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Central de Saneamento

Por Glauber Queiroz

ocalizada no
Campus Man-
guinhos, a Cen-

tral de Saneamento Sza-
chna Elias Cynamon é co-
ordenada pela Diretoria de
Administração do Campus
(Dirac), por meio do De-
partamento de Gestão
Ambiental da Fiocruz
(DGA). A instalação atua
com base na sustentabi-
lidade socioambiental,
em consonância técnica
e legal para implemen-
tação de um Sistema de
Gestão Ambiental, com
vista a possibilitar a acre-
ditação e certificação
das atividades finalísticas
da instituição.

Dentre as principais
atividades, encontram-se
a gestão integrada de re-
síduos, o paisagismo e a
jardinagem. Há ainda
áreas abertas ao público,
como: Casa Eficiente,
Ecoponto, Compostagem
e Estação de Tratamento
de Esgoto. Confira:

L

Saiba um pouco mais sobre compostagem e outras ações
de gestão ambiental em Manguinhos

Resíduos sólidos
A ação de gestão integra-

da de resíduos sólidos inclui
todas as atividades voltadas à
busca de soluções para os re-
síduos sólidos, incluindo os pla-
nos nacional, estaduais, micror-
regionais, intermunicipais,
municipais e os de gerencia-
mento. A Dirac atua na coleta
de resíduos perigosos e não
perigosos (coleta seletiva).
Com este gerenciamento, a
Fiocruz ganhou os selos de sus-
tentabilidade da A3P, após
vencer o 5º Prêmio de Melho-
res Práticas de Sustentabilida-
de, do Ministério do Meio
Ambiente.

Compostagem
O Campus Manguinhos

gera em média três mil me-
tros cúbicos de resíduos ve-
getais por ano. A composta-
gem visa o descarte correto
dos resíduos de podas e ca-
pinas para diminuir os impac-
tos ambientais em aterros sa-

nitários. Além disso, outras
vantagens são a redução de
custo e produção de adubo
com a matéria orgânica para
o Horto Fiocruz.

Casa eficiente
A Casa Eficiente funciona

como local para demonstração
e desenvolvimento de progra-
mas de ensino e pesquisa no
âmbito da construção civil e
meio-ambiente. O intuito é
apresentar as novas tecnologi-
as de uso eficiente de recur-
sos naturais e compará-las com
os sistemas tradicionais, para
demonstrar a importância da
utilização inteligente e racio-
nal dos recursos.

O projeto tem soluções in-
tegradas para eficiência ener-
gética e conforto térmico,
além de estratégias para o
uso eficiente da água - como
aproveitamento da água de
chuva e utilização de equipa-
mentos que proporcionam
baixo consumo e reuso. Ou-
tros equipamentos da Casa

são: aquecedor solar feito de
garrafa plástica e caixa de lei-
te; painel de lâmpadas de di-
versas tecnologias; e cortinas,
para demonstração da contri-
buição das paredes claras na
eficiência luminosa.

Horto
O objetivo do Horto Fio-

cruz é produzir espécies ve-
getais, com qualidade e téc-
nicas diversas, além de pre-
servá-las com interesse am-
biental e paisagístico. A pro-
dução de espécies vegetais
é específica para prover os
projetos paisagísticos da ins-
tituição e manter as áreas
ajardinadas dos campi. O
Horto também é um espaço
de pesquisa e mantém cole-
ção de espécies vegetais tó-
xicas e medicinais, oferecen-
do apoio técnico a pesquisa-
dores da comunidade Fio-
cruz. O local também é aber-
to à visitação de escolas e
grupos com o intuito de edu-
cação ambiental.

Esgoto
O sistema de tratamento da

Estação de Tratamento de Esgo-
to, no Campus Manguinhos, é
de nível secundário, relacionado
ao processo biológico de lodos
ativados, com variante aeração

prolongada. Tal processo
tem como características a
alta eficiência de redução de
carga orgânica, nitrogênio e
microrganismos.

Paisagismo
O Paisagismo promove

melhoria nas condições de con-
forto ambiental, contribuindo
para a saúde de toda comuni-
dade Fiocruz, e oferece prote-
ção ao patrimônio natural da flo-
ra e fauna ainda existentes nos
campi. A área atua na recupe-
ração ambiental, seja no ajardi-
namento, (re) composição pai-
sagística ou de recuperação de
áreas degradadas. Para a exe-
cução dos projetos e manuten-
ção dos jardins é necessário o
apoio da equipe de jardinagem.

Foto: Eddie Souza
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presentada formal-
mente na cerimônia
de encerramento do

I Encontro de Inovação na Ges-
tão, em outubro deste ano, a
Escola Corporativa da Fiocruz
já não é apenas uma boa ideia
e, cada vez mais, ganha cor-
po com iniciativas promovidas
no âmbito da Diretoria de Re-
cursos Humanos (Direh).

Sua missão é oferecer
ações educacionais para o de-
senvolvimento dos talentos
humanos e das competências
organizacionais, promovendo
a geração, assimilação, difusão
e aplicação do conhecimento,
através de um processo de
aprendizagem ativa e contí-
nua, e gerando resultados.
“Para o alcance desta missão,
a Escola conta com um mode-
lo pedagógico, tecnológico e
de gestão do conhecimento,
que, integrados, oferecem um
conjunto de diretrizes para um
ensino inovador, que fortaleça
uma rede de aprendizagem na
Fiocruz”, explica Carla Kauf-
mann, coordenadora da Esco-
la Corporativa da Fiocruz.

Projeto piloto
Carla lembra que desde

2012, por meio do Programa
de Desenvolvimento Geren-
cial (PDG), iniciativa piloto
da Escola Corporativa, diver-
sas ações vêm sendo execu-
tadas, como, por exemplo, o
curso de especialização em
Gestão de Organizações de
Ciência e Tecnologia, que
formou 227 Analistas de Ges-
tão Pública em Saúde, apro-
vados no concurso 2010. Ou-
tra ação do PDG, em anda-
mento desde 2014, o Curso
de Desenvolv imento de
Competências Gerenciais,
parceria com a Fundação
Dom Cabral (FDC), segue for-
mando gestores. Um total de
175 servidores já passaram
pelos módulos de nível bási-
co em seu primeiro ano de
funcionamento.

A parceria com a FDC
ampliou-se em 2015 com a
abertura de três turmas de
Coaching Interpares, e a par-
ticipação de 101 servidores.
Mais duas turmas devem ser

Escola Corporativa ganha forma

Ações começaram com Programa de Desenvolvimento Gerencial e se ampliam com parceria

A abertas para 2016, com ofer-
ta de 74 vagas. A servidora
do IOC, Saada Chequer, é
uma das participantes e fala
sobre os benefícios da inici-
ativa. “O PDG contribui na
atualização de conhecimen-
to, na integração das unida-
des e, principalmente, na dis-
seminação de boas práticas,
atividade importante para
padronização de alguns pro-
cessos institucionais”.

