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Mobilização permanente
Por Glauber Queiroz

s ações para pre-
venção e com-
bate aos criadou-

ros dos mosquitos Aedes
aegypti e albopictus nos
campi Fiocruz, iniciados
com mutirões em dezem-
bro do ano passado, tive-
ram continuidade este ano
por meio de três ativida-
des, que envolveram re-
presentantes das unidades
sediadas no Campus Man-
guinhos, Mata Atlântica
(CFMA) e Farmanguinhos.
Os participantes dessas
ações foram indicados pe-
las respectivas direções,
com o objetivo de propor
um plano integrado para
controle e combate ao ve-
tor na instituição. O plano
é calcado em quatro eixos
– ambiente interno, ambi-
ente externo, vigilância/as-
sistência e comunicação/
informação – e vem sen-
do elaborado a partir da
contribuição do conjunto
das unidades.

 A primeira oficina de
trabalho, realizada em 1º
de março, no auditório da
Coordenação de Saúde do
Trabalhador (CST/Direh),
reuniu 60 trabalhadores de
16 unidades do Campus,
além de representantes da
Fiocruz Mata Atlântica e
da sede de Farmangui-
nhos, em Jacarepaguá. No
primeiro encontro, realiza-
do em março, as unidades
que já implementaram
ações de controle, como
Bio-Manguinhos e Mata
Atlântica, apresentaram
suas iniciativas.

Os participantes da
primeira oficina trabalha-
ram os eixos do plano e
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Unidades mantém agenda de combate a criadouros do Aedes nos campi

iniciaram o levantamento de
problemas a serem enfrenta-
dos em cada área, além de
elaborarem as estratégias.
Como um dos desdobramen-
tos do encontro, foi criado um
comitê articulador dessas
ações na Fiocruz, composto
por representantes da Vice-
Presidência de Ambiente,
Atenção e Promoção da Saú-
de (VPAAPS), Cooperação
Social da Presidência, Bio-
Manguinhos, diretorias de
Recursos Humanos e de Ad-
ministração do Campus (Di-
reh e Dirac) e Secretaria Exe-
cutiva do programa Fiocruz
Saudável. Um check list foi
proposto para monitoramen-
to contínuo dos ambientes
das unidades.

Ações
Educativas

Na sequência, no dia 23/
3, o comitê realizou uma ação
estratégica voltada para capa-
citação dos trabalhadores, con-
duzida pelo Núcleo Operacio-
nal Sentinela de Mosquitos
Vetores (Nosmove), que funci-
ona por meio de uma parceria
entre o Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), Dirac e VPAAPS, e tem
por objetivo monitorar as po-
pulações de Aedes, eliminar
criadouros de forma mecâni-
ca e fazer as devidas recomen-
dações aos responsáveis pelas
unidades vistoriadas.

Os profissionais do Nos-
move forneceram as informa-
ções sobre características e
ciclo do Aedes aegypti e das
doenças veiculadas pelo vetor,
além de elencar cuidados
com o ambiente e sintomas
das doenças transmitidas –

dengue, zika e chikungunya.
A palestra mobilizou os traba-
lhadores e teve o intuito de
sensibilizar e alertar cada um
acerca de seu papel no cam-
pus e na sociedade. As comu-
nidades no entorno da Fiocruz
são uma das preocupações do
grupo, que sinaliza a impor-
tância da conscientização mú-
tua, uma vez que a institui-
ção é referência em saúde
pública e não deve gerar ris-
cos a seus trabalhadores, nem
a vizinhos.

 O plano de combate ao
Aedes nos campi deverá au-
xiliar minimamente a execu-
ção de atividades de preven-
ção e promoção à saúde do
trabalhador, que devem ser
executadas em cada unida-
de e posteriormente replica-
das nas regionais. Mais do
que o plano em si, a articula-
ção entre as diversas unida-
des e trocas de experiências
entre os profissionais designa-
dos pelas direções nos encon-
tros sistêmicos, que ocorrem
uma vez por mês, visam sen-
sibilizar e ampliar a consci-
ência dos trabalhadores e
usuários das instalações da
Fiocruz sobre os cuidados a
serem adotados em relação
à proliferação dos vetores.

