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Parte dos integrantes do Conselho Deliberativo e Fiscal é eleita
pelos servidores da Fiocruz (ativos ou aposentados),
bem como por seus pensionistas elevados à categoria de titular do plano

Escolha os conselheiros
da FioSaúde

www.fiosaude.org.br
Página inicial

Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo

Chegou a hora de você votar!
Este ano os beneficiários titulares do
FioSaúde vão escolher quatro Conselheiros
Deliberativos e dois Conselheiros Fiscais
(metade titular e metade suplente).
Lembramos que, assim como nas eleições
brasileiras (do Poder Legislativo), os
beneficiários vão votar somente nas vagas
para titular.

Digite abaixo os seus dados pessoais para
escolher os Conselheiros da Caixa de
Assistência. O número de sua matrícula
pode ser acessado no verso de sua carteira
da FioSaúde.

Clique nos links abaixo para conhecer os
candidatos que concorrem nesta eleição:
Conselho
Deliberativo
Conselho
Deliberativo
Conselho
Fiscal
Conselho
Fiscal

Votação de 5 a 9/12
pelo site

vote.fiosaude.org.br
Foi agendada para acontecer entre os dias
5 e 9 de dezembro a temporada de
eleições para Conselheiros do FioSaúde. O
regulamento, edital de convocação e
calendário eleitoral foram disponibilizados no site www.fiosaude.org.br.
Os beneficiários titulares ativos no plano
de saúde elegem seus representantes no
conselho através de voto por site na
Internet especialmente disponibilizado às

eleições (http://vote.fiosaude.org.br).
De acordo com o Estatuto são considerados
aptos a votar os servidores da Fiocruz
(ativos ou aposentados), bem como seus
eventuais pensionistas elevados à
c o n d i ç ã o d e t i t u l a r e s .
Cada eleitor vota em 1 (um) candidato ao
Conselho Deliberativo e em 1 (um) candidato ao Conselho Fiscal. No caso de cada

grupo de candidatos, o 1º colocado é
empossado como titular e o 2º colocado
como suplente. A abertura do período de
votação foi agendada para ocorrer na
Segunda Assembleia Geral-Ordinária
(AGO) do FioSaúde do ano de 2016,
marcada para o dia 5 de dezembro, às 10h,
na Tenda da Ciência Virginia Schall - Fiocruz/Manguinhos (transmissão pela Web
com link no site www.fiosaude.org.br).
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FioSaúde recebe o prêmio IDSS 2016 no último Congresso da Unidas
Premiação concretiza os ideais de gestão da Caixa de Assistência Oswaldo Cruz
A Caixa de Assistência foi homenageada no
19º Congresso da Unidas (entidade que
representa as autogestões de saúde no
Brasil), recebendo troféu relativo ao
PRÊMIO IDSS 2016.
A premiação dá destaque à ótima
avaliação que a FioSaúde recebeu por
parte da Agência Nacional de Saúde
Suplementar
(ANS) no que diz
respeito ao Índice
de Desempenho
da Saúde Suplementar (o chamado IDSS).

pontuações (veja detalhes no gráfico
abaixo).
A nota do Índice de Desempenho da Saúde
Suplementar é uma média formada pelas
notas em quatro diferentes dimensões com
pesos específicos definidos pela ANS. Nesse
caso, a Agência Regulatória realiza
avaliação – a cada doze meses – sobre um

Imagem: Arquivo Unidas

Nesse caso, a
FioSaúde recebeu
em setembro de
2016 nota de
0,8749 no IDSS de
ano-base 2015 (na
mais alta faixa de pontuação da ANS) –
sendo esta a maior nota desde que a Caixa
de Assistência Oswaldo Cruz passou a ser a
entidade com gestão exclusiva do plano de
saúde – dessa forma mantendo sua
trajetória de crescimento em suas

A entrega dessa premiação, em cerimônia
que contou com a presença de
representantes da FioSaúde, concretiza os
ideais de gestão para promover o equilíbrio
entre a busca contínua pela qualidade na
assistência à saúde e o uso racional dos
recursos do nosso plano de saúde.

conjunto de atributos esperados no
desempenho dos planos de saúde.
A entrega do prêmio aconteceu no último
dia 21 de outubro, no Congresso da Unidas
que reuniu em Recife representantes de
várias empresas de autogestão brasileiras.