Responsável pelo Núcleo
de Arquivo da Direh, a servi-
dora Lucina Matos concluiu
o módulo básico do curso de
Desenvolvimento de Compe-
tências Gerenciais e lista os
aspectos em que a capacita-
ção poderá auxiliar os servi-
dores que cursam o progra-
ma. “No conhecimento sobre
os processos de trabalho e da
gestão na Fiocruz; no apro-
fundamento sobre a atuação
da instituição no campo da
saúde pública e colaborações
internacionais; no aperfeiço-
amento profissional e apri-
moramento para proposição
de ações de gestão e inova-

ção no trabalho”, diz.
Segundo a servidora tais

benefícios ocorrem por meio
do conhecimento de práticas,
metodologias e teorias da
gestão e pela troca de expe-
riências coletivas que a inci-
ativa viabiliza.

A mais recente iniciati-
va do PDG é o Mestrado em
Administração Pública, par-
ceria com a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV). A sele-
ção para a primeira turma
aconteceu no mês de se-
tembro e as aulas iniciam
em fevereiro de 2016 para
dez alunos. Uma segunda
turma, com o mesmo núme-
ro de participantes, está
programada para o segundo
semestre.

2016 promissor
Carla Kaufmann destaca

que o Plano de Desenvolvi-
mento da Escola, a ser apre-
sentado no início de 2016,
estrutura “um conjunto ali-
nhado de ações de educação
corporativa, voltadas não só

Por Eduardo Muller

para o desenvolvimento ge-
rencial, mas, também, para
o desenvolvimento profissio-
nal e individual”. A coorde-
nadora ressalta a forte inte-
ração com os processos de
RH, tais como gestão do de-
sempenho, gestão de talen-
tos e planejamento de suces-
são, visando o fortalecimen-
to do sistema de gestão de
pessoas na Fiocruz.

Segundo Carla, o objeti-
vo é “estruturar um conjunto
alinhado de ações de educa-
ção corporativa de modo a
desenvolver os servidores da
Fiocruz nas competências ne-
cessárias ao alcance dos ob-
jetivos estratégicos definidos
no Plano Quadrienal”. As
ações da Escola obedecem a
premissas de qualificação vol-
tadas para o desenvolvimen-
to institucional, desenvolvi-
mento da carreira de servido-
res, criação e fortalecimento
de rede de aprendizagem,
integração e decisão coleti-
va para a educação corpora-
tiva da instituição e inovação
na aprendizagem.
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Por Talita Barroco

Dirac promove
melhorias
em Manguinhos

ealizando reformas em diversas frentes, a Diretoria de Administração do Campus
(Dirac) modernizou prédios, facilitou a acessibilidade, aumentou estacionamen-
tos e criou mais espaços de lazer em Manguinhos ao longo de 2015.  Conheça

algumas das iniciativas de melhorias para o campus.

R
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oda criança gosta
de ouvir uma histó-
ria para dormir e em

vários outros momentos do dia.
Com o intuito de incentivar este
hábito dentro e fora da institui-
ção, a Creche Fiocruz pensou em
iniciativas para aumentar a rota-
tividade de seu acervo bibliográ-
fico, que hoje conta com quase
três mil livros. Foi dessa forma,
sob o mote Não bastam livros
na estante, é preciso fazê-los cir-
cular, que surgiu o projeto da bi-
blioteca itinerante, proposto pelo
Núcleo de Ensino e Pesquisa
(NEP) da Creche. A ação ocorre
às quartas-feiras – uma vez por
mês com cada segmento –,
quando os livros são expostos no
pátio e as crianças podem esco-
lher aqueles títulos que levarão
para casa, para que seus famili-
ares possam ler com elas.

A ação é voltada também
para os trabalhadores e para
os responsáveis das crianças,
uma vez que, além de obras
infantis, o acervo conta com
livros de formação técnica na
área de educação infantil e
outros trabalhos acadêmicos
desenvolvidos pela equipe de
profissionais da própria Creche.
Os empréstimos de todas as
modalidades têm duração de
15 dias, podendo ser renova-
do por igual período.

Desde abril até a primeira
quinzena de novembro, o pro-
jeto já contabilizava mais de
mil empréstimos, sendo 850 na
unidade do Campus Mangui-
nhos e outros quase 200 no IFF.
Antes da iniciativa itinerante,
a biblioteca da Creche Fiocruz
costumava emprestar por mês
uma média de 50 livros. A res-
ponsável pelo NEP, Ângela Ri-
beiro, comenta que muitos pais

T diziam desconhecer a bibliote-
ca. “Sinto a alegria de estar
contribuindo para formar leito-
res desde a educação infantil
e observar o comprometimen-
to e satisfação das crianças,
familiares e trabalhadores com
este projeto”.

Claudia Rodrigues, servi-
dora do INCQS e mãe do João
Pedro, de quatro anos, do Jar-
dim I, comprova a importân-
cia da iniciativa. “A biblioteca
itinerante é um evento para as
crianças, pois possibilita um
convívio com os livros de for-
ma lúdica, a troca com os
amigos, o estímulo à leitura e
à contação de histórias. Eles
podem tocar nos livros e sentir
as diferentes formas e textu-
ras em que se apresentam”.
Mesma impressão tem a mãe
da Beatriz, de cinco anos, do
Jardim II, Heloísa Magalhães,
lotada no IFF.  “O hábito da
leitura, como todos nós sabe-
mos, talvez seja o mais impor-
tante no desenvolvimento das
nossas crianças. O estímulo
dado pela biblioteca é fantás-
tico, pois as crianças se sen-
tem ‘adultas’, pois são inde-
pendentes para escolher o que
irão ‘ler’. São estimuladas a
dividir essas experiências com
seus amigos e isso aumenta o
convívio em família, pois temos
que ler juntos”.

Novos
aprendizados

A estagiária de Biblioteco-
nomia Tamirys Pessanha de
Oliveira vê com bons olhos a
alta rotatividade do acervo.
Desde o início do projeto, a
média de empréstimos de li-

vros mais que triplicou. Ela
explica como funciona seu pro-
cesso de trabalho. “Todos os
livros pertencentes ao projeto
biblioteca itinerante fazem
parte do acervo da biblioteca
do NEP.  Antes de serem dispo-
nibilizados no projeto, eles pas-
sam pelo processamento técni-
co, onde são tombados, catalo-
gados, inseridos no sistema
(PHL) e organizados na estante
por assunto”, explica.

