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Daniela Savaget

m novo caminho ini-
cia-se com o primeiro
passo. Esse foi o tema

do encerramento de mais uma
turma do Projeto Novos Cami-
nhos, que busca propiciar a
melhoria da qualidade de vida
das famílias atendidas pelo Ins-
tituto Nacional de Saúde da
Mulher, da Criança e do Ado-
lescente Fernandes Figueira
(IFF/Fiocruz) por meio da ofer-
ta de cursos e trabalhos manu-
ais. Aulas de bijuteria, pintura
em tecido, bordado e crochê
foram algumas das atividades
desenvolvidas pelas participan-
tes da 18ª turma do projeto ao
longo do primeiro semestre de
2012. O resultado desse apren-
dizado pode ser encontrado em
feirinhas no próprio IFF, sendo
sua venda revertida para as fa-
mílias artesãs e para a conti-
nuidade dos cursos.

Projeto Novos Caminhos promove qualidade
de vida de mães e crianças atendidas no IFF

A formanda Cíntia Marza-
no acredita que seu primeiro
passo foi dado quando chegou
ao IFF. “Eu vim parar no hospi-
tal por conta do meu filho mais
novo, que precisou ser interna-
do. Quando cheguei, a assis-
tente social me indicou o pro-
jeto. Passei dias indo ao
espaço em que são realizadas
as atividades manuais, mas
apenas chorava. Com o tem-
po, porém, comecei a frequen-
tar as aulas”, lembra Cíntia.

Hoje, com 29 anos e mãe
de cinco filhos, ela tem seu pró-
prio projeto social, o Reciclar-
te, que visa a conscientização
em relação ao lixo reciclável.
“No Novos Caminhos não en-
contrei apenas um projeto,
mas sim uma família que me
ajudou e me deu forças para
acreditar que eu sou capaz,
que eu posso tornar minhas
ideias e meus sonhos realida-
de”, ressalta Cíntia.

Apoio
emocional

A coordenadora adjunta
do projeto, Maria Laura San-
tos, explica que esse é o obje-
tivo final da iniciativa. “Além
do aprendizado manual, bus-
camos proporcionar um tem-
po para que as participantes
se conheçam melhor e, assim,
percebam que é possível mu-
dar o curso da sua história”,
diz ela. “Com o grupo de au-
toajuda, que também faz par-
te do projeto, fazemos uma
reflexão sobre o dia a dia de
cada uma. Elas refletem sobre
as dificuldades, erros e proje-
tos de vida que não deram
certo e acabam sensibilizadas
para a ideia de que é possível
evitar que o ciclo se perpetue,
através do trabalho como ar-
tesãs e da educação dos fi-
lhos”, completa.

Maria Laura ressalta que
muitas mães de crianças com
deficiências motoras e neuro-
lógicas não conseguem conci-
liar as consultas com seus em-
pregos formais. O mesmo
ocorre quando as próprias mu-
lheres encontram-se doentes.
“O projeto busca apoiar essas
mães e crianças com o aumen-
to da renda familiar e a me-
lhoria da autoestima”, afirma.

O início
A fisioterapeuta e coor-

denadora do projeto, Maria
das Graças Correia, lembra
que muitas crianças faltavam
aos atendimentos, o que des-
pertou preocupação por par-
te da assistência hospitalar.
“Percebemos as dificuldades
que as mães tinham em con-
seguir trabalho, por conta da
demanda assistencial dos fi-
lhos. Em conversa com elas

sobre o assunto, pedimos su-
gestões de cursos que gosta-
riam de fazer para gerar ren-
da. Elas encontram no projeto
um espaço para aprender
algo que possa gerar uma
melhor condição financeira e
proporcionar um pouco de
lazer. Um espaço capaz de
tirá-las do ambiente hospita-
lar”, afirma.

É o caso de Altacyr Loio-
la. A artesã lembra que não
tinha dinheiro para pagar a
passagem do filho que fazia
o tratamento no Instituto.
“Ele nasceu com um proble-
ma no coração e eu tinha
muita dificuldade para vir ao
hospital por causa do dinhei-
ro que gastava. Foi então que
fui indicada ao projeto. Pas-
sei a produzir toalhas de fita,
e sobrevivia com as vendas.
Hoje faço vários materiais,
como lixeiras para carro e
lembranças de casamento”,
diz. “O projeto também foi
bom para me equilibrar emo-
cionalmente. Me sinto mais
forte”, conta.