Equipe FioSaúde
reunida na entrega do prêmio,
durante o Congresso da Unidas.
Da esquerda para
a direita: Aldemy
Freire, assessor
especial da
representação da
FioSaúde de
Recife, Esmeralda Pereira, assessora
especial da representação da FioSaúde de
Salvador, José Antônio Diniz, Diretor
Executivo da FioSaúde e Alcilene Soares,
assessora especial da representação da
FioSaúde de Brasília.

Notícias sobre eventos de prevenção em saúde
Confira a programação de eventos em saúde em unidades da Fiocruz

A FioSaúde realizou evento sobre
combate à depressão, apresentado
pelas psicólogas Cristiane
Magalhães e Georgiana Gomes R.
Gonçalves, que prestam
atendimento na Policlínica da
Caixa de Assistência.
O workshop - inicialmente
agendado para 31/10 - foi realizado no dia 7/11, em parceria com a
Fiotec.
Psicólogas Georgiana e Cristiane e o combate à depressão

Imagem: Arquivo FioSaúde

Workshop com vivência sobre combate à depressão

Incentivo à prática de
atividade física
A palestra de incentivo a atividade
física na campanha «As Olimpíadas
continuam com você» (programada
para ser realizada na SIPAT de
BioManguinhos) precisou ser
cancelada, dentro da programação e
agendamento realizado pela própria
unidade da Fiocruz, após mudança no
planejamento e redução das datas de
realização do evento.

EXPEDIENTE
Patrocinadora-Fundadora Fundação Oswaldo Cruz • Conselho Deliberativo Pedro Ribeiro Barbosa (Presidente), Carlos Magno Ramos, Cremilda de
Almeida,Daniel Daipert Garcia, Dario Almeida, Delson da Silva, Else Bartholdy Gribel, Hayne Felipe da Silva, Henrique Antunes Vitalino, José Vicent Payá
Neto, Leila da Silva Bezerra, Luiz Alberto Pereira, Maria Amália do Nascimento Monteiro, Roberto Carlos P. Lopes, Sueli Maria Motta Cardoso e Vanessa
Costa e Silva • Conselho Editorial Leila Mello, Eduardo Assis Carvalho, José Antônio Diniz de Oliveira e Erika Ferreira Schmid • Diretoria Colegiada Leila
Mello, Eduado Assis Carvalho e José Antônio Diniz de Oliveira • Publicação do FioSaúde Nº 89 - novembro /dezembro 2016 • Editora Responsável Erika
Ferreira Schmid - Reg. Jorn. MT 23782/RJ-2002 •Reportagens e fotografia Bruna Muniz • Diagramação Erika Schmid •Tiragem 7.000 exemplares.
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Eleições FioSaúde: Confira o processo de votação para Conselheiro
Voto de beneficiários titulares elege Conselheiros do plano, trazendo representatividade ao processo
Parte dos integrantes do Conselho Deliberativo e Fiscal é eleita pelos
servidores da Fiocruz (ativos ou aposentados), bem como por seus eventuais
pensionistas, elevados à categoria de titular
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O voto pela Internet tem por
objetivo trazer praticidade
ao processo:

Escolha os conselheiros
da FioSaúde
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Chegou a hora de você votar!
Este ano os beneficiários titulares do
FioSaúde vão escolher dois Conselheiros
Deliberativos (metade titular e metade
suplente).
Lembramos que, assim como nas eleições
brasileiras (do Poder Legislativo), os
beneficiários vão votar somente nas vagas
para titular.
Clique no link abaixo para conhecer os
candidatos que concorrem nesta eleição:
Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal
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Na tela inicial da página das eleições
(1), o beneficiário titular visualiza o link
para conferir os candidatos (A) e os
campos para fazer login para a votação
(B). A partir daí, traz direcionamento
para a tela de votação (2), na qual
deverá escolher seus candidatos (C) e
(D) e clicar no botão «Confirmar» (E).
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Votação até as 16h do dia 9 de dezembro
através do link http://vote.fiosaude.org.br

Deliberativo
Conselho Deliberativo
e fiscal

Digite abaixo os seus dados pessoais para
escolher os Conselheiros da Caixa de
Assistência. O número de sua matrícula
pode ser acessado no verso de sua carteira
da FioSaúde.