No dia 29/3, em nova ofi-
cina, foi apresentada a minu-
ta do plano. Após o prazo para
envio de contribuições das uni-
dades, o grupo conheceu sua
versão final em novo encon-
tro, no dia 28/4. Após ajustes
finais, o documento será envi-
ado aos diretores de unidades
e divulgado na instituição. As
ações integradas se propõem,
ainda, a monitorar e acompa-
nhar continuamente o anda-
mento das atividades.
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Diretoria de Recursos
Humanos (Direh) pro-
moveu evento de in-

tegração com o último grupo de
servidores aprovados no concur-
so realizado em 2014. Cerca de
80 pessoas acompanharam, no
auditório do Museu da Vida, as
apresentações do presidente da
Fiocruz, Paulo Gadelha, e do di-
retor de RH, Juliano Lima. A re-
cepção dos novos servidores já
é uma tradição e tem como
objetivo apresentar a instituição,
sua história e desafios, além de
esclarecer possíveis dúvidas so-
bre a gestão do trabalho e a
carreira do plano Fiocruz.

O diretor de RH fez uma sau-
dação inicial ao grupo, destacan-
do que o evento só se fez possí-
vel pelo esforço conjunto dos
novos servidores, em sua dedi-
cação para passar no concurso,
e da instituição, que tem como
meta a renovação do quadro de
trabalhadores por meio da rea-
lização de concursos públicos
periódicos. “De 2006 para cá,
foram mais de 3 mil servidores
nomeados. Isso é a expressão
do valor que a Fiocruz dá ao tra-
balho do seu servidor”, afirmou
Juliano Lima.

O presidente da Fiocruz ini-
ciou sua apresentação dizendo
que a sua fala tinha o sentido de
estabelecer um plano de fundo
e reflexões sobre a instituição.
“Temos tradição forte de gestão
participativa e cada um de nós é
protagonista do desenvolvimen-
to da Fiocruz”, disse. Gadelha
abordou inicialmente aspectos
históricos da criação e consolida-
ção da Fundação ao longo dos
diferentes períodos. “As referên-
cias históricas servem para a aná-
lise da atual conjuntura. A Fio-
cruz nasceu como resposta a
uma emergência sanitária e a pre-
ocupação com a saúde e o de-
senvolvimento da ciência e da
tecnologia emergiram em um
momento rico como ponte para

as especificidades do país”, dis-
se o presidente.

Fazendo um paralelo
com o cenário atual, em que
vivemos um novo momento
de emergência sanitária, Ga-
delha destacou a resposta rá-
pida da ciência brasileira na
identificação dos casos de
zika no território. “A zika
veio como novidade. Tudo
está por fazer ou está sendo
feito”, apontou. Para Gade-
lha, a falta de conhecimento
da doença associada à evo-
lução da propagação do ví-
rus são problemas graves a
serem enfrentados.

Gestão do
trabalho

Na segunda parte do even-
to, Juliano Lima abordou aspec-
tos da gestão do trabalho na
instituição. Em formato de talk
show, ele foi entrevistado pela
jornalista Mônica Mourão, da
Coordenadoria de Comunica-
ção Social (CCS) e integrante
do grupo de novos servidores.
Juliano respondeu as questões
enviadas previamente pelos
servidores. Os temas foram di-
versos e relacionados ao coti-
diano laboral da instituição.

A primeira questão foi rela-
cionada ao Comitê Pró-Equida-
de de Gênero. Juliano lembrou
que a Fiocruz é um extrato da
sociedade brasileira. “Temos
mais mulheres que homens,
mas a estrutura de cargos ain-
da é majoritariamente masculi-
na”, disse, destacando que as
mulheres estão cada vez mais
ocupando esses espaços. “O
Comitê busca justamente ala-
vancar ações nesse campo de
gênero e raça, visando o forta-
lecimento da instituição”, disse.