Outra participante, May-
sa Domingos, também ressal-
ta a importância do trabalho
psicológico que a iniciativa en-
volve. “Eu só conseguia cho-
rar por conta do tratamento
do meu neto e das dificulda-
des de vida. Com as conver-
sas diárias e as reflexões do
grupo, fui me sentindo me-
lhor”, afirma. “O trabalho de-
senvolvido aqui e o projeto
em si, como um todo, tam-
bém contribuíram para a saú-
de do meu neto. Quando che-
gou aqui ele tinha 5 kg. Hoje
está com 15 kg”, completa.

U

COMUNICAÇÃO INTERNA DA FIOCRUZ  |  JORNAL LINHA DIRETA Nº 9 - SETEMBRO/2012
Coordenadoria de Comunicação Social (CCS)

Coordenação - Wagner de Oliveira  |  Edição - Claudia Lima e Wagner de Oliveira
Redação e reportagem - Carla Procópio, Daniela Savaget, Glauber Queiroz, Jacqueline Boechat, Leonardo Azevedo e Talita Barroco

Revisão - Claudia Lima
Projeto gráfico e edição de arte - Guto Mesquita

Fotografia - Peter Ilicciev, Talita Barroco e Acervo COC
Sugestões de matéria: ccs@fiocruz.br

As mães Altacyr Loiola, Ivanilda da Silva e Laudelina da Silva Matos participam do projeto e preparam peças artesanais para venda



LINHA DIRETA  |  3

Leonardo Azevedo

Programa Estratégi-
co de Apoio à Pes-
quisa (Papes) da Fio-

cruz chega a sua sexta edi-
ção em 2012 com 160 proje-
tos selecionados e um au-
mento de R$ 6,5 milhões para
R$ 10,33 milhões em investi-
mento. Criado em 1994, o Pa-
pes visa fortalecer a qualidade
científica e tecnológica das ati-
vidades da Fundação, apoian-
do a pesquisa em saúde por
meio da concessão de auxílio
financeiro a pesquisadores.

O programa é resultado de
convênio entre a instituição e o
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq), nas etapas de sele-
ção, operação e acompanha-
mento das atividades. Inicial-
mente seriam selecionados 100
projetos. Com base em estudos
da Vice-Presidência de Pesqui-
sa e Laboratórios de Referência
(VPPLR) e devido à excelência
das propostas, a Presidência in-
cluiu mais 60 projetos.

O aditivo foi realizado den-
tro das possibilidades orça-
mentárias da Fiocruz. “Para se
ter ideia da qualidade das pro-
postas, o 50º lugar alcançou
29 dos 30 pontos possíveis, o
que mostra a qualidade dos
projetos e a dificuldade no pro-
cesso avaliativo”, informa a
vice-presidente da VPPLR,
Claude Pirmez.

Método de
avaliação

Os 390 trabalhos inscritos
foram submetidos, primeiro, a
dois avaliadores externos do
CNPq. Aproximadamente
85% foram recomendados
pelos avaliadores ad hoc e o
comitê assessor, grupo forma-
do por Claude Pirmez, pela
coordenadora do Papes, Ma-
ria de Fatima Diniz Baptista, por
sete pesquisadores externos
com bolsa de produtividade e

Papes tem investimento recorde em 2012

um representante do CNPq.
As propostas estão de

acordo com as áreas de atua-
ção da Fiocruz, como saúde e
educação, classificadas em
quatro áreas temáticas – ciên-
cias sociais, desenvolvimento
tecnológico, biomedicina e
epidemiologia - e duas moda-
lidades. O Papes A, de maior
valor (R$ 100 mil em dois
anos) e com maior número de
inscritos (70%), é destinado a
proponentes com mais de sete
anos de doutorado.

A pesquisadora do Institu-
to Oswaldo Cruz (IOC) Yara
Maria Traub-Cseko, uma das
selecionadas, estuda o inseto
vetor Lutzomyia longipalpis e
sua interação com a leishma-
niose. “Essa é a sexta vez que
tenho um projeto selecionado

dor da Fiocruz Amazonas Ma-
ximiliano Loiola Ponte de Sou-
za, sobre suicídio indígena no
Amazonas. “O estudo visa ar-
ticular estratégias socio-an-
tropológicas e epidemiológicas
a referenciais teóricos sensíveis
ao contexto local, com o obje-
tivo de dimensionar e compre-
ender o fenômeno”, disse. Se-
gundo dados do Sistema de
Informações sobre Mortalida-
de, a taxa de suicídio entre in-
dígenas é quatro vezes superi-
or à média nacional.