Segundo a diretora da Cre-
che Fiocruz, Silvia Lacouth, a
biblioteca itinerante atende às
diretrizes e legislações voltadas
para as discussões do currículo
básico para a educação infan-
til, compreendendo as ações
direcionadas às experiências
concretas na vida cotidiana, que
levam ao acesso das diferentes
culturas e linguagens – e, nesse
caso especifico, por meio da li-
teratura infantil. “Esse projeto
favorece, além do gosto pela
leitura, outros elementos que
constituem o processo de desen-
volvimento, como autonomia,
tomada de decisões e o cum-
primento de regras”, enumera.

Ribeiro sintetiza a forma
como enxerga a iniciativa, que
vem dando bons frutos: “Os li-
vros têm a função fundamental
de formar o imaginário da crian-
ça, dar-lhe a oportunidade de
‘viajar’, abre lacunas que são
preenchidas por cada uma a seu
jeito. Além disso, são objetos de
formação para elas. As crianças
vivenciam novas experiências por
meio do que leem, aprendem,
se formam e se transformam,
podendo assim fazer sua leitura
do mundo”, conclui. Além da bi-
blioteca itinerante, a sede fixa do
espaço funciona de segunda à
sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Por Glauber Tiburtino

Creche Fiocruz
estimula a leitura
Biblioteca itinerante aumenta empréstimos de
livros e aproxima crianças do universo literário

Fotos: Acervo creche
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m um cenário em que
a saúde e a ciência
enfrentam desafios

cada vez mais complexos, a in-
formação de qualidade é instru-
mento fundamental para aten-
der às demandas da sociedade
relacionadas a essas duas áreas.
A imprensa, por sua vez, pode
ser um aliado estratégico para a
disseminação de informações
que contribuam para a promo-
ção da saúde e da qualidade de
vida da população brasileira.

Com essa visão, a Coor-
denadoria de Comunicação
Social da Presidência (CCS)
e o Museu da Vida criaram
o Curso de Capacitação em
Jornalismo em Ciência. O
projeto piloto, promovido
pela Fiocruz Ceará, nos dias
26 e 27 de outubro, na Uni-
versidade Federal do Ceará,
reuniu 60 jornalistas, entre
repórteres, assessores de im-
prensa e graduandos na área
de comunicação.

 A iniciativa tem como ob-

jetivo oferecer ferramentas teó-
ricas e práticas que estimulem
a reflexão em relação aos me-
canismos e processos da cober-
tura jornalística sobre fatos ci-
entíficos, realizada por diferen-
tes meios de comunicação,
como TV, jornal, rádio e portais
de notícias on-line, entre outros.
Ministrado pelos jornalistas Luis
Amorim e Marina Ramalho, do
Museu da Vida, o curso abor-
dou temas como controvérsias,
sistema de embargo e importân-
cia das fontes para a prática di-
ária do profissional de comuni-
cação de instituições científicas
ou que atuam nas editorias de
ciência e saúde dos diversos mei-
os de comunicação.

O diretor da Fiocruz Ceará,
Fernando Carneiro, apresentou
o projeto do campus na unida-
de, em Eusébio, e destacou que
o curso visa a contribuir na qua-
lificação dos jornalistas que co-
brem as áreas de ciência e saú-
de. “Queremos investir em
quem está à frente nesse desa-

Por Regina Castro

Comunicação em Ciência e Saúde

E

Museu da Vida, CCS e Fiocruz Ceará promovem curso para 60 jornalistas

Fiocruz tem traba-
lhado para a imple-
mentar iniciativas de

integração entre os diversos
programas de pós-graduação
da instituição. Uma dessas ati-
vidades teve início em 2015.
As disciplinas compartilhadas
possibilitam, por exemplo, que
um aluno da Fiocruz Amazo-
nas participe, por meio de we-
bconferência, de uma matéria
oferecida em uma das unida-
des do Rio de Janeiro.

“Esperamos que outras dis-
ciplinas possam ser oferecidas no

A futuro, com a utilização intensa
de recursos educacionais”, res-
salta a vice-presidente de Ensi-
no, Informação e Comunicação,
Nísia Trindade Lima. Em tem-
pos de restrições orçamentárias,
o uso desses recursos possibilita
a economia de custos, além da
redução na utilização de salas
de aula e a otimização de re-
cursos humanos.

Três disciplinas foram dispo-
nibilizadas: Bioética Clínica; Éti-
ca e Integridade em Pesquisa e
na Divulgação Científica; e Bio-
informática.  A iniciativa é re-

Por Leonardo Azevedo

Disciplinas compartilhadas na Pós-Graduação

fio de cobrir a área e divulgar o
que está acontecendo”, afir-
mou. O jornalista Antonio Mel-
quiades Junior, do jornal Diário
do Nordeste, destacou o pionei-
rismo e importância do curso
para o Ceará.  Em sua opinião,
a capacitação ajuda no reconhe-
cimento da importância da di-
vulgação cientifica e de sua fun-
damental finalidade social.

“Foi o primeiro curso reali-
zado no Ceará com essa finali-
dade de atingir jornalistas em
atuação, seja em assessoria, seja
em veículos de comunicação.
Isso para a gente aqui abre as
nossas mentes para a importân-
cia de divulgar ciência”, afirmou.
A editora-adjunta de Ciência e
Saúde do Jornal O Povo, Lucin-
thya Maria Gomes da Silva, afir-
mou que o curso foi um mo-
mento importante para que a
Fiocruz pudesse se apresentar e
estreitar os laços com os jorna-
listas do Ceará. Para ela, foi uma
oportunidade para repensar o
trabalho realizado no dia a dia.

sultado de uma demanda do
Fórum das unidades regionais,
proposta acolhida e desen-
volvida pela Câmara
Técnica de Ensino, ex-
plica a coordenado-
ra-geral de Pós-Gra-
duação, Cristina
Guilam. “O que es-
tamos apresentan-
do, com as discipli-
nas compartilhadas,
é uma proposta de tra-
balho mais colaborati-
vo e integrado entre os
programas”.



Dicionário Feminino
da Infâmia

exualidade, violên-
cia doméstica, po-
litização do seio,

aborto. Estes são alguns dos
temas abordados no mais re-
cente lançamento da Editora
Fiocruz, Dicionário Feminino
da Infâmia: acolhimento e di-
agnóstico de mulheres em si-
tuação de violência. O livro
organizado pelas pesquisado-
ras Elizabeth Fleury e Stela
Meneghel apresenta um rico
panorama dos conceitos re-
correntes na pauta feminista
e das mulheres, em um for-
mato inovador.

O Dicionário é formado por
187 verbetes cuidadosamente
selecionados dentre um conjun-
to inicial de quase trezentos te-
mas. Diferentemente de um di-
cionário comum, os verbetes
têm o formato de artigos e apre-
sentam a conceituação do fe-
nômeno, sua contextualização,
desenvolvimento histórico e os
desdobramentos dos movimen-
tos realizados, principalmente

S pelas mulheres, para a supera-
ção de realidades adversas. Al-
guns trazem, ao final, a biblio-
grafia consultada, para facilitar
o contato dos interessados com
a literatura especializada.

