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O instituto de Tecnologia em Fár-
macos (Farmanguinhos), uni-

dade técnico-científica da Fundação 
oswaldo Cruz (Fiocruz), é referência em 
pesquisa, desenvolvimento tecnológi-
co e produção de medicamentos para o 
Ministério da Saúde, principalmente no 
que tange aos medicamentos essenciais 
e no tratamento de HiV/Aids. Para conti-
nuar a cumprir este papel de fundamen-
tal importância para o País, Farmangui-
nhos traduz em seus valores e metas o 
compromisso de seu papel na área so-
cial, concretizando ações e políticas pa-
ra a melhoria das condições de vida da 
população. 

Entre os marcos recentes de sua história, 
está o desenvolvimento e a produção 
do primeiro medicamento, oriundo de 
licenciamento compulsório, realizado 
no Brasil: o Efavirenz. o antirretroviral 
é um dos mais usados pelos pacientes 
que recebem o coquetel para tratamen-
to de HiV/Aids, atendendo cerca de 85 
mil pessoas no País. 

Também se destaca o imunossupressor 
Tacrolimo, medicamento utilizado por 
pacientes transplantados, e um dos re-
sultados da Política de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP), da Secretaria de Ciên-
cia e Tecnologia em insumos Estratégi-
cos (SCTiE), do Ministério da Saúde. Far-
manguinhos está participando de forma 
proativa e em sintonia com os agentes 
governamentais.

outro trabalho de grande relevância pa-
ra Farmanguinhos é a produção do Ar-
tesunato + Mefloquina, sendo utilizado 
por pacientes com malária, por meio de 
uma parceria internacional com a inici-
ativa de Medicamentos para Doenças 
Negligenciadas (DNDi, na sigla em in-
glês), e o Fosfato de oseltamivir, indica-
do contra o vírus da gripe A (H1N1). Am-
bos foram desenvolvidos e registrados 
no Brasil pelos nossos pesquisadores.

Por outro lado, a atuação social da Fio-
cruz e Farmanguinhos se pauta numa 
proposta de saúde pública voltada pa-
ra uma visão holística do homem, co-
mo um ser que vive em sociedade e em 
um ambiente condicionado por circuns-
tâncias econômicas, sociais e culturais. 
 
Desta forma, a instituição incorporou 
à sua missão o compromisso social, 
visando consolidar a excelência da em-
presa no campo da cidadania empresa-
rial. Compromete-se, assim, a combater 
a pobreza e a promover a cidadania, 
pelo fortalecimento das organizações 
sociais que cooperam com o protago-
nismo das comunidades no processo de 
desenvolvimento local. Além de cumprir 
suas obrigações legais, Farmanguin-
hos valoriza as relações éticas e trans-
parentes, afim de manter o melhor rela-
cionamento com parceiros, fornece-
dores, clientes, funcionários, governo e 
sociedade. ou seja, investe na respon-
sabilidade e diálogo como mecanismo 
de desenvolvimento social e humano. 
 

A Diretoria
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MISSÃO

Atuar com responsabilidade socioambiental na promoção da saúde pública por 
meio da produção de medicamentos, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, 
geração e difusão de conhecimento.

 
VISÃO

Ser reconhecido, até 2022, por organismos nacionais e internacionais como cen-
tro estratégico na produção pública de medicamentos, pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico.

VALORES

• Compromisso com o acesso da população brasileira a insumos e serviços  
 estratégicos de saúde;

• Compromisso com as políticas públicas; 

• Compromisso socioambiental;

• Inovação;

• Ética e transparência;

• Gestão participativa;

• Compromisso com a qualidade e excelência;

• Uso responsável dos recursos públicos;

• Integração institucional;

• Compromisso institucional com o caráter público e estatal;

• Valorização da qualidade de vida;

• Valorização pessoal e profissional.
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de empresas e a parceria com setores 
dos três níveis do poder público. 

Ao incentivar o desenvolvimento da tec-
nologia social para a gestão territoriza-
lizada e participativa de políticas públi-
cas, instiga os atores coletivos a se orga-
nizarem e buscarem soluções para pro-
blemas de ordem estrutural e global que 
interfiram localmente.  Neste contex-

to, a Coordenado-
ria de Cooperação 
Social, em parce-
ria com a Assessoria 
de Cooperação So-
cial da Escola Nacio-
nal de Saúde Pública 
(ENSP), vem desen-
volvendo ações para 
fortalecer a gestão 
participativa no Ter-
ritório integrado de 
Atenção em Saúde 
- Escola de Mangui-
nhos -, gerando co-
nhecimento e possibi-
litando sua reaplica-
ção em outros territó-
rios vulnerabilizados. 