Juliano respondeu pergun-
ta sobre os exames periódicos
dos servidores. Ele disse que a
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realização destes exames tem
duas funções bem definidas
para a Direh: a primeira, pre-
ventiva individual, levando em
conta que existem diversidade
de exposições a riscos específi-
cos nos ambientes de trabalho
da Fundação; e uma segunda
de caráter epidemiológico, com
objetivo de conhecer o quadro
de problemas que atingem os
servidores como obesidade, se-
dentarismo e diabetes. Juliano
lembrou que as próximas uni-
dades a receberem os exames,
cuja periodicidade é bianual,
são a Escola Politécnica e a Pre-
sidência. O diretor destacou ain-
da que a participação nos exa-
mes é meta institucional da Fi-
ocruz, refletindo diretamente
nos vencimentos dos servidores.

Em relação ao plano de
carreira da Fiocruz, o diretor
falou sobre o debate em torno
dos mecanismos de aprimora-
mento da Retribuição de Titu-
lação (RT). Juliano lembrou que
é compromisso da Fiocruz, fir-
mado na última negociação
com o governo, o avanço por
meio do diálogo com os servi-
dores dos entendimentos em
torno da implantação do cha-
mado Reconhecimento de Re-
sultados de Aprendizagem
(RRA). Para o diretor, a criação
de novos critérios que atendam
as especificidades dos cargos de
Analista e Tecnologista é positi-
va no sentido de rever a “con-
dução estratégica da qualifica-
ção, retirando uma visão equi-
vocada de valorização somen-
te pela titulação acadêmica”.

Juliano respondeu ainda
perguntas sobre estágio pro-
batório e política de remoção
de servidores, além de fazer
uma breve apresentação do
Fundo de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Fe-
deral (Funpresp Exe), abordan-
do aspectos gerais sobre a
adesão ao plano.

Integração de novos servidores
Evento reúne 80 novos concursados para apresentar a instituição e responder dúvidas

Foto: Peter Ilicciev



Por Fernanda Marques

Fotos: Peter Ilicciev





Saiba como se cadastrar para receber

mensagens institucionais

O passo a
passo da lista
Fiocruz-l

lista Fiocruz-l é
um dos veículos
institucionais de

comunicação interna que
se destina ao melhor flu-
xo de informações, com
a divulgação de informes,
atividades, serviços, edi-
tais, entre outros assun-
tos de interesse dos pro-
fissionais da Fundação.

Por Leonardo Azevedo
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Inscrições no site
rsi.fiocruz.br

1. Após preencher login e senha, o usuário deve
clicar em Requisições, na parte superior da tela, e
escolher a opção Criar requisições.

2. Logo após, aparecerá um formulário digital. Em
Serviço, clique na opção Lista de distribuição.

3. No campo Opções de serviço, escolha Incluir usu-
ário na lista.

4. Logo abaixo, em Descrição, o trabalhador deve
informar que deseja receber mensagens da lista
Fiocruz-l e inserir o e-mail institucional.

5. Depois, basta salvar e o pedido será enviado para
a Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informa-
ção (CGTI), responsável pelo processo de inclusão de
e-mails na lista.

Dúvidas e mais informações pelo e-mail
rsi@fiocruz.br

Atualmente, mais de 10
mil trabalhadores estão ins-
critos na lista. Para se ca-
dastrar, o profissional deve
abrir um chamado na Re-
quisição de Serviços Insti-
tucionais (RSI) por meio do
site rsi.fiocruz.br. Apenas
e-mails institucionais po-
dem receber mensagens
da Fiocruz-l.

RSI
A ferramenta é utili-

zada para a solicitação de
serviços de Tecnologia da
Informação (TI) oferecidos
pela CGTI. Para ter aces-
so ao sistema, é necessá-
rio ter um e-mail instituci-
onal e estar com os da-
dos atualizados no Siste-

ma de Gestão Administrati-
va (SGA). Caso não estejam
atualizados na base do sis-
tema, o usuário deve com-
parecer ao Setor de Recur-
sos Humanos (SRH) de sua
unidade. O acesso estará
disponível em até 24 horas.
Qualquer dúvida, entre em
contato com a CGTI pelo te-
lefone 3885-1724.