O livro é o resultado do
trabalho de mais de 100 co-
laboradores de diversos cam-
pos de conhecimento e foi
criado com o objetivo de for-
necer informações funda-
mentais para o acolhimento
e cuidado de mulheres em si-
tuação de violência. Estão re-
gistradas histórias de lutas
que atravessaram séculos,
travadas por pioneiras reco-
nhecidas e outras anônimas,
e que permitem que cada vez
mais as mulheres transitem
por espaços e lugares antes
vetados a elas. “Esse é um
dicionário que se posiciona
politicamente”, afirma a pes-
quisadora Elizabeth Fleury,
coordenadora do Comitê Na-
cional Pró-Equidade de Gêne-
ro e Raça da Fiocruz.

Por Alessandra Eckstein

Editora Fiocruz lança livro que esclarece conceitos
sobre os direitos humanos das mulheres

Momento
histórico

O lançamento do
Dicionário acontece
em um momento mui-
to especial: quando jo-
vens mulheres se mo-
bilizam não só por
meio das redes sociais,
mas também indo para
as ruas, pedindo o fim
das violências e o di-
reito de decidir sobre
os próprios corpos. A
pesquisadora Elizabe-
th Fleury se emocio-
na com o que ela cha-
ma a ‘primavera das
mulheres’. “ É uma
grande alegria para
nós. A minha geração
lutou, na década de
1970, por democracia
e pelos direitos das
mulheres e agora ve-
mos meninas jovens
indo para as ruas”.
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ma poderosa ferra-
menta de gestão de
projetos sociais está

em vias de sair do papel e
ganhar a web: os indicado-
res em cooperação social. A
tecnologia social foi desen-
volvida coletivamente por re-
presentantes de 13 unidades
da Fiocruz, convidados pela
Coordenadoria de Coopera-
ção Social da Presidência, e,
agora está em fase de imple-
mentação. As duas platafor-
mas on-line em discussão
para abrigar os indicadores
são o IdeaSUS e a Platafor-
ma Web – ambas gerencia-
das pela Vice-Presidência de
Ambiente, Atenção e Promo-
ção da Saúde (VPAAPS).

Os indicadores servirão
como instrumento para ma-
pear características, aspectos
quantitativos e qualitativos
das iniciativas sociais empre-
endidas pelas unidades Fio-
cruz. Algumas informações
que subsidiarão a construção
dos indicadores serão incluí-
das pelos gestores dos proje-
tos via formulário e ficarão
disponíveis para o público em
geral no site do IdeiaSUS.
Com a novidade, o coorde-
nador da Cooperação Social,
José Leonidio Madureira de
Sousa Santos, antevê que os
projetos desenvolvidos pela
Fiocruz terão mais transpa-
rência e maior visibilidade.

U “Como o IdeaSUS é uma
plataforma de abrangência
nacional, as secretarias de saú-
de de outros estados brasilei-
ros, demais órgãos públicos e
também iniciativas sociais re-
gionais terão a possibilidade de
identificar projetos desenvolvi-
dos pela Fundação e buscar
uma aproximação, um diálo-
go”, afirma. Internamente, os
ganhos também são expressi-
vos, tanto na transparência
quanto nas possibilidades de
articulação intra e interunida-
des, de acordo com Leonídio.

“Os indicadores têm o po-
tencial de ampliar a visibilida-
de interna dos projetos desen-
volvidos pelas unidades. Des-
sa forma, os gestores de inici-
ativas sociais terão mais aces-
so ao que outros setores estão
produzindo e podem evitar,
assim, que se criem projetos
semelhantes com atuação no
mesmo território e que não
dialoguem. Por isso, é funda-
mental termos uma plataforma
que agregue esses projetos e
que seja de livre acesso à so-
ciedade”, analisa.

As perguntas que com-
põem o formulário verificam
as características dos projetos
segundo um conjunto de cri-
térios reunidos sob o mote do
Modo de agir em cooperação
social, que engloba, entre ou-
tros, aspectos de participação
e transformação social. No

âmbito institucional, os indica-
dores permitirão aos gestores
de projetos sociais avaliarem
progressos, identificarem ajus-
tes que devem ser feitos e re-
orientar os esforços de suas
equipes a partir dos indicado-
res em cooperação social.

“O indicador que a Fun-
dação usava para monitora-
mento de seus projetos soci-
ais vinha sendo representado
somente pelo número de be-
neficiários. Por meio desse
único indicador, não podíamos
verificar critérios fundamen-
tais, como a participação so-
cial, a construção compartilha-
da do conhecimento, a terri-
torialidade dos projetos, a
transformação social e a re-
lação estabelecida com as
políticas públicas, por exem-
plo”, explicou Dolores Ca-
rolina Motta, do Instituto
Oswaldo Cruz, e represen-
tante do Grupo de Traba-
lho dos Indicadores. “Por
isso, os novos indicado-
res são fundamentais
para fortalecermos es-
ses projetos na Fio-
cruz”, defende.

A Cooperação
Social está em nego-
ciação com a VPA-
APS para promover
os ajustes da nova
área temática do
IdeiaSUS e hospe-
dagem do formulário.

Indicadores
em cooperação
social
Ferramenta construída coletivamente ficará
disponível em plataforma on-line

Por Luiza Gomes
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esde 2001, após
cada eleição para a
presidência da Fio-

cruz, um processo de elabora-
ção coletiva do Plano Quadri-
enal (PQ), que tem como mar-
co inicial o Congresso Interno,
define os objetivos estratégicos
institucionais a serem alcança-
dos na nova gestão. O PQ do
período relativo a 2005/2008
já incluía propostas de indica-
dores para o monitoramento
das metas estabelecidas, e ao
longo dos anos a instituição
realizou esforços nesta dire-
ção. Finalmente, o Relatório
Final do VII Congresso Inter-
no da Fiocruz de 2014 reco-
nhece como condição neces-
sária o monitoramento, avali-
ação e controle das definições
estratégicas ali deliberadas, e
atribui ao CD Fiocruz as fun-
ções de um Comitê Corpora-
tivo de Monitoramento.

Com o apoio da Direto-
ria de Planejamento (Diplan)
e do sistema de planejamen-
to de todas as unidades, do
Coletivo de Gestores e Câ-

D
Por Gustavo Mendelsohn de Carvalho

maras Técnicas, o Comitê
Corporativo tem a responsa-
bilidade de criar os mecanis-
mos necessários e constituir
comitês específicos para mo-
nitoramento dos indicadores
por eixo estratégico. A par-
tir da divulgação do Docu-
mento Final, o processo foi
iniciado com a definição pelo
CD dos responsáveis pelos
Comitês Específicos.

