras enti-
dades da área. O texto origi-
nal do projeto trazia como pro-
postas isentar de impostos de
importação os materiais de
pesquisa; flexibilizar o regime
de dedicação exclusiva de pes-
quisadores vinculados a enti-

dades públicas e facilitar o
acesso à biodiversidade brasi-
leira para fins de pesquisa bio-
lógica, entre outros itens.

“Por determinação do pre-
sidente, a Fiocruz esteve presen-
te em todas as discussões e au-
diências públicas”, conta o vice-
presidente de Produção e Ino-
vação em Saúde (VPPIS), Jorge
Bermudez. “A Aspar é peça fun-
damental nessa articulação da
nossa instituição com o que está
acontecendo no âmbito legisla-
tivo, para participarmos da for-
mulação das políticas públicas”,
completa. Profissionais da Vice-
Presidência, da Coordenação
de Gestão Tecnológica (Gestec)
e da Procuradoria da Fundação
têm participado ativamente das
discussões.

Contribuições da Fiocruz às mudanças no marco legal de CT&I

PL 2.177/11
Previsão da concessão de flexibilidades especiais para as Instituições Científicas e Tecno-
lógicas (ICT) públicas que exerçam atividades de produção e circulação de bens;
Formalização da atuação da ICT pública no exterior;

Discussão da necessidade da alteração da base de cálculo para o pagamento de reparti-
ção de benefícios com os inventores, quando da exploração direta pela ICT pública;

Quando cabíveis, que as medidas de estímulo destinadas às empresas também sejam des-
tinadas às ICT públicas que exerçam atividades de produção e oferta de bens e serviços.

PEC 290/11
Relativamente à PEC, que visa promover a atualização da Constituição no que concerne
ao tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação, a Fiocruz também atuou
contribuindo nos ajustes da redação sugerida, assim como na atualização e na sugestão
de dispositivos. No que se referem a estes últimos, são eles:

No artigo 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de
saúde, inserção do termo “inovação”, além do desenvolvimento  científico e tecnológico.

Previsão de que o Estado possa promover e incentivar a atuação no exterior das institui-
ções públicas de CT&I com vistas à execução de atividades ligadas ao desenvolvimento
científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação.

Foto: Peter Ilicciev



Por Nathália Gameiro

ma pausa no traba-
lho para recarregar as
baterias, com boa

música e informação. Com
esta proposta, o Circuito de
Ocupação Cultural para a Saú-
de, projeto da Fiocruz Brasília
em parceria com o Governo do
Distrito Federal, leva atividades
culturais, educativas e lúdicas
para diferentes espaços de saú-
de, como hospitais, centros de
saúde e Centros de Atenção
Psicossocial (CAPs).

O projeto, que pretende
colaborar com a melhoria da
qualidade dos ambientes de
cuidado, visa a humanização
destes espaços, além de mos-

U
trar a importância da cultura
para a promoção da saúde e da
qualidade de vida. Três cidades
já participaram do Circuito e
sediaram oficinas, show musi-
cal, apresentações de teatro e
atividade de leitura de cordel.
A previsão é estender o projeto
para outras regiões do Distrito
Federal a partir de maio.

“Todos abraçaram a ideia.
Tanto os artistas quanto os pro-
fissionais da saúde e o público
têm percebido a importância da
cultura para a promoção da
saúde e a necessidade de im-
plementar mais ações como
esta”, destaca uma das respon-
sáveis pelo Circuito, Ana
Schramm, bolsista do Programa
de Educação, Cultura e Saúde

da Fiocruz Brasília (Pecs). Men-
salmente, a Fiocruz Brasília par-
ticipará do Circuito.