“Esse Papes tem um sen-
timento especial para mim,
pois foi o meu primeiro traba-
lho aprovado depois de seis
enviados”, revela o pesquisa-
dor da Fiocruz Paraná Fabricio
Klerynton Marchini. O estudo
proposto por ele analisará o

Sexta edição do programa amplia apoio a projetos e aumenta recursos em 58%

O

no programa, o que me deixa
muito feliz, pois conheço co-
legas com trabalhos excelen-
tes que não foram escolhi-
dos”, disse. Yara acredita que
algumas mudanças podem
ser feitas para aperfeiçoar ain-
da mais a iniciativa. “Eu sou
fã do programa, mas sempre
dá para melhorar, como a vol-
ta de três categorias de apoio:
até cinco anos, de cinco a dez
anos e acima de dez anos de
doutorado”, sugere Yara.

Novas iniciativas
Já o Papes B tem valor de

R$ 30 mil em dois anos e é
voltado para aqueles com
menos de sete anos de dou-
torado. Um dos projetos con-
templados foi o do pesquisa-

Trypanosoma brucei, responsá-
vel por 95% dos casos notifi-
cados da doença do sono.
“Acredito que a obtenção de
recursos por meio do progra-
ma facilita muito a execução
orçamentária e assim torna
projetos competitivos mais vi-
áveis”, enfatiza Fabrício.

“A ideia é contribuir com
o início da vida profissional e
científica desses pesquisado-
res”, afirma Claude. A equipe
da VPPLR já iniciou os proce-
dimentos administrativos ne-
cessários para dar prossegui-
mento à implementação dos
projetos adicionais. O primei-
ro repasse será feito ainda nes-
te ano. Todos os aprovados
serão contratados pelo CNPq
para assinatura do termo de
compromisso.

Yara Traub-Cseko, do
Laboratório de Biologia
Molecular de Parasitas e Vetores
(acima), e Fabrício Marchini
tiveram projetos selecionados
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M
Leonardo Azevedo e

Glauber Queiroz

aior comodidade no
deslocamento dos tra-
balhadores da Fiocruz

e diminuição do número de
veículos circulando nos campi
da Fundação. Essas são algu-
mas das vantagens do serviço
de transporte coletivo do tra-
balho até o bairro de residên-
cia, implantado em junho para
os funcionários do Campus de
Manguinhos. Atualmente, 200
trabalhadores utilizam o trans-
porte, com linhas para Niterói,
São Gonçalo, Baixada Flumi-
nense e Zona Norte/Tijuca.

A ação da Presidência, co-
ordenada pela Diretoria de Re-
cursos Humanos (Direh) e com
o apoio da Diretoria de Admi-
nistração do Campus (Dirac),

faz parte do programa Fiocruz
Saudável - um conjunto de
ações para melhoria nos pro-
cessos de saúde do trabalha-
dor, de biossegurança e meio
ambiente. Os usuários foram
selecionados após pesquisa re-
alizada em setembro de 2011.

As 2,4 mil respostas foram
utilizadas pela Direh na viabi-
lidade do projeto e na elabo-
ração dos itinerários, explica o
chefe do Serviço de Adminis-
tração da Direh (Sead/Direh),
Pierri do Nascimento Cardoso.
“Temos monitorado perma-
nentemente as rotas e os veí-
culos para que os usuários pos-
sam usufruir de um serviço de
qualidade”, ressalta.

A previsão da Direh é que,
nos próximos 45 dias, mais cin-
co ônibus já estejam em ope-
ração, ampliando as linhas para

a Zona Norte e iniciando as ro-
tas do Centro, zonas oeste e
sul. “A expectativa é promover
uma viagem confortável e tran-
quila para os trabalhadores que
aderiram ao transporte, com
impacto direto na qualidade de
vida das pessoas”, afirma o di-
retor de Recursos Humanos,
Juliano Lima.