Para impulsionar atividades em coope-
ração com os atores sociais envolvidos 
nos diversos projetos, a Coordenadoria 
de Cooperação Social da Presidência da 
Fiocruz atua, principalmente, no entorno 
de seus campi, a partir de três eixos para 
o desenvolvimento territorializado, equâ-
nime e sustentável:

• Educação, Comunicação e Cul-
tura: projetos e ações que tenham co-
mo finalidade contribuir para a forma-
ção de cidadãos críticos e participativos. 
Essas iniciativas estão identificadas com 
os contextos territorial, histórico e cultu-
ral, que venham a ter capacidade de ar-
ticulação, mobilização e proposições de 

A Cooperação Social da Presidên-
cia da Fiocruz estimula a constru-

ção compartilhada de conhecimentos, 
em especial, de tecnologias sociais de-
senvolvidas por meio de metodologias 
integradoras e participativas, voltadas 
para reduzir as desigualdades e iniqui-
dades socioambientais. Assim, visa pro-
mover valores de solidariedade, direitos 
sociais e a democracia participativa. 

Para incentivar uma política e cultura ins-
titucional em Cooperação Social, a Co-
ordenadoria assume um modelo de ges-
tão participativa. incorpora conceitos de 
promoção da saúde, ambiente, territó-
rio, equidade, desenvolvimento, econo-
mia solidária, sustentabilidades, redes, 
educação emancipatória e protagonis-
mo de grupos sociais minorizados. Para 
a realização de ações em Cooperação 
Social, a Fiocruz conta com a atuação 
direta das suas unidades e órgãos, como 
as iniciativas da Gestão Social de  Far-
manguinhos em Jacarepaguá/Cidade 
de Deus, buscando a participação ativa 
dos movimentos sociais e das organiza-
ções de base sóciocomunitárias, o apoio 



políticas públicas voltadas para o desen-
volvimento sóciocomunitário;

• Trabalho, Renda e Solidariedade: 
ações e projetos que desenvolvam capa-
cidades, habilidades e cultura do traba-
lho, estimulando potencialidades econô-
micas locais que estejam inseridas em 
arranjos sócioprodutivos; que sejam in-
tensivos em associativismo e gestão par-
ticipativa e que contribuam para que o 
desenvolvimento seja equânime e sus-
tentável;

• Território, Saúde e Ambiente: 
propostas que reforcem a capacidade 
sóciocomunitária na reivindicação e na 
gestão participativa, das políticas públi-
cas voltadas para a construção de terri-
tórios saudáveis.

As ações desenvolvidas pela Gestão So-
cial de Farmanguinhos, principalmente, 

com o movimento social e a sociedade 
civil organizada do bairro, demonstram, 
nitidamente, a construção de um conhe-
cimento comprometido com as mudan-
ças necessárias e prioritárias na qualida-
de de vida, a partir de um modelo de 
desenvolvimento que seja equânime e 
sustentável.

José Leonídio Madureira Sousa Santos
Coordenadoria de Cooperação Social/Pre-
sidência

Avenida Brasil 4.365
Prédio Carlos Augusto da Silva, 2º andar, 
Presidência – Fiocruz
Manguinhos, Rio de Janeiro – 
Cep: 21.040-900

Telefones: +55 (21) 3885-1733/1818
E-mail: cooperacaosocial@fiocruz.br
Site: http://www.fiocruz.br
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Detalhe do Castelo de Manguinhos



P ara se consolidar no campo da cidadania empresarial, Farmanguinhos in-
corporou à sua missão e valores princípios de responsabilidade social. Por-

tanto, além do seu compromisso com a promoção da saúde, através da produ-
ção pública de medicamentos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, o instituto 
transformou as ações de responsabilidade social em política permanente.

Nesta terceira edição, o Balanço Social 2011 traz as ações empreendidas pelo ins-
tituto, e que são voltadas aos seus públicos interno e externo. Ações para além 
de sua atividade-fim, o que traduz o compromisso permanente da unidade com a 
responsabilidade social, ao atuar com vistas à construção de uma sociedade mais 
justa, ética e solidária, respeitando-se o protagonismo, cultura, desejo e necessi-
dades dos cidadãos.