Fiocruz Brasília
A primeira atividade da pro-

gramação na Diretoria Regional
de Brasília foi um show de voz
e violão com o cantor brasilien-
se Lucas Soledade e um bate
papo sobre alcoolismo, no dia 26
de fevereiro. O cantor acredita
que a cultura é fundamental,
principalmente para quem tra-
balha em ambientes de saúde.
“A música, a poesia e a arte de
modo geral têm um fator senti-
mental de acolhimento e entre-
tenimento das pessoas. Trans-
forma o lugar em um ambiente

de paz, felicidade, onde todos
compartilham a mesma energia
e o mesmo som”, afirma.

O bate papo sobre alcoolis-
mo contou com a participação
da assistente social Marina Cor-
rêa e da psicóloga Caroline
Amado, do Serviço de Atenção
a Usuários de Álcool e Drogas
(Sead) do Hospital Universitário
de Brasília (HUB). Os riscos à
saúde e o papel da família na
prevenção foram os pontos cen-
trais da conversa. Para Marina,
trazer um tema como este para
o local de trabalho facilita o
acesso. “Os servidores podem
conhecer um serviço de saúde
que está disponível e bem per-
to deles”, diz. Os funcionários
puderam esclarecer dúvidas so-

bre o tema. “Vou passar as in-
formações que aprendi para aju-
dar outras pessoas”, contou o
segurança Reginaldo Pereira,
que aprovou a iniciativa.

Programação
Para o mês de abril estão

previstas visita de palhaços, sa-
rau, apresentação de teatro,
show musical e oficinas para
os funcionários do Hospital Re-
gional de Ceilândia (HRC), usu-
ários do Caps II de Taguatin-
ga, pacientes do Centro de
Saúde de Planaltina e funcio-
nários da Fiocruz Brasília. Ao
longo do ano serão realizados
mais dois circuitos, com dura-
ção de três meses.

Projeto cria circuito de atividades lúdicas com teatro e música no Distrito Federal

Ocupação Cultural em Brasília

Por Daniela Savaget

que é um produto e
uma inovação para
a saúde pública?

Esse é o tema em pauta da
Rede Saúde Manguinhos. A
coordenadora adjunta da ini-
ciativa, Roberta Goldstein,
explica que a rede não tra-
balha com edital. “Basta o
pesquisador nos procurar di-
retamente. Verificamos, en-
tão, se existe algum projeto

O
similar ou não”, afirma.

Pesquisadores que te-
nham projetos na área e in-
teresse em participar das dis-
cussões no campo podem
entrar em contato com a rede
por telefone (21 3885-1891).
“Se o projeto for inovador e
tivermos verba, vamos finan-
ciá-lo. Podemos também, ini-
cialmente, colocá-lo em con-
tato com outros pesquisado-
res para discutirem a temáti-
ca”, afirma Roberta.

A Rede Saúde Mangui-
nhos, que completa um ano
em maio, nasceu para dar
continuidade aos projetos
que tiveram êxito e que tam-
bém estavam planejados na
Rede Programa de Desenvol-
vimento e Inovação Tecnoló-
gica em Saúde Pública - Ter-
ritório Integrado de Atenção
à Saúde (PDTSP-Teias). “A
Rede PDTSP-Teias surgiu em
2008 e contava com eixos de
atuação. Um deles era de

Pesquisadores podem inscrever projetos no Programa de Desenvolvimento e Inovação

Rede Saúde Manguinhos
avaliação do sistema de saú-
de e o outro, de avaliação de
modelos de atenção”, afirma
a coordenadora.

Como muitos não puderam
ser contemplados, foi criada
uma nova rede, que também
abrigou projetos da Escola Na-
cional de Saúde Pública que tra-
balhavam no território de Man-
guinhos. “Hoje, contamos com
um total de 23 projetos. Pela
Vice-Presidência de Pesquisa e
Laboratórios de Referência (VP-

PLR), coordenamos e financia-
mos 12 deles, tanto na linha de
modelos de atenção, quanto no
campo ambiental, principal-
mente na área de qualidade da
água no território”, completa.