Dos trabalhadores que res-
ponderam a pesquisa, 31%
utilizavam automóvel para vir
ao trabalho. Desses, 94,5%
afirmaram que trocariam o
carro particular pelo transpor-
te coletivo, diminuindo, assim,
a demanda por vagas de esta-
cionamento.

Ajustes já estão sendo re-
alizados para que os ônibus
entrem e saiam sem atrapa-
lhar o trânsito no campus. Dois
abrigos para passageiros serão

Transporte coletivo completa dois meses

construídos próximos à Porta-
ria de Cargas e os locais de
embarque serão sinalizados
pela equipe da Dirac.

Expansão
O serviço de deslocamen-

to entre trabalho e residência
será ampliado nos próximos
meses. Pesquisa de intenção de
uso do transporte foi realizada
em agosto nas regionais do
Amazonas, Bahia, Brasília, Mi-
nas Gerais e Pernambuco. Tam-
bém participaram do levanta-
mento os trabalhadores do Ins-
tituto Nacional da Mulher, da
Criança e do Adolescente Fer-
nandes Figueira (IFF), Farman-
guinhos, Campus Fiocruz Mata
Atlântica e do Centro de Refe-
rência Professor Hélio Fraga.

 A estimativa é que em

2013 todas as regionais já te-
nham linhas operando. “Com
a certeza da eficiência do ser-
viço, com benefícios direitos em
relação à qualidade de vida,
estamos trabalhando para que
o transporte coletivo seja esten-
dido para toda a Fundação,
dentro dos prazos mais curtos
possíveis”, afirmar o presiden-
te da Fiocruz, Paulo Gadelha.

O fotógrafo de Farmangui-
nhos Alexandre Mansour espe-
ra pela implementação do ser-
viço. “Moro em Ricardo de Al-
buquerque e venho trabalhar
de carro todos os dias, pois não
tem nenhum transporte que
atenda a essa rota. Um ôni-
bus que faça esse trajeto será
maravilhoso, pois ganharei em
qualidade de vida, reduzindo
o estresse causado pelo trân-
sito”, afirma.

“Agora temos
um transporte
confortável,

mais seguro”.
Paula Borba, técnica em
saúde pública do IOC,
com sua filha, Maria
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Servidores com
filhos na creche

Os servidores com filhos na
Creche do Campus de Mangui-
nhos podem utilizar o transporte
acompanhados de seus filhos. Para
isso, os responsáveis precisam as-
sinar um termo de responsabilida-
de pelo transporte dos menores,
fornecido pela Direh. A concessão
dependerá das vagas disponíveis
em cada linha, já que as crianças
ocuparão um assento.

A medida atende à demanda
apresentada por usuários do servi-
ço, como a da técnica em saúde
pública do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC) Paula Borba Cruz. “É muito
bom saber que não vou precisar
esperar o ônibus com a minha fi-
lha na Avenida Brasil. Agora temos
um transporte confortável, mais se-
guro e tranquilo”, afirma Paula,
mãe de Maria, de dois anos.

Como se
cadastrar

Os trabalhadores que já res-
ponderam a pesquisa no ano pas-
sado e não foram contemplados
nesta primeira seleção não preci-
sam fazer nova solicitação, pois
já estão cadastros no banco de
vagas, aguardando a criação de
novas linhas. Aqueles que não par-
ticiparam e também têm interes-
se no transporte devem entrar em
contato com o Serviço de Recur-
sos Humanos (SRH) de sua uni-
dade e preencher o formulário
Solicitação do Serviço do Trans-
porte Coletivo, disponível nos si-
tes intranet.fiocruz.br (na seção
Transporte, da aba Serviços) e
w w w . d i r e h . f i o c r u z . b r /
manual.

Podem utilizar o benefício ser-
vidores e trabalhadores terceiriza-
dos com horário regular de 8h às
17h, não sendo permitida a ade-
são de estudantes, bolsistas, es-
tagiários e prestadores de servi-
ços com horários diferenciados,
como funcionários de vigilância,
manutenção e jardinagem. Mais
informações pelo canal Direh
Atende, nos telefones (21) 3836-
2084/3836-2747, ou por meio do
e-mail direhatende@fiocruz.br.