Cursos on-line sobre
Chikungunya e Zika

empre atuante na
educação a distância,
a Fiocruz Mato Gros-

so do Sul coordena dois cursos
on-line com enorme acesso e
número de alunos: os cursos
de extensão sobre zika e chi-
kungunya. O curso Zika: abor-
dagem clínica na atenção bá-
sica tem caráter auto-instruci-
onal e é disponibilizado inin-
terruptamente.

Voltado para os profissio-
nais de saúde, o módulo tem
45 horas de duração e é divi-
dido em quatro módulos de
ensino. Ao final, oferece uma
avaliação objetiva e certifica-
ção on-line. Livros e vídeos

com conteúdos referentes ao
tema, são disponibilizados na
biblioteca. Devido à premên-
cia e atualidade do tema, este
curso tem sido muito procura-
do e hoje tem, aproximada-
mente, 33 mil alunos.

Nos mesmos moldes, o
curso Chikungunya mantém
matrículas abertas e é dirigido
aos profissionais de saúde.
Com 30 horas de duração, está
dividido em duas unidades,
com atividades em cada uma,
e oferece certificação on-line.
Dispõe de uma biblioteca com
acervo importante e atual.
Hoje, estão inscritos cerca de
25 mil alunos.

O material didático en-
contra-se disponível no
ambiente virtual e, além
das informações ofertadas
pelos organizadores, os
cursos oferecem espaço
para discussão entre os ins-
critos, por meio de fóruns.
Ambos os cursos são uma
iniciativa da UNA-SUS, Fi-
ocruz Mato Grosso do Sul,
Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na
Saúde (SGTES), Secretaria
de Vigilância em Saúde
(SVS), Secretaria de Aten-
ção à Saúde (SAS) e Uni-
versidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS).

S

Cooperação Social
da Presidência da
Fiocruz, em parceria

com o Departamento de Es-
tudos de Violência e Saúde
Jorge Careli da Escola Naci-
onal de Saúde Pública Ser-
gio Arouca (Claves/ENSP/Fi-
ocruz), disponibiliza o livro
Saúde e Segurança Pública:
Desafios em territórios vulne-
rabilizados, produzido a par-
tir das discussões do seminá-
rio realizado em outubro do
ano passado no auditório do
Museu da Vida. A publica-
ção será oferecida gratuita-
mente à comunidade Fiocruz
e ao público geral em ver-
são digital e impressa.

A
Saúde e segurança pública

Para mais informações e/ou matrícula acesse o site
www.portalsaude.ufms.br

Os interessados podem
solicitar pelo e-mail

cooperacaosocial@fiocruz.br
ou ligar para o telefone

3882-9091.



os últimos meses, a
VideoSaúde Distribui-
dora da Fiocruz vem

trabalhando na recuperação de
parte do acervo da Associação
Brasileira Interdisciplinar de Aids
(Abia), acumulado pelo Centro
de Documentação e Recursos
(Cedoc) e doado, em 2014, ao
Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica
em Saúde (Icict/Fiocruz). Além
dos vídeos, também estão entre
os 32 mil itens: periódicos, livros,
teses, fotografias, slides, jogos,
folhetos, folders, cartazes, carti-

N lhas educativas e recortes de jor-
nais sobre a epidemia de Aids e
assuntos correlatos, desde o ano
de 1982. Todo esse material, com
grande valor histórico e patrimo-
nial, está sob a guarda da Biblio-
teca de Manguinhos.

Após receber a doação,
o Icict solicitou à VideoSaúde a
reformatação de 121 títulos que
compõem o acervo. O material
foi gravado no obsoleto forma-
to VHS e está sendo converti-
do. “A migração desse conteú-
do para o formato DVD garante
a disponibilização e dissemina-

ção desse valioso material au-
diovisual especializado em HIV/
Aids”, justifica João Guilherme
Machado, arquivista da distribui-
dora, que participa do processo
de recuperação.