A maioria dos Comitês
está sob a responsabilidade
compartilhada de dois vice-
presidentes: Ambiente e Sus-
tentabilidade Socioambien-
tal, de Valcler Rangel e Ro-
drigo Stabeli; Atenção, Pro-
moção, Vigilâncias, Geração
de Conhecimentos e Forma-
ção para o SUS, de Nísia Trin-
dade e Valcler Rangel; Ciên-
cia, Tecnologia, Saúde e So-
ciedade, de Rodrigo Stabeli e
Nísia Trindade; e Inovação e
Complexo Produtivo, de Jor-
ge Bermudez e Pedro Barbo-
sa. O Comitê Inovação na
Gestão está sob a responsa-
bilidade de Pedro Barbosa e

o do eixo Saúde, Estado e
Cooperação Internacional, do
coordenador-geral do Centro
de Relações Internacionais
em Saúde (Cris), Paulo Buss.

De acordo com a dinâmi-
ca adotada, após a indicação
dos demais integrantes pelos
responsáveis de cada comitê,
o detalhamento dos mapas
específicos é feito em ofici-
nas, onde são definidas as
metas e indicadores dos ob-
jetivos estratégicos e das ini-
ciativas que deverão colabo-
rar para que estes sejam al-
cançados. Desde o início do
processo, quatro comitês re-
alizaram suas oficinas, pro-
pondo indicadores para o
monitoramento de iniciativas
já em andamento na institui-
ção e sugerindo novas.

Em algumas áreas espe-
cíficas, identificou-se a neces-
sidade de aprofundamento
da discussão e a Diplan tem
realizado contatos e reuniões
técnicas para a sistematiza-
ção dos dados e informações
resultantes das oficinas. Os

Monitoramento e Avaliação
do Plano Estratégico

O e-Car (Sistema Con-
trole, Acompanhamento e
Avaliação de Resultados) é
uma ferramenta tecnológica
para acompanhamento es-
tratégico e gerenciamento
operacional de ações utiliza-
do pelo Ministério da Saúde
há alguns anos. O sistema
possibilita o acompanha-
mento, a inserção de metas,
indicadores e prazos quanti-
ficáveis, além de pareceres
qualitativos com visões e per-
cepções dos responsáveis
por cada umas das ações.
Permite, ainda, que um re-
corte de resultados seja mo-
nitorado de forma diferenci-
ada, acompanhando e com-
parando períodos e avalian-
do o andamento das ações
e a evolução de seus indica-
dores ao longo do tempo. O
e-Car é um software livre de-
senvolvido pela Companhia
de Tecnologia da Informação
e Comunicação do Paraná
(Celepar), em convênio com
o Serviço Federal de Proces-
samento de Dados (Serpro).

eixos Saúde, Estado e Coo-
peração Internacional e Ino-
vação e Complexo Produtivo
ainda não realizaram a ofici-
na que dá início ao processo.
Para apoiar este processo, a
Diplan está adaptando uma
versão do sistema e-Car (ver
box), utilizado pelo Ministé-
rio da Saúde há alguns anos,
para o monitoramento de seu
Plano Quadrienal.

A estrutura básica já foi
desenvolvida e, a partir dos in-
dicadores e metas definidos
pelos comitês, será iniciada a
capacitação dos responsáveis
pelas iniciativas e objetivos,
para que possam inserir dados
atualizados no sistema, subsi-
diando o acompanhamento
periódico do desempenho ins-
titucional. A perspectiva é que
o e-Car possibilite um acompa-
nhamento mais qualitativo das
ações estratégicas desenvolvi-
das na instituição e, consequen-
temente, ajude a Fiocruz a al-
cançar melhores índices de efi-
cácia, eficiência e efetividade
dos objetivos traçados.

Sistema e-Car



inco horas da ma-
nhã. Com o horário
de verão, ainda pa-

rece noite no Rio de Janeiro.
Em poucos minutos, um carro
abarrotado de mosquitos Ae-
des aegypti vai deixar o cam-
pus da Fiocruz, em Mangui-
nhos, Zona Norte da cidade.
O biólogo Roberto Peres é só
bom-humor enquanto ajuda
a levar os pequenos recipien-
tes para dentro do carro.
“Mais uma manhã começan-
do cedo”, brinca.

No dia anterior, as profis-
sionais que trabalham no in-
setário do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC), onde os mosqui-
tos são criados desde a fase
de ovo até se tornarem adul-
tos, se dedicaram à exaustiva
tarefa de encher dezenas de
potes com os mosquitos que
criaram com tanto empenho
ao longo de uma semana.
“Quando vemos os mosquitos
partindo para o campo, a sen-

C sação é de dever cumprido.
E, no dia seguinte, começa
tudo de novo: alimentar os
mosquitos, coletar os ovos,
separar as larvas, acompanhar
os adultos nascendo. E o ci-
clo recomeça”, conta a bió-
loga Cátia Cabral.

Quem olha não percebe
nada de diferente nos bichi-
nhos, mas eles integram o pro-
jeto científico internacional
Eliminar a Dengue: Desafio
Brasil, que é liderado no país
pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz). O estudo
parte de uma ideia inusi-
tada, de muito planeja-
mento, e, claro, disposição
de sobra. O objetivo é es-
tudar se a bactéria Wolba-
chia, presente dentro das
células do mosquito Aedes
aegypti, pode, no futuro, ser
uma alternativa eficaz para
controle da doença.

O projeto – que também
é realizado na Austrália, Viet-

Por Raquel Aguiar, Cristiane Albuquerque e Vinicius Ferreira

Estudo com Aedes aegypti
aplicado nos bairros estreita
parceria entre pesquisadores
e a população



nã, Indonésia e Colômbia – já
nasceu com a presença da Fi-
ocruz. Em 2009, o pesquisa-
dor Luciano Moreira, do Cen-
tro de Pesquisa René Rachou
(CPqRR/Fiocruz Minas), parti-
cipou das descobertas iniciais
que comprovaram a capacida-
de da Wolbachia de reduzir a
transmissão do vírus da den-
gue pelo mosquito. “Tenho
muito orgulho de ter feito par-
te desta descoberta e, mais
ainda, de liderar o projeto no
Brasil”, Luciano relata.

A capacidade desta bacté-
ria microscópica de evitar que
o vírus da dengue saia do
mosquito para infectar uma
pessoa abriu espaço para
que se pudesse pensar em
uma alternativa inovadora,
que usa o próprio Aedes
aegypti para combater a
doença. Uma descoberta
com tanto potencial não
poderia ficar na prateleira.
Para testar a ideia, o jeito
seria sair do laboratório e par-

tir para o mundo real. Na Aus-
trália, os estudos vêm sendo re-
alizados desde 2011.