 “Quando soube do transporte coletivo
logo me inscrevi. Agora sei que o
ônibus passará no horário certo e que
tem um lugar reservado para mim”.
Erica Mendonça,
arquivista do Ipec

“Sempre torci para que um dia esse serviço
fosse disponibilizado para todos. Para mim é
um misto de tranquilidade e conforto. É mais

uma prova da valorização da força de trabalho
que a Fiocruz tem dado aos seus funcionários e

colaboradores”.
Éder Freyre, gestor das Comunidades do Repositório

Institucional do Icict

 “Para mim, caiu do céu. Saía de casa
antes das seis horas da manhã e agora

posso vir trabalhar em um horário melhor
e com muito mais conforto”.

Mariângela Galvão,
Assistente administrativa da Direh
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C
Carla Procópio

om o objetivo de redu-
zir os preços pagos pe-
los suprimentos por

meio da economia de escala,
de padronizar as especificações
dos materiais de consumo re-
gular e de integrar a gestão de
compras das unidades da Fun-
dação, a Diretoria de Adminis-
tração (Dirad) promoveu a pri-
meira compra compartilhada
de materiais de consumo e de
materiais sustentáveis/recicla-
dos comuns às unidades Fiocruz
do Rio de Janeiro.

Nessa primeira compra,
somente as unidades do Rio de
Janeiro foram contempladas, já
que a estratégia foi criar um
preço base - com a participa-
ção das regionais, haveria o
acréscimo do custo de logística
para entrega do material. Para
o próximo ano, será realizado
um estudo para a inclusão das

Dirad realiza primeira compra compartilhada
regionais no pregão. “Para o
sucesso dessa compra, é impor-
tante manter a boa gestão”,
acrescentou o chefe do Depar-
tamento de Operações Comer-
ciais da Dirad, Jorge Pessanha.

Após analisar o histórico
de consumo dos últimos 12
meses, o grupo de trabalho
definiu oito itens de consumo
regular mais utilizados pelas
unidades atendidas pela ges-
tão de materiais da Dirad e
itens sustentáveis (ver box Lis-
ta de materiais). Fechada a
lista, o Serviço de Administra-
ção de Materiais (Seam) fez
a divulgação e o convite às
unidades descentralizadas
para participar da compra
compartilhada, informando a
quantidade necessária de
cada item para compor o re-
gistro de preços que atende-
rá as demandas das unidades
no exercício 2012.

Esta iniciativa atende a

uma das orientações do Progra-
ma Nacional de Gestão Públi-
ca e Desburocratização (Ges-
Pública) quanto a processos de
suprimentos com o objetivo de
minimizar os custos associados
à gestão do fornecimento de
materiais. Comparado com o
último registro de preços da
Dirad, a adesão das unidades
descentralizadas, em alguns
casos, elevou a quantidade a
ser licitada dos itens em até
200% - como o do copo para
água de 200 ml. Outro item,
como o papel A3, apresentou
um acréscimo de 800% com a
participação das unidades.

Outro objetivo da compra
compartilhada diz respeito à
qualidade dos materiais adqui-
ridos. “A qualidade deve ser
assegurada pela especificação
detalhada e completa do item.
Como exemplo, no caso dos
copos para água e café, foram
feitos testes pelo Seam para

comprovar que o material
atende as especificações con-
tidas no edital e que estão de
acordo com as normas da As-
sociação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT)”, concluiu o
chefe do Seam, Adriano Roriz.

O pregão já foi realizado e
as atas de registro de preços
(RP) foram enviadas para todas
as unidades descentralizadas
do Rio de Janeiro para que ini-
ciem a aquisição dos materiais.

Seguindo o protocolo de
monitoramento, a primeira
avaliação de utilização das
atas ocorrerá em outubro de
2012. A Dirad já está adqui-
rindo os materiais registrados
nas atas e até o momento fo-
ram empenhados R$ 112 mil
referentes aos materiais de
consumo regular comuns e R$
13,7 mil de materiais susten-
táveis/reciclados. O período de
vigência das atas de RP vai até
7/5/2013.