Para Roberta, o diferenci-
al do trabalho da Rede Saúde
Manguinhos está em sua pró-
pria atuação. “Trabalhamos
com bolsistas de Manguinhos.
Assim, a comunidade está
sempre inserida no projeto de
pesquisa”, afirma.

Fotos: Nathália Gameiro
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Por Ana Cristina Figueira

maior interesse do
Canal Saúde quando
realizou uma pesqui-

sa nacional de recepção, em
meados de 2013, foi assegurar-
se de que sua produção está de
acordo com as expectativas de
quem assiste e se, de fato, esse
canal vem prestando um bom
serviço para a compreensão do
Sistema Único de Saúde. O re-
sultado apontou que a progra-
mação é bem aceita, com 98%
dos entrevistados aprovando o
conteúdo da grade veiculada.

Conhecer melhor o públi-
co da emissora foi outro alvo
da pesquisa. Constatou-se que
há um equilíbrio entre homens
e mulheres que assistem o ca-
nal. Houve predomínio da fai-
xa etária entre 30 e 50 anos
(73,4%) e de servidores públi-
cos que acompanham a pro-
gramação (45,9%), a maioria
profissionais da área da saúde
(87%). Entre os que responde-
ram a pesquisa, 54,5% possu-
em nível superior completo.

A pesquisa foi aplicada nas
versões online e impressa. Os
participantes puderam respon-
der as perguntas por meio de
um link específico, cujo acesso
se deu pelo site do Canal Saú-
de, pelo Portal Fiocruz e de uni-
dades da instituição. Também
participaram entidades parcei-
ras, como o Conselho Nacional
dos Secretários de Saúde (Co-
nass), Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saú-
de (Conasems), Ministério da
Saúde e secretarias de saúde.
As redes sociais da emissora tam-
bém foram utilizadas para a di-
vulgação e o direcionamento do
usuário para a pesquisa.

A versão impressa foi en-
cartada em uma das edições
da revista Radis. O encarte
acompanhava um porte pago
para a devolução do material.
Os questionários impressos tam-
bém foram aplicados em even-
tos de médio e grande porte
do setor saúde. Outra forma de

O
participação foi por meio da li-
nha telefônica gratuita do Ca-
nal Saúde (0800 701 8122).

Internet
A pesquisa obteve o maior

número de respostas online, com
exceção dos participantes das
regiões Norte e Nordeste. A in-
ternet também prevaleceu no
resultado que demonstrou como
as pessoas assistem o Canal Saú-
de. Apesar de pouca diferença,
51,9% assistem à programação
pela WebTV, contra 48,1% que
assistem pela televisão. Desse
total de telespectadores, 52%
acompanham os programas por
emissoras parceiras e 38% as-
sistem à programação completa
na frequência própria do Canal
Saúde na parabólica digital. Esse
dado indicou a importância de
manter as parcerias.

Do total de municípios bra-
sileiros, 191 aparecem na pes-
quisa. Foram 11 capitais. A re-
gião Sudeste teve maior parti-
cipação entre os respondentes
(50,9%) e a menor foi na re-
gião Norte do país (5,37%). No
geral, os estados que se desta-
caram no retorno da pesquisa
foram Rio de Janeiro, Minas
Gerais, São Paulo, Ceará e
Bahia. Os que não apresenta-
ram resposta foram Acre, Ron-
dônia e Roraima.

Visibilidade
e acesso

Outros resultados
que ajudarão a norte-
ar o planejamento da
grade são as indica-
ções dos hábitos de
acesso. A pesquisa re-
velou que a maioria
dos respondentes as-
siste à programação
do Canal Saúde em
casa (71,7%), pelo
menos uma vez na se-
mana. O horário de
maior audiência é de-
pois de 19h. O maior

interesse na programação está
relacionado ao trabalho, o que
leva a emissora a pensar em
ações estratégicas específicas
para os profissionais de saúde.