Moradores
parceiros

No Brasil, após uma etapa
de preparação, de aprovações
com os órgãos regulatórios e de
diálogo com os moradores dos
bairros participantes do projeto,
os estudos foram iniciados em
2014. “A proposta é muito inte-
ressante porque a Wolbachia é
segura e não possui nenhuma
modificação genética. E, como
a bactéria é passada das mães
para os filhotes, existe uma ca-
racterística de autossustentabili-
dade que é fundamental: pela
reprodução natural dos mosqui-
tos, a Wolbachia é passada para
as gerações seguintes”, explica
Rafael Freitas, pesquisador do
IOC e coordenador das ativida-
des de entomologia.

O primeiro bairro a rece-
ber a iniciativa foi Tubiacanga,
na Ilha do Governador. “Dia-
logamos com os residentes do
bairro e estabelecemos uma
relação muito boa com a As-
sociação de Moradores e Ami-
gos de Tubiacanga, a Amat”,

conta Jorge Pedrosa, respon-
sável pelas atividades de Re-
lações com a Comunidade.

Integrante da Amat e mo-
rador de Tubiacanga há 40
anos, José Cantizano destaca
a confiança no trabalho da Fio-
cruz. “A transparência do pro-
jeto, com informações sobre
cada etapa, sempre foi muito
esclarecedora e nos fez apoiar
esta iniciativa. Tubiacanga tem
um orgulho imenso de contri-
buir com esse legado que, a
longo prazo, pode colaborar
para o bem-estar de milhares
de pessoas no mundo”, opina.

Mosquitos e
ovos

Em 2015, os estudos foram
ampliados para o bairro de Ju-
rujuba, em Niterói. Outra novi-
dade foi o acréscimo de mais
uma modalidade para a libera-
ção dos mosquitos: além dos
Aedes aegypti adultos, que pre-
cisam ser liberados nas primei-
ras horas da manhã por conta
das suas características metabó-

licas, o projeto começou a estu-
dar o uso de ovos, uma alterna-
tiva que, além de menor custo,
traz uma facilidade logística.

Nesse caso, é usado o Dis-
positivo de Liberação de Ovos
(DLO), um recipiente plástico
com tampa e pequenos furos
nas laterais. No interior, há ovos
de Aedes aegypti com Wolba-
chia, água e alimento para as
larvas que vão nascer. O uso dos
dois métodos é parte da busca
por formas de liberação que se-
jam, ao mesmo tempo, mais
eficazes e mais baratas.

Os DLOs são hospedado
nas residência de moradores
que colaboram com a iniciativa
– os chamados anfitriões do pro-
jeto. “É com a parceria dos
moradores que podemos fazer
com que o projeto se torne uma
realidade”, afirma o biólogo
Gabriela Sylvestre, um dos res-
ponsáveis pelas instalações de
DLOs. Engajada em atividades
ambientais no bairro desde cri-
ança, a atleta paralímpica de
natação Carolina Basílio de Mo-
raes é uma das anfitriãs de DLO
no bairro de Jurujuba.



Responsabilidade
“A dengue não é somen-

te uma questão do verão.
Cada um de nós tem respon-
sabilidade sobre o tema e Ju-
rujuba está no caminho certo,
por meio da colaboração dos
moradores. Cada um de nós é
responsável por contribuir pelo
legado que será deixado pelo
projeto”, diz a jovem profes-
sora de Educação Física. Ga-
briela também ressalta a im-
portância do contato direto

que os moradores têm com as
equipes do projeto. “Com os
materiais informativos e das
reuniões presenciais nós fica-
mos por dentro de todas as
etapas”, avalia.

Na fase atual, a meta do
projeto é conseguir fazer o cha-
mado estabelecimento dos
mosquitos Aedes aegypti com
Wolbachia no local, por meio
de liberações periódicas – seja
de ovos ou de adultos – e da

O grupo de cien-
tistas do programa
internacional Elimi-
nar a Dengue: Nosso
Desafio comprovou
em laboratório que,
quando inserida no
mosquito Aedes ae-
gypti, a bactéria Wol-
bachia é capaz de re-

reprodução destes mosquitos
com aqueles que já vivem no
bairro. As etapas futuras do
projeto, que precisarão ser re-
alizadas em áreas mais am-
plas, pretendem ir além e
medir o impacto dos mosqui-
tos Aedes aegypti com Wolba-
chia sobre o número de casos
de dengue. “O desafio está só
começando. Mas nós temos
fôlego de sobra para continu-
ar”, Luciano comemora.

duzir a transmissão dos ví-
rus dengue e da febre ama-
rela (que são da mesma fa-
mília Flaviviridae) e do ví-
rus Chikungunya (que per-
tence à família Togaviri-
dae). Recentemente, tam-
bém foi demonstrado que
a Wolbachia atua sobre o
vírus Zika, que pertence à

mesma família dos ví-
rus dengue e da febre
amarela. Vale acres-
centar que a Wolba-
chia atua ainda na re-
dução do parasita Plas-
modium, causador da
malária, doença trans-
mitida por outra espé-
cie de mosquito.

Vírus Chikungunha e Zika

O que é a Wolbachia?

É uma bactéria que vive dentro das células de in-
setos. Está presente em mais de 60% de todos os
insetos, incluindo borboletas, a mosca das frutas
e o pernilongo.

Como a Wolbachia foi inserida no Aedes
aegypti?

Apesar de muitos insetos possuírem a bactéria Wol-
bachia, o Aedes aegypti não é um deles. Uma agu-
lha extremamente fina foi usada para introduzir
a Wolbachia dentro do Aedes aegypti. Não há ne-
nhum tipo de modificação genética.

Qual a ação da bactéria?

Quando está dentro do Aedes aegypti, a Wolbachia
reduz a transmissão do vírus da dengue e do vírus
Chikungunya pelo mosquito. Estudos ainda estão sen-
do realizados para verificar o efeito sobre o vírus Zika.

Como os Aedes com Wolbachia são criados?

Durante o processo de reprodução, a bactéria é trans-
mitida das mães para os filhotes. No insetário da
Fiocruz, basta que os mosquitos se reproduzam para
que coloquem ovos que já possuam a Wolbachia.

Mais informações no site do projeto:
www.fiocruz.br/eliminaradengue

Tire suas dúvidas



Por Eduardo Muller

om objetivo de asse-
gurar a manutenção
de vínculo do servidor

público licenciado ou afastado
ao regime Próprio de Previdên-
cia Social (RPPS), o governo fe-
deral editou, em 31/8, a Medi-
da Provisória 689/2015.