Mais usados

Papel A4, A3
e ofício brancos

Copos para água e café

Caneta esferográfica
azul

Capa de processo
e pasta tipo L

ma calçada segura e
pavimentada de 125
metros de extensão,

na Avenida Brasil, oferece des-
de julho mais conforto aos usu-
ários da Expansão do Campus
de Manguinhos. A reforma
completa foi realizada no tre-
cho entre a entrada do cam-
pus e a curva de acesso à co-

A Dirac promove cons-
tantemente encontros com
profissionais e estudantes da
Fiocruz com o objetivo de dis-
seminar procedimentos de
segurança dos campi da ins-
tituição no Rio de Janeiro. As
palestras divulgam orienta-
ções gerais de um determi-
nado campus e específicas
para cada unidade. A ação
começou em 2007 e até o
fim de 2011 houve um au-
mento de 145% no número
de participantes. Até junho de
2012, 47 palestras acontece-
ram, totalizando 1.931 usuári-
os sensibilizados. Para agendar
uma palestra para a sua uni-
dade, entre em contato com
o Serviço de Segurança Patri-
monial (Seseg), da Dirac, pelo
e-mail seseg@fiocruz.br.

Nova calçada para pedestres na Expansão

Dirac orienta
usuários em
procedimentos
básicos de
segurança

munidade Conjunto Esperan-
ça. As obras começaram em
maio e desde meados de ju-
lho a calçada está disponível
para uso.

A área não era pavimen-
tada, dificultando a passagem
de pedestres, principalmente
em dias de chuva, e gerando
riscos à saúde com o piso des-

nivelado. “Achei ótimo terem
feito essa revitalização. Facili-
tou muito porque, quando cho-
via, fazia lama e formavam
poças de água. Além disso, a
calçada era cheia de buraco e
virávamos o pé”, comenta
Claudia Santos, analista de or-
çamento da Fiotec.

O calçamento também

oferece mais segurança no
momento de atravessar a
rua, já que a pavimentação
termina e indica exatamen-
te o local correto para atra-
vessar após a curva. O pro-
jeto e a fiscalização da obra
foram feitos pela Diretoria
de Administração do Cam-
pus (Dirac).

U

Reciclados/
sustentáveis

Papel A4 e A3
reciclados

Lápis preto com corpo
de madeira de manejo
sustentável

Bloco para rascunho

Etiqueta adesiva
confeccionada com
papel reciclado.

LISTA DE MATERIAIS
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Glauber Queiroz

o completar um ano
de sua instituição, no
último mês de junho,

a Mesa de Negociação Perma-
nente da Fiocruz oficializou a
assinatura de seus três primei-
ros protocolos. Os acordos fir-

O presidente da Asfoc, Paulo Garrido, e o vice-presidente de Gestão, Pedro Barbosa

Mesa de Negociação Permanente da Fiocruz
avança e assina primeiros protocolos
Acordos tratam reestruturação de carreira, negociações com o governo, investimentos em saúde,
esporte e lazer e termos para revisão das Gratificações por Qualificação

mados à época entre Presidên-
cia e Sindicato (Asfoc- SN) con-
templam compromissos mútu-
os para negociações externas,
aperfeiçoamentos do plano de
carreiras e ações de esporte e
lazer em Manguinhos, com-
preendidas no Programa Fio-
cruz Saudável.

No mês seguinte, como
consequência da Medida Provi-
sória n° 568, o quarto protocolo
também foi assinado, com ter-
mos sobre a operacionalização
do novo formato da Gratifica-
ção por Qualificação (GQ) para
os servidores de nível interme-
diário. O diretor de Recursos

A

Humanos, Juliano Lima, fala
sobre a importância dos acordos.
“A composição da mesa e seus
avanços representam a compro-
vação de que há possibilidades
internas de se promover ações
de melhoria das condições de
trabalho, com base no diálogo
e na negociação”, destaca.

No primeiro protocolo as-
sinado pelo vice-presidente de
Gestão e Desenvolvimento Ins-
titucional, Pedro Barbosa, e
pelo presidente da Asfoc-SN,
Paulo Garrido, a Presidência
reconhece a legitimidade de
negociações dos servidores jun-
to ao governo federal e defen-
de um aperfeiçoamento per-
manente de sua carreira. As
ações descritas no documento
pleiteiam o alcance de pata-
mares remuneratórios condi-
zentes com a tradição e a im-
portância estratégica da Fio-
cruz, a ampliação de benefíci-
os trabalhistas e previdenciári-
os e a segurança e valoriza-
ção dos servidores aposenta-
dos, entre outros pontos.