A iniciativa de mensurar a
recepção do Canal Saúde trou-
xe ainda dados que demons-
tram a necessidade de investir
mais em divulgação. Trinta e
sete por cento dos entrevista-
dos não conheciam o Canal
Saúde. Entre os que declara-
ram conhecer (63%), pouco
menos da metade informaram
não saber como acessar o ca-
nal. As respostas revelaram
também que o Canal Saúde
conta com a audiência de 49%
do total de respondentes.

Foi a primeira grande pes-
quisa desenvolvida pelo Canal
Saúde como uma emissora de
televisão, mudança ocorrida em
dezembro de 2010. Antes dis-
so, três outras foram aplicadas,
a maioria com menor abrangên-
cia. As pesquisas continuarão a
ser realizadas pelo Canal Saú-
de com o propósito de cumprir
o desafio de contribuir com a
saúde da população e oferecer
uma grade que corresponda aos
anseios de informação dos te-
lespectadores. A preocupação
também é chegar ao maior nú-
mero de lares em uma abran-
gência nacional.

Profissionais de saúde na faixa de 30 a 50 anos são o maior público da emissora

Canal Saúde faz pesquisa nacional
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Por Glauber Queiroz e
Leonardo Azevedo

s campi da Fiocruz
no município do Rio
de Janeiro dispõem

de cobertura médica de UTI
móvel, por meio de convênio
gerenciado pela Caixa de As-
sistência Oswaldo Cruz (Fio-
Saúde). O serviço de emer-
gência móvel está disponível
24 horas, durante os sete
dias da semana, e podem
atender a qualquer pessoa
que esteja nos campi (servi-
dores assistidos ou não pela
FioSaúde, trabalhadores ter-
ceirizados, bolsistas, estudan-
tes e até mesmo visitantes).

Em situações de urgência
e emergência, o contato deve
ser feito com o Núcleo de Saú-
de do Trabalhador (Nust/CST/
Direh), responsável pela soli-
citação da ambulância. O te-
lefone para contato é 3836-
2724 e está disponível de se-
gunda a sexta-feira, de 8 às
17h. Após este horário e nos

O

Saiba para onde ligar em casos de urgência no Rio e unidades regionais

Atendimento de emergência nos campi

fins de semana, tal atribuição
é do Serviço de Segurança da
Dirac, que aciona a equipe de
brigadistas. Os telefones são
2209-9109/9153.

No ato da ligação para o
Nust é fundamental que se for-
neça o nome da pessoa, seu
estado clínico, local em que se
encontra e um telefone de con-
tato próximo.  A informação se
o paciente possui algum plano
de saúde, sempre que possível,
deverá ser incluída, podendo
facilitar a obtenção de vaga nos
serviços de emergência.

Telefone do
Nust é para
uso específico

A linha 3836-2724 é ex-
clusiva para situações de ur-
gência e emergência nos
campi do Rio de Janeiro. O
Nust conta com a colabora-
ção de toda a comunidade
para seu uso adequado.

Atendimento nas regionais
Amazonas, Brasília e Pernambuco
Entrar em contato com o Nust de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h. Os telefones em Pernambuco
são (81) 2101-2652/2653. Já no Amazonas o número é (92) 3621-2422. Em Brasília, o profissional
deve acionar o Nust pelo (61) 3329-4539, também de segunda a sexta-feira, de 8 às 19h.

Bahia
Acionar o Nust de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h, pelo telefone (71) 3176-2315. Após o
horário, acionar a Portaria pelo telefone (71) 3176-2315.

Minas
Acionar o Nust de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h, pelo telefone (31) 3349-7789 ou os brigadistas dos
setores. Após o horário institucional, acionar o Serviço de Segurança pelo telefone (31) 3349-7700.

Paraná
Os profissionais devem entrar em contato com a equipe do ambulatório do Instituto de Tecnologia
do Paraná (Tecpar), de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h, pelo telefone (41) 3316-3191. Após o
expediente, os profissionais devem ligar para (41) 3342-2525.