O texto, que altera o §
3º do Art. 183 da Lei 8.112/
90 (Regime Jurídico Único),
prevê que a manutenção do
vínculo deste servidor se dá
mediante a continuidade do
recolhimento da parcela re-
lativa ao desconto previden-
ciário, hoje fixada em 11%
da remuneração e acresci-
do da parcela da União,
que corresponde a 22% da

C

MP altera contribuição
previdenciária
Servidores licenciados ou afastados sem
vencimentos recolherão parcela maior

mesma remuneração. Des-
ta forma, o servidor que se
enquadre na abrangência da
MP terá que contribuir com
o equivalente a 33% do va-
lor de sua remuneração
para continuar tendo o di-
reito de ser vinculado ao
RPPS. Cabe ressaltar que o
cálculo do desconto previ-
denciário não incide sobre
insalubridade, funções gra-
tificadas (FG), direção e as-
sessoramento superior (DAS),
benefícios e férias.

A MP atinge, especial-
mente, os servidores que go-
zam de licença sem remune-
ração para tratar de interes-
ses particulares e, sobretudo,

aqueles servidores afastados
para servir em organismo in-
ternacional do qual o Brasil
participe ou com o qual co-
opere, com efeitos a partir
de 1º de dezembro de 2015.
Em sua justificativa, o gover-
no considera apropriada a
ampliação do desconto dos
vencimentos do servidor, ten-
do em vista que os órgãos ou
entidades públicas no qual
ele desempenha suas ativi-
dades estão privados de sua
força de trabalho.

O texto tramita em regi-
me de urgência no Congres-
so Nacional e teve sua vigên-
cia prorrogada por 60 dias em
21/10/2015.

ma máquina que destrói
cartões plásticos e mag-
néticos - como os de

banco, planos de saúde ou cra-
chás -  está disponível no Campus
Manguinhos. Em vez de serem jo-
gados no lixo comum, os cartões
vencidos podem ser descartados
de forma correta, sendo encami-
nhados para reciclagem e reapro-
veitamento dos componentes usa-
dos para a fabricação de materi-
ais plásticos. A Estação Papa Car-
tão, parceria com a empresa Por-
to Seguro, é itinerante e já pas-
sou pela Diretoria de Administra-
ção do Campus (Dirac) e pela Es-
cola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca (Ensp). A máquina
ficará até 29 de janeiro na entra-
da do Complexo Tecnológico de
Vacinas (CTV) de Bio-Manguinhos.

U
Máquina Papa Cartão

m parceria com a
organização Terra-
Cycle, a Diretoria de
Administração do

Campus (Dirac) está coletando
lápis, canetas esferográficas, lá-
pis de cor, marcadores e outros
itens como apontadores, borra-
chas e cola. Os chamados itens
de escrita estão sendo recolhi-
dos no Ecoponto, localizado na
rua entre a Ensp e o Cecal, ao
lado da Central de Saneamen-
to, no Campus Manguinhos.

Os materiais fora de uso são
processados e transformados em
matéria-prima, originando novos
produtos, como lixeiras e pás de
lixo. Para cada unidade envia-
da, a organização doa dois cen-
tavos para uma escola ou enti-
dade sem fins lucrativos. A co-
leta é gratuita e não gera cus-
tos para a instituição.

Reciclagem de canetas
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erca de 50 anos se
passaram desde que
o antropólogo norte-

americano Anthony Leeds re-
gistrou em fotografias as fave-
las cariocas. Com olhar sensí-
vel e curioso, Leeds expôs mais
do que um cenário marginali-
zado – ele revelou a complexi-
dade das relações sociais exis-
tentes nesses locais. Um Rio de
Janeiro que se reinventava a
cada dia, mas que ainda hoje
se tenta negar.

Parte deste acervo – cer-
ca de 770 itens, entre foto-
grafias, anotações e outros
registros – foi doado à Casa
de Oswaldo Cruz (COC)
pela socióloga Elizabeth Le-
eds, viúva do antropólogo,
que morreu em 1989. Os
dois se conheceram no Rio,
quando Elizabeth veio à ci-
dade como voluntária da
organização norte-america-
na Peace Corps.

As obras de Anthony po-
dem ser conferidas na expo-
sição O Rio que se queria ne-
gar, promovida pela Fiocruz
e em cartaz, até 17 de janei-
ro, no Museu da República,
no Catete, Rio de Janeiro.
“Acho que o título da expo-
sição é tão relevante para o
presente como foi no passa-
do”, afirma Elizabeth.

A abertura da mostra
aconteceu em 22 de setem-

C
Por Erika Farias

bro, durante seminário
com o mesmo nome da
exposição, quando foi re-
lançado o livro A sociolo-
gia do Brasil urbano. “Fi-
quei impactada e como-
vida com jovens pesqui-
sadores falando sobre a
relevância do livro ainda
hoje. O capítulo do Luis
Antonio e a ‘orelha’ do
Jaílson de Souza e Silva
mostram que um clássico
ainda pode ser relevan-
te”, revela. A publica-
ção, escrita por Elizabe-
th e Anthony Leeds, foi
reeditada pela Editora Fi-
ocruz e recebeu um ca-
derno de fotografias iné-
ditas de Anthony, além
de texto do professor Luiz
Antonio Machado da Sil-
va, que conviveu com os
Leeds e participou do gru-
po de trabalho deles.

Organizadora do proje-
to, a vice-presidente de
Ensino, Informação e Co-
municação, Nísia Trindade
afirma que o antropólogo
foi uma figura de muita
importância para as ciên-
cias sociais construídas no
Brasil. “Anthony Leeds
marcou nossos estudos,
nossas leituras. Sua ciência
é uma tradição que deve
ser sempre revigorada e ce-
lebrada”, disse Nísia.

Exposição O Rio que se queria negar revela
cotidiano das favelas cariocas nos anos 1970

A cidade pelas
lentes de um
antropólogo

Em meio a tantas fotografi-
as, muitas delas inéditas, há re-
gistros de favelas que já não
existem mais, como a Macedo
Sobrinho, no Humaitá, Zona Sul
do Rio, e de outras tradicionais,
como Rocinha e Jacarezinho.
“As condições físicas de cons-
trução das casas, energia, sane-
amento e água melhoraram mui-
to. Já as políticas públicas, ou
seja, a presença do Estado, con-
tinuam fracas”, conta Liz.

A mostra é dividida em duas
partes: uma localizada no jardim
externo e outra na parte interna
do Museu da República, onde
estão expostos alguns manuscri-
tos do antropólogo e fotografias
dos Leeds nas favelas, com suas
observações de campo. Também
está sendo exibida uma projeção
de imagens do acervo.

“A maioria das fotos nunca
foi exposta antes. Hoje em dia a
ideia de resgatar as histórias das
favelas é importante para a an-
tropologia e sociologia urbana do
Rio de Janeiro e, talvez, até mais
importante, para reforçar a iden-
tidade das favelas para que os
moradores possam superar as
crises constantes que enfren-
tam”, conta Elizabeth.