Deliberativo
Conselho Fiscal
Deliberativo

1 - Nome do candidato(a)
FOTO

Breve descrição de seu
currículo profissional, elaborada
pelo(a) próprio(a) candidato(a)

C
1 - Nome e Sobrenome
2 - Nome e Sobrenome
3 - Nome e Sobrenome

2 - Nome do candidato(a)

B

FOTO

Breve descrição de seu
currículo profissional, elaborada
pelo(a) próprio(a) candidato(a)

dois

Conselho Deliberativo
Escolha dois candidatos

A

D

3 - Nome do candidato(a)
FOTO

Breve descrição de seu
currículo profissional, elaborada
pelo(a) próprio(a) candidato(a)

E

Conheça os nomes dos beneficiários que se candidataram ao Conselho
Conselho Fiscal
ALESSANDRO JATOBÁ
Unidade: Presidência
Anal. Gestão Pública em Saúde
Graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense, Mestre em
Ciência da Computação pela UFRJ, e Doutor em Engenharia pela UFRJ, com
Doutorado-Sanduíche na Universidade de Waterloo, Canadá. Servidor da FIOCRUZ
desde 2006, chefe do Serviço de Gestão da Qualidade da ENSP no período 20102013.
Atualmente, atuo na Estação de Pesquisa em Políticas Públicas do Centro de Estudos
Estratégicos.

FLORIO JOÃO POLONINI JUNIOR
Unidade: Dirad
Depto. Secom
Contador - Formado pela Universidade de Vila Velha - ES
MBA - Finanças, Auditoria e Controladoria - FGV
Experiência em contabilidade de plano de saúde e exigências do órgão regulador -ANS

MARGARETH BORGES
COUTINHO GALLO
Unidade: Farmanguinhos
Depto. Coord. Desenvolv. e Tecnologia
Lab. Desenvolv. e Validação Analítica
Sou farmacêutica desde 1984, formada pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica do
Espírito Santo (atualmente incorporada à Universidade Federal do ES). Fiz meu
doutorado na área de química orgânica de produtos naturais na Universidade Federal
de São Carlos-SP. Fiz um pós-doutorado na Universidade de São Paulo (USP campus
Ribeirão Preto), outro na Universidade de Pittsburgh (EUA) e trabalhei como
pesquisadora visitante na Fiocruz de Salvador. Entrei na Fiocruz como Tecnologista
pelo concurso de 2010, tomando posse em Farmanguinhos em 18/11/2011. Atuei no
Núcleo de Gestão de Biodiversidade e Saúde (NGBS) por 1 ano. Depois trabalhei por 2
anos no Núcleo de Validação e Qualificação (NVQ) e, desde março/2015 estou na
Coordenação de Desenvolvimento e Tec-nologia (CDT), no Laboratório de
Desenvolvimento e Validação Analítica (LDVA). A atuação nestes departamentos me
proporcionou uma visão geral e entendimento da função, meta e das atividades de
Farmanguinhos. Além disto, conheci muitas pessoas, seus desejos, anseios e
insatisfações pessoais e com o sistema.
Acredito que posso contribuir com meus conhecimentos e experiências no Conselho
Fiscal do FioSaúde e comprometo-me a ajudar no que for possível para sempre estar
melhorando o nosso plano de saúde institucional.

Conselho Deliberativo
ANDREA SANTORO
Unidade: ENSP
Depto. PMAGS/DCB
Sou Servidora Pública desde 1984.
Redistribuída da LBA, ingressei na Fiocruz em 1992. Trabalhei na Presidência e BioManguinhos, neste último atuando como Pregoeira e Presidente da Comissão de
Licitações. Atualmente estou lotada na ENSP, prédio da expansão, no Departamento de
Ciências Biológicas, na área administrativa.
Sou Formada em Ciências Contábeis desde 1988 e decidi me candidatar a vaga de
conselheira do FioSaúde por que acredito que devemos preservar e fiscalizar o nosso
plano de saúde.

HELIO SCHECHTMAN
Unidade: Presidência
Depto. Programa de
Computação Científica
Qualificações: Pesquisador titular do Programa de Computação Científica; Membro
eleito de di-etorias de associações técnicas e científicas; Coordenador de diversos
convênios de cooperação científica internacional; Ex-Presidente da Escola I.B. Eliezer
Steinbarg - Max Nordau
Propostas: Contribuir para uma melhor adequação do orçamento anual, da aplicação
dos recursos financeiros e planos de benefícios às necessidades dos participantes;
Contribuir para o aprimoramento dos mecanismos de conveniamento dos médicos
através da implementação de uma política transparente baseada na qualificação
profissional.