IFF
Entrar em contato com o Nust pelo telefone 2554-1747/1877, de segunda a sexta-feira, de 7 às
16h. Na ausência do profissional do Nust, procurar pelo médico da Unidade de Plantão das Áreas
de Atenção à Gestante, ao Recém – nascido e à Criança (UI e UPG) e/ou ainda pelo clínico geral
de qualquer dos serviços. Em caso de necessidade de remoção, deverá acionar o brigadista de
plantão pelos telefones da Portaria: 2554-1702/1874.

Farmanguinhos
O profissional deve ligar para o Departamento de Gestão da Saúde do Trabalhador (DGST), pelo
telefone 101, ou para a equipe da Gerência de Segurança e Meio ambiente, pelo telefone 100.

Bio-Manguinhos
Ligar para o Serviço de Pronto atendimento médico da Seção de Medicina do Trabalho, de
segunda a sexta, de 7 às 19h, pelo telefone 3882-7117. Após o horário, entrar em contato com
a Brigada de Incêndio pelo telefone 3882-7234.
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Por Glauber Queiroz

ocê sabia que,
em todo o Bra-
sil, a Fiocruz con-

ta hoje com uma força de
trabalho de 12.553 pesso-
as, dividida entre servido-
res, terceirizados e bene-
ficiários de projetos soci-
ais? E que nos últimos dez
anos houve um aumento
de 55,53% no número de
trabalhadores, sendo a
maioria (50,81%) mulhe-
res? Estas e muitas outras
informações constam no
Boletim de RH, editado
pela Diretoria de Recursos
Humanos (Direh) e lança-
do em dezembro de 2013.

As informações con-
tidas na publicação visam
consolidar e tornar públi-
cos os dados sobre a for-
ça de trabalho, demons-
trando um retrato da si-
tuação atual de RH na Fi-
ocruz. Hoje, por exem-
plo, a instituição tem cer-
ca de 1.200 doutores em
seu quadro e 1.120 ser-

V

Boletim de RH lançado em
dezembro terá atualização anual

Força de trabalho
em números

vidores (21,5% do total de ati-
vos) em condições de se apo-
sentar voluntariamente. O in-
forme será reeditado anual-
mente, com atualização dos
dados. “O boletim tem a ca-
pacidade de sistematizar in-
formações que serão neces-
sárias na tomada de deci-
sões”, avalia Juliano Lima, di-
retor de RH da Fiocruz.

Além de informações so-
bre a força de trabalho, o
Boletim de RH, disponível
para consulta no endereço
www.direh.fiocruz.br/boletimrh,
apresenta também dados re-
ferentes à utilização do trans-
porte coletivo da Fiocruz, que
hoje conta com a participa-
ção de 1.485 usuários. A am-
pliação das creches do Cam-
pus de Manguinhos e do Ins-
tituto Fernandes Figueira é
também objeto de análise da
publicação. Hoje, 348 crian-
ças são atendidas em ambas
as unidades.

Conheça o documento na
íntegra, pela internet, e, caso
tenha sugestões, envie-as para
o e-mail direhatende@fiocruz.br.

A Lei de Acesso à In-
formação Pública (12.527/
2011), em vigor desde maio
de 2012, trouxe consigo a
expectativa de uma adminis-
tração pública mais transpa-
rente e aberta à participa-
ção social. Para tanto, o uso
da nova legislação prevê
que todas as instituições
públicas têm que disponi-
bilizar o máximo de infor-
mações ao público (trans-
parência ativa). Também
prevê prazos e ferramentas
para atendimento de de-
mandas específicas (trans-
parência passiva).

A lei faculta ao cidadão a
escolha da via de solicitação,
entre as quais um link nos si-
tes das instituições públicas
que permite ao internauta
acessar o Sistema Eletrônico
do Serviço de Informação ao
Cidadão (e-SIC), criado pela
lei. Os pedidos também che-
gam à Fiocruz por meio de
petições variadas encaminha-
das diretamente às unidades
e à Presidência. A legislação
estabelece que os pedidos
feitos fora do sistema sejam
registrados eletronicamente
na Controladoria Geral da
União (CGU).