A exposição tem patrocínio
da Nortec Química, por meio da
Lei de Incentivo à Cultura, e ges-
tão executiva do Escritório de
Captação da Fiocruz, por meio da
Sociedade de Promoção da Casa
de Oswaldo Cruz (SPCOC). A ini-
ciativa conta com o apoio da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

A exposição



A Sociologia do Bra-
si l  Urbano apresenta
análises sobre a estrutu-
ra de poder e de classes
à luz da história das fa-
velas e dos assentamen-
tos não controlados na
América Latina. As fave-
las do Rio de Janeiro,
objeto privilegiado pelo
estudo, foram analisa-
das pelo modo como
foram tratadas pelo Es-
tado e como eram de-
senvolvidas as políticas
de habitação.

“A reedição do livro,
esgotadíssimo há muito
tempo, é importante, jus-
tamente, por causa da
continuidade de muitos
problemas estruturais das
favelas”, explica Liz. “Os
pontos mais importantes
frisados em vários capítu-
los, como a importância
econômica das favelas, a
criatividade e inovação na
solução de problemas,
desafios de moradia e a
relação política com o Es-
tado são pertinentes ain-
da hoje”, afirma.

No livro, foram in-
vestigadas as políticas de
remoção implementadas
por órgãos como o Ban-

co Nacional de Habitação
(BNH) e a Coordenação de
Habitação de Interesse Soci-
al da Área Metropolitana do
Grande Rio (Chisam), como
também a defesa da urbani-
zação pela Companhia de
Desenvolvimento de Comu-
nidades (Codesco). Nísia
Trindade conta que o livro é
um estudo abrangente e de
grande impacto. “É um tra-
balho para pensar em outra
perspectiva a questão das fa-
velas do Rio de Janeiro”, fa-
lou Nísia.

Os autores tratam da
questão do mito da ruralida-
de e da marginalidade da po-
pulação residente nas favelas,
defendida por alguns pesqui-
sadores da época, segundo os
quais ela teria uma organiza-
ção social e valores rurais sem
familiaridade com os modos
de vida urbanos. Anthony e
Elizabeth Leeds, em A Socio-
logia do Brasil Urbano, no en-
tanto, apresentam a experiên-
cia urbana dos moradores da-
quelas comunidades, desta-
cando os locais de socializa-
ção, a história ocupacional
deles e o que os levou a mo-
rar nas favelas.

 Alessandra Eckstein

Favelas
do Brasil

Dados do Instituto
Data Popular mostram
que, atualmente, cerca
de 12 milhões de pessoas
vivem em comunidades
em todo país, o que re-
presentaria o quinto esta-
do brasileiro em popula-
ção. De acordo com pes-
quisas do Instituto Data
Favela, o Rio de Janeiro é
o único estado da região
sudeste com mais de 10%
de sua população moran-
do nestas áreas.

Sobre o nível de es-
colaridade dos morado-
res de favelas brasilei-
ras, 3% não são instruí-
dos, 27% possuem o en-
sino médio completo,
1% completou a facul-
dade e 4% possuem
ensino superior incom-
pleto. A renda anual de
seus moradores soma
R$ 63,2 bilhões. Ainda
segundo a pesquisa do
Data Favela, 81% dos
entrevistados gostam de
viver na comunidade,
60% não têm vergonha
de morar na favela, e
62% têm orgulho. Ses-
senta e seis por cento
dos entrevistados não
quer sair da favela.

Curiosidade
O termo comunida-

de, hoje amplamente di-
fundido, não era utiliza-
do por Leeds. Em sua ava-
liação, o conceito desta
palavra não caracteriza-
va a vida nas favelas.
Pela antropologia clássi-
ca, comunidade seria a
união de moradores, pre-
dominância de relações
face a face e primazia de
relações de troca em opo-
sição a uma economia
capitalista. Na opinião de
Anthony, favela não era
uma comunidade, e sim
uma localidade, visto que
não há uma união entre
todos os moradores.



O selo Fiocruz Vídeo lan-
çou cinco novos títu-
los, produtos do Edi-

tal Fiocruz Vídeo – 2013, linha
de fomento e incentivo à pro-
dução independente de audio-
visuais em saúde da Fiocruz. O
segundo concurso, diferente-
mente do primeiro, sugeriu te-
mas preferenciais, como doen-
ças negligenciadas, história da
saúde pública, saúde da mulher
e da criança e saúde mental. Ao
todo foram 47 projetos inscritos
- 25 do Rio de Janeiro, 12 de

São Paulo, três de Minas Ge-
rais, dois de Santa Catarina, três
do Rio Grande do Sul e dois de
Brasília.  Foram selecionados cin-
co projetos, dois do Rio de Ja-
neiro e três de São Paulo.

Pacientes, ex-pacientes
e profissionais de saúde rela-
tam os sintomas, as formas de
contágio e as formas de tra-
tamento no documentário Di-
ários de Tuberculose – epide-
mia oculta (50 min), de An-
dre Di Kabulla e Ieda Rozen-
feld. A equipe do filme viaja
pelo país para mostrar os de-
terminantes sociais que contri-

Por Daniela Muzi

Selo Fiocruz Vídeo lança novos títulos
buem para a transmissão da
tuberculose, classificada como
doença negligenciada.

A história da saúde pú-
blica ganha duas versões em
animação dirigidas para dife-
rentes públicos. A série Mu-
dando o mundo (18 min), de
Carla Gallo e Cesar Cabral,
tem o público infantil como
foco. Em uma sala de aula,
brinquedos e objetos ganham
vida para contar a história de
descobertas científicas na área
da saúde que ajudaram a mu-
dar o mundo. Com linguagem
voltada ao público juvenil, A

história da saúde pública no
Brasil – 500 anos na busca de
soluções (17 min), de Sylvia
Jardim, faz um passeio pela
história da saúde pública no
Brasil Colônia, Brasil Império e
Brasil República, marcando
seus avanços e desafios.

O documentário Parir é
natural (26 min), de Silvio Ten-
dler, apresenta depoimentos
de mulheres que viveram a ex-
periência do parto e o posicio-
namento de profissionais de
saúde especialistas em parto
e nascimento com o intuito de
ampliar a discussão sobre a

banalização da cesárea e to-
das as suas consequências.

O tema da saúde mental
é abordado em Crack, repen-
sar (25 min), de Felipe Cre-
pker Vieira e Rubens Passaro.
O documentário, que reúne
usuários, ex-usuários, especi-
alistas em saúde pública, aca-
dêmicos, gestores e profissio-
nais que atuam na promoção
da justiça, promove um deba-
te sobre como conviver com
as drogas levantando ques-
tões como a redução de da-
nos, internação compulsória e
regulação das drogas.

Os títulos do selo Fiocruz Vídeo estão disponíveis na Editora Fiocruz. Outras informações em:  www.fiocruz.br/fiocruzvideo