O segundo protocolo reúne
aspectos para revisão da carrei-
ra, que vão desde a incorpora-
ção gradativa da gratificação de
desempenho no vencimento
básico e reformulação da lógi-

ca de gratificação por titulação
até a proposta de aumento do
tempo de carreira, com criação
de novas classes. Já o terceiro
acordo é voltado para saúde,
esporte e lazer e firma compro-
missos para construção de um
campo de futebol society e re-
formas estruturais na academia
e quadra gerenciadas pela As-
foc-SN. Por fim, o acordo mais
recente baliza a aplicação da
MP para concessão da nova
GQ. Confira a íntegra dos docu-
mentos na Intranet Fiocruz.

Após as primeiras delibera-
ções, a mesa ganhou espaço
para novas pautas. Plano de pre-
vidência (Fioprev) e qualidade de
vida no trabalho (alimentação
saudável e transporte coletivo
especial) foram alguns dos te-
mas debatidos no novo ciclo.
Dentre as pautas elencadas para
discussão ao longo do ano es-
tão ainda: regulamentação de
uso dos transportes coletivos
para os trabalhadores da Fun-
dação; benefícios – assistência
médica; condições de trabalho
em prédios novos; aspectos de
segurança dos campi, saúde do
trabalhador e insalubridade. A
Mesa de Negociação Perma-
nente da Fiocruz se reúne ordi-
nariamente uma vez ao mês.

Programa de Eficiência Energética em Manguinhos
Talita Barroco

á dois anos, a Fiocruz
assinou um convênio
de eficiência energé-

tica com a Light, que tem
como objetivo avançar no de-
senvolvimento sustentável,
com substituição de tecnologi-
as obsoletas por outras mais
eficientes. O acordo represen-

H
ta uma economia de cerca de
R$ 3 milhões por ano. Todo o
investimento do programa é fei-
to pela Light e o projeto é coor-
denado pela Diretoria de Admi-
nistração do Campus (Dirac).

Em 2011 e no início de
2012, técnicos da concessio-
nária estiveram no Campus de
Manguinhos e Expansão para
levantamento de dados e me-

dições. Após análise, foi de-
cidido que o Programa de Efi-
ciência Energética da Fiocruz
fará a troca de 13,4 mil pon-
tos de iluminação interna em
23 prédios, automação de cin-
co centrais de água gelada e
substituição de outras três -
responsáveis pelo sistema ar-
condicionado central. Tam-
bém serão trocados 157 apa-

relhos de ar-condicionado e
colocados dimmers na ilumi-
nação viária do Campus de
Manguinhos.

As atividades iniciaram em
maio e as duas primeiras áre-
as beneficiadas foram as de-
pendências da Expansão e o
complexo de prédios da Dirac.
“Após as ações, poderemos
perceber a redução significati-

va de consumo de energia,
além da diminuição do impac-
to ambiental das atividades”,
afirma Paulo Ricardo, enge-
nheiro eletricista da Dirac e res-
ponsável pela coordenação do
programa. Ao finalizar as
ações em cada edificação, a
Dirac irá divulgar uma pesqui-
sa online com os usuários para
avaliar o trabalho.
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Patrimônio preservado
Edificação estabelecerá na Fiocruz novo patamar
para guarda e acesso aos acervos históricos

Jacqueline Boechat

m setembro, a Casa de
Oswaldo Cruz (COC)
lança a pedra funda-

mental do Centro de Docu-
mentação e História da Saúde
(CDHS), complexo que vai in-
tegrar setores dedicados à pre-
servação, à informação e à
educação e divulgação em ci-
ência e tecnologia da saúde.
Além de melhorar as condi-
ções de guarda do patrimônio
histórico da Fiocruz, o CDHS
vai facilitar o acesso aos inte-
ressados e permitir a amplia-
ção dos acervos. Projetado de
acordo com critérios de susten-
tabilidade e conforto ambien-
tal, o centro recebeu nota
máxima do Programa Nacio-
nal de Eficiência Energética em
Edificações (Procel Edifica).

A Casa de Oswaldo Cruz
reúne hoje um conjunto de
documentos textuais, iconográ-
ficos e sonoros que abrangem
mais de um século. Pertencem
ao acervo, por exemplo, os
arquivos pessoais de Oswaldo
Cruz e Carlos Chagas, reco-
nhecidos como patrimônio da
humanidade pela Unesco no

E
Programa Memória do Mun-
do. Nara Azevedo, diretora da
unidade, ressalta a importân-
cia de preservar essa memó-
ria. “São fontes essenciais
para compreender o processo
histórico de institucionalização
da ciência no país e contextu-
alizar seu papel no desenvol-
vimento econômico, social e
cultural”, explica.