Lei de Acesso à Informação: servidores
devem estar atentos aos registros

Fé Eterna na Ciência
Quem não teve a opor-

tunidade de assistir ao do-
cumentário Fé Eterna na
Ciência, que conta a his-
tória e o cotidiano do pes-
quisador emérito da Fio-
cruz Luiz Fernando Ferrei-
ra, poderá solicitar uma
cópia do vídeo pelo e-mail
consulta@coc.fiocruz.br.
Só será cobrada a taxa de
entrega. É possível, ainda,
assistir ao documentário na
Sala de Consulta da Ex-
pansão (sala 614).

A produção, dirigida
por Stella Oswaldo Cruz,
narra diferentes momen-
tos da trajetória do pes-
quisador. Ao lado do par-

ceiro Adauto Araújo, pesqui-
sador do Departamento de
Endemias Samuel Pessoa
(Ensp), Luiz Fernando fala so-
bre sua paixão pela Paleopa-
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Assim, todos os pedi-
dos que não chegarem
via e-SIC devem ser co-
municados à Ouvidoria da
Fiocruz, que procederá ao
devido registro, para que
possam ter os prazos e
procedimentos legais as-
segurados. É importante
que todos estejam atentos
aos registros, tendo em vis-
ta que o não cumprimen-
to dos prazos estabelecidos
pela lei ocasiona responsa-
bilidade ao agente públi-
co, podendo ser conside-
rado infração e improbida-
de administrativa.

rasitologia e lembra ca-
sos envolvendo seu inu-
sitado material de traba-
lho - coprólitos, ou seja,
fezes mumificadas.
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Por Jacqueline Boechat

uvir histórias não será
mais privilégio ape-
nas das crianças no

Museu da Vida da Casa de
Oswaldo Cruz. Todo semestre,
a primeira e a última apresen-
tação da atividade Contação
de Histórias será dedicada ao
público jovem e adulto, com
direito a debate sobre temas
atuais entre os presentes e os
convidados. A nova modalida-
de foi testada em 15 de mar-
ço e abordou a questão de
gênero, pela proximidade com
a data em que se comemora

O

Atividades para maiores no Museu da Vida
Contação de Histórias inaugura programação para jovens e adultos

o Dia Internacional da Mulher,
8 de março.

“Considero a experiência
um sucesso”, comemora o che-
fe do Serviço de Visitação e
Atendimento ao Público do
Museu da Vida, Alessandro Ba-
tista. Um grupo de 65 pessoas
foi recebido com músicas e lei-
turas de crônicas, poesias e tex-
tos de nomes consagrados,
como Nelson Rodrigues, Lima
Barreto e Chico Buarque. Em
seguida, participou de debate
sobre temas como violência con-
tra a mulher e valorização do
gênero. As convidadas foram
Magali Engel, referência na his-

toriografia do gênero, e Rejane
Santos, da Organização Mulhe-
res de Atitude de Manguinhos,
que discute direito feminino no
território de Manguinhos.

A atividade de Contação
de Histórias no Museu da Vida
existe desde 1999. Em 2001,
ganhou o prêmio Melhor pro-
grama de incentivo à leitura,
da Fundação Nacional do Li-
vro Infantil e Juvenil de Litera-
tura. Apesar de continuar prio-
ritariamente com o objetivo de
valorizar o livro e a leitura para
o público infanto-juvenil, o in-
vestimento no novo formato é
certo. “Trata-se de promover

mudanças no pre-
sente, já que essas
são as pessoas que
hoje estão toman-
do decisões, traba-
lhando e votando”
ressalta Batista. A
próxima edição
para adultos
está prevista
para o tercei-
ro sábado de
maio e também
abordará um tema
atual: “Falaremos sobre
a Copa do Mundo e seus im-
pactos, positivos e negati-
vos”, anuncia.