Os itens ainda precisam
passar por tratamento técnico e
catalogação. Apesar disso, a
maioria dos vídeos já estão dis-
poníveis para consulta, segundo
a chefe da Biblioteca de Mangui-
nhos, Fátima Duarte, que ressal-
ta a relevância de ter a guarda
desse material. “É extremamen-
te importante podermos cumprir

Por Pâmela Liarena

o nosso papel social de
disseminar informações
na área de saúde públi-
ca e, principalmente,
tratar e disponibilizar
este acervo de memó-
ria da Aids, que é uma
linha de pesquisa rele-
vante para a Fiocruz”,
afirmou. Pesquisadores,
estudiosos, pessoas li-
gadas à questão da epi-
demia de HIV/Aids e o
público em geral, em
breve, terão livre aces-
so a todo o acervo.

Acervo audiovisual sobre HIV/Aids
VideoSaúde recupera acervo para consulta na Biblioteca de Manguinhos
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m projeto socioedu-
cacional que ajuda a
promover a saúde, a

inserção social, a cidadania, a
redução das iniquidades soci-
ais e a capacitação profissio-
nal por meio da música clássi-
ca. Assim é a Orquestra de
Câmara do Palácio Itaboraí
(OCPIT), uma atividade desen-
volvida pelo Fórum Itaboraí,
programa da Presidência da
Fiocruz em Petrópolis (RJ). Vol-
tada especialmente a jovens
estudantes da rede pública de
ensino, a iniciativa oferece um
curso intensivo e gratuito de
música, com aulas teóricas e
práticas. O objetivo é desen-
volver o aprendizado com uma
perspectiva profissionalizante e
humanista.

Mais do que ensinar a prá-
tica e a teoria em sala de aula,
a Orquestra de Câmara pro-
move a música clássica por
meio de apresentações regu-
lares para diversos públicos,
principalmente para as esco-
las da rede pública de Petró-
polis. Os concertos têm o ob-
jetivo principal de oferecer
uma melhor capacitação pro-
fissional aos integrantes da or-

U questra, estimulando o apren-
dizado de conceitos importan-
tes sobre postura no palco, re-
lação com o público e dinâmi-
ca em apresentações.

De forma complementar,
as apresentações estimulam a
formação artística da plateia,
levando a música clássica e
seus compositores a um públi-
co que, geralmente, não tem
muitas oportunidades de assis-
tir essas apresentações. Des-
de fevereiro de 2013, data de
fundação da Orquestra de Câ-
mara, já foram realizadas 50
apresentações oficiais, sendo
22 delas em colégios munici-
pais ou estaduais de Petrópo-
lis, com mais de 2.200 espec-
tadores.

Nova fase
Com o término do primei-

ro ciclo de três anos e a for-
mação da primeira turma, o
projeto passou por uma gran-
de reformulação pedagógica,
que incluiu a ampliação do ci-
clo para quatro anos de dura-
ção e uma nova parceria com
a Escola Nacional de Música
da UFRJ. O coordenador da

OCPIT, Paulo Sá, destaca a
importância da parceria para
o processo de formação dos
alunos. “Dentre as ações pre-
vistas com o objetivo de pro-
mover uma sólida formação
musical aos integrantes da Or-
questra, destacam-se as visitas
regulares à Escola de Música
da UFRJ, a observação presen-
cial de ensaios da Orquestra
Sinfônica da UFRJ (OSUFRJ),
recitais-palestras e master clas-
ses com professores”.

Além dessas novidades,
outro aspecto que passou por
mudanças significativas foi o
processo seletivo, que teve
seus critérios de seleção revis-
tos. A partir deste ano, passa-
ram a ser admitidos candida-
tos sem iniciação teórica e ins-
trumental. Essa decisão, soma-
da à divulgação direta nas es-
colas, refletiu no número de
inscritos no processo seletivo
que, em 2016, contou com
mais de 90 inscritos, represen-
tando um aumento de quase
650% em relação à última
seleção, realizada em setem-
bro de 2014, e superior à soma
das três primeiras seleções, que
totalizaram 67 inscritos.

Por Luiz Pestone

Fórum Itaboraí
promove
música clássica
Orquestra de Câmara forma estudantes
e novas plateias em Petrópolis

Para saber mais sobre a Orquestra de Câmara do Palácio Itaboraí e outros
projetos do Fórum Itaboraí é só acessar o site www.forumitaborai.fiocruz.br.
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