Desde o fim da década de
1980, esse patrimônio fica de-
positado no prédio da Expan-
são do Campus de Manguinhos,
que mesmo tendo recebido
vários investimentos para a
manutenção ao longo dos anos,
tem limitações relacionadas à
preservação e à segurança. O
CDHS vai proporcionar a infra-
estrutura adequada à armaze-
nagem e a possibilidade de
ampliação do acervo nos pró-
ximos 20 anos. O diretor do
Centro de Desenvolvimento
Tecnológico em Saúde (CDTS)
da Fiocruz, Carlos Morel, que
doou na década de 1990 à
COC documentos de sua traje-
tória profissional e o arquivo do
Departamento de Bioquímica e
Biologia Molecular do IOC, fala
da importância do projeto.

“Não se pode medir a Fio-
cruz apenas pelo número de
vacinas ou artigos científicos,
mas pelo papel cultural e his-
tórico que ela desempenha. A
criação do Centro, assim como
a criação da própria Casa de
Oswaldo Cruz, é resultado da
iniciativa de pessoas que pen-
sam à frente do seu tempo”,
afirma Morel.

Dos mais de 3 mil m² de
área construída, cerca de 2 mil
m² serão reservados ao arma-
zenamento e às atividades de
tratamento, laboratórios de
conservação e atendimento ao
público. As edificações dedica-
das à informação, conheci-
mento e divulgação científica
no campus – a Biblioteca de
Ciências Biomédicas; a sede
do Museu da Vida; o espaço
do Parque da Ciência; o Insti-
tuto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológi-
ca (ICICT); e o futuro Pavilhão
de Ensino – ficarão integradas
em uma só área, respeitando
o Plano Diretor da instituição.

A estruturação também é
necessária para aumentar o
atendimento, não só a pesqui-
sadores, mas à comunidade

em geral. Arlindo Fábio Gó-
mez de Sousa, superintendente
do Canal Saúde e um dos fun-
dadores da COC, enfatiza a
importância dessa democrati-
zação do acesso. “Quanto
maior o número de consultas,
mais evidente a utilidade do
nosso acervo. Espero, portan-
to, que o novo centro intensifi-
que a acessibilidade e a visibi-
lidade das informações em saú-
de pública no Brasil”, declara.

O CDHS faz parte de uma
estrutura maior, o Complexo
de Preservação e Difusão dos
Acervos Científicos da Saúde,
que se fundamenta em alguns
princípios, dentre eles o de-
senvolvimento e o emprego
de estratégias sustentáveis.
Para o presidente da Fiocruz,
Paulo Gadelha, o reconheci-
mento dessas qualidades,
como a nota máxima no Pro-
cel Edifica, vem realçar a im-
portância da nova estrutura.
“As distinções conferidas ao
CDHS confirmam o destaca-
do papel que a Fiocruz, por
meio da Casa de Oswaldo
Cruz, tem no campo da his-
tória e da memória das ciên-
cias e da saúde”, completa.

Eficiência
energética e
sustentabilidade

Uma das metas do CDHS
é integrar os princípios de
qualidade ambiental nas es-
tratégias de conservação e
restauração do patrimônio
edificado. Para atingi-la, foi
adotado o referencial francês
da Haute Qualité Environne-
mentale – HQE®, uma abor-
dagem voluntária e de prin-
cípio evolutivo, que se traduz
em um sistema de gerencia-
mento ambiental e em 14
alvos para a qualidade no in-
terior e exterior da edificação.

Tal preocupação obteve
o reconhecimento do Procel
Edifica, programa do Minis-
tério de Minas e Energia, que
incentiva a conservação e o
uso eficiente dos recursos
naturais (água, luz, ventila-
ção etc.) nas edificações.

Submetido à avaliação, o
projeto do Centro de Docu-
mentação e História da Saú-
de incluiu o edifício comple-
to: o sistema de iluminação,
o condicionamento de ar e a
envoltória, que são janelas,
painéis plásticos, clarabóias,
portas de vidro e paredes de
blocos de vidro. Trata-se do
primeiro do gênero no país
analisado por simulação pelo
Instituto Nacional de Metro-
logia, Normalização e Quali-
dade Industrial (Inmetro), par-
ceiro da Eletrobras na conces-
são do Selo Procel.