MARCEL DE SOUZA
BORGES QUINTANA
Unidade: INI/Fiocruz
Depto. Plat. Pesq. Clínica
Como estatístico, pretendo colaborar principalmente em toda discussão que demande
análise quantitativa (aprovações de orçamentos e reajustes, alocação de recursos,
previsões de cenários etc.).
Candidaturas e processo eleitoral divulgados na lista de email da Fiocruz,
site da FioSaúde, Intranet da Fundação, cartazes, folhetos e web TV.
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FioSaúde apura dados de pesquisa para avaliar formas de comunicação com beneficiários
Iniciativa tem como objetivo avaliar opinião sobre diferentes tipos de peças de comunicação usados
No dia 13 de setembro, os beneficiários da
FioSaúde receberam email com convite
para participar de pesquisa para avaliar os
diferentes tipos de peças (meios) de
comunicação utilizados pela Caixa de
Assistência para divulgar comunicados
importantes aos seus beneficiários
(através de emails, folhetos,

Avaliação geral dos
meios de comunicação

ALCANCE nos entrevistados

27,3%

Muito
ruim

7,3%
Ruim

3,0%
Boa

Muito
boa

Confira nesta página alguns gráficos relacionados às respostas apuradas na
tabulação desta pesquisa. A FioSaúde
agradece a participação de todos que dela
participaram, ressaltando que os dados ali
obtidos servem de subsídio para o
aprimoramento das ações gerenciais da
Caixa de Assistência.

Forma como costuma ler as notícias da FioSaúde

60,7%

1,7%

informes nas TVs da Fiocruz, Facebook da
FioSaúde, boletins na recepção da Policlínica, Informativo FioSaúde etc.).
O fechamento do recebimento dos dados
aconteceu no dia 2 de outubro. De uma população-alvo de 15.410 beneficiários, a
pesquisa recolheu opinião de 546 beneficiários, abrangendo titulares e familiares.

Não soube

INFORMATIVO FIOSAÚDE
E-MAIL NA LISTA FIOCRUZ
BOL. SAÚDE EM SUAS MÃOS
SITE DA FIOSAÚDE
INTRANET FIOCRUZ
APP FIOSAÚDE
FACEBOOK DA FIOSAÚDE
WEB TV DA FIOCRUZ
PREFERE NÃO RECEBER
NÃO SABE

PREFERÊNCIA em rel a total de entrevistados

72,5% informam recebim. jornal
60,1% estão na Lista-L
44,3% vêm à sede da FioSaúde
60,3% costumam acessar o site
45,1% têm acesso à Intranet
Não apurado na pesquisa
9,3% conhecem a página
31,7% têm acesso às TVs

60,8%
52,0%
22,9%
21,4%
4,6%
4,4%
3,8%
1,6%
0,4%
6,0%

Recebimento do jornal
Avaliação do
Informativo FioSaúde

nas edições de junho/julho e agosto/setembro
10,1%

64,7%

17,4%

ESPAÇO PARA CARIMBO
DOS CORREIOS
72,5%

19,6%
9,8%
4,5%

1,4%
Muito
ruim

Ruim

Boa

Muito
boa

Não soube

Informam recebimento normal
(pelos Correios)
Relatam que não receberam
pelo menos uma delas
Não souberam responder

Hábito de leitura do jornal

33,5%

59,8%
6,7%
Sempre leem as edições que
recebem
Algumas vezes não leem
jornais que recebem
Nunca leem os jornais
que recebem

Dentro da pesquisa, foram compiladas
informações referentes a motivos que
levavam os entrevistados a não realizarem
leitura das reportagens da FioSaúde, bem
como coleta de sugestões e comentários
enviados por esses entrevistados.
Dos 546 entrevistados, 36 pessoas (6,7%)
relataram que às vezes não leem as
reportagens do jornal. Cento e oitenta e
dois beneficiários (33,5%) informaram que
acabam não lendo o Informativo. No
somatório desses dois grupos de pessoas,
foram perguntados os motivos pelos quais
isso acontece. Nesse caso, as principais
respostas referiram-se à leitura de
notícias em outros canais de comunicação,
falta de interesse e necessidade de reforço
de divulgação sobre a versão digital do
jornal (acessível no site da FIoSaúde).

Avenida Brasil,
4.036 • 3º andar
Rio de Janeiro • RJ
Manguinhos
Brasil
CEP: 21.040-361
Tel.: 0800 2828 878

ANS - nº 41754-8

PUBLICAÇÃO
BIMESTRAL
DA FIOSAÚDE

www.fiosaude.org.br
atendimento@fiosaude.org.br
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