 
Jacob Portela

Analista de Gestão em Saúde
Assessoria de Gestão Social / Farmanguinhos

A atuação em equipe é uma das características do trabalho em Farmanguinhos



Transparência e Ética

Farmanguinhos acredita na responsa-
bilidade social empresarial, tendo por 
princípio a ética na gestão e no relacio-
namento com todos os seus públicos – 
interno (colaboradores) e externo (comu-
nidade do entorno) –, considerados in-
terlocutores válidos com quem precisa se 
comunicar, a fim de que sejam respeita-
dos seus direitos e interesses.

Transparência e 
Gestão Participativa

Pautando-se na gestão participativa, 
Farmanguinhos tem um Conselho Deli-
berativo (CD/Far) cujas atribuições são 
decidir ou resolver sobre a política de 
desenvolvimento institucional, planeja-
mento estratégico e desempenho dos 
programas da unidade. o CD/Far é for-
mado pelo diretor e vice-diretores, 11 
servidores e quatro terceirizados, que 
têm sob sua responsabilidade a constru-
ção do futuro democrático da unidade. 
os representantes do CD tomaram pos-
se em 2010, e as reuniões deliberativas 
ocorrem bimestralmente.

Transparência e 
Uso dos Recursos Públicos

os dados de gestão de Farmangui-
nhos estão no Portal Transparência Pú-
blica. Todas as informações sobre as 
compras de materiais de bens e servi-
ços estão acessíveis na página. A medi-
da tem como objetivo dar total transpa-
rência às decisões da Diretoria no ins-
tituto. Através do portal, qualquer ci-
dadão pode conferir de que forma os 
recursos públicos são empregados.
   

Transparência 
e Comunicação

A política de comunicação de Farman-
guinhos está a cargo da Assessoria de 
Comunicação (Ascom), cuja missão é 
fortalecer a imagem de Farmanguinhos 
como autoridade em pesquisa e desen-
volvimento de fármacos, em produção 
de medicamentos de interesse público e 
na difusão de conhecimentos. São obje-
tivos principais da comunicação:

•  criar mecanismos para acesso livre à 
informação das ações da instituição e 
publicações produzidas em Farmangui-
nhos, dirigidas ao público interno, ges-
tores e formadores de opinião;

•  implantar mecanismos de informa-
ção que privilegiem a utilidade pública, 
orientação do cidadão e prestação de 
serviços a gestores e ao setor da saúde;

•  produzir, criar e gerenciar instrumen-
tos de informação das ações de Far-
manguinhos, dirigidos ao público inter-
no, aos gestores de saúde e aos forma-
dores de opinião;

•  implementar uma comunicação in-
terna transparente, ágil, democrática e 
participativa.

•  elaborar os planos de divulgação das 
ações da unidade, assim como preser-
var e fortalecer a imagem do instituto e 
da Direção junto à opinião pública;

•  criar conteúdos para os veículos de 
comunicação internos e externos;

•  apurar, redigir e editar material des-
tinado a públicos especializados, gesto-
res, profissionais de saúde e outros, as-
sim como para as mídias alternativas.
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Comunicação digital 

No site do instituto, o cidadão tem aces-
so às várias ações realizadas, bem como 
informações administrativas, cursos ofe-
recidos, programas sociais, o Fale Co-
nosco e o Serviço de Atendimento ao Ci-
dadão (SAC). Além deste canal, as ações 
podem ser acompanhadas pelo perfil 
do Facebook (http://facebook.com/Far-
manguinhos). 

Em relação à comunicação com o pú-
blico interno, a intranet é o principal ca-
nal. Por meio dela, o colaborador pode 
acessar notícias sobre os eventos e ações 
do instituto, além de estabelecer um di-
álogo com a Direção por meio do Fa-
le com o Diretor, enviando sugestões ou 
qualquer questão ou dúvida que o cola-
borador julgue importante, para serem 
respondidas pela diretoria. 

A Web TV é o mais novo instrumento 
de comunicação interna de Farmangui-
nhos. Trata-se de uma iniciativa da Co-
ordenadoria de Comunicação Social da 
Presidência da Fiocruz (CCS), cujo ob-
jetivo é unificar e potencializar as infor-
mações relevantes das unidades ou as-
suntos de interesse coletivo. Disponibiliza 
ainda, espaço para que cada uma delas 
possa divulgar internamente suas ações, 
eventos e notícias em geral. 

Em 2011 os colaboradores passaram a 
contar com outros canais de comunica-
ção com o instituto: o Far Notícias. Bole-
tim interno e impresso (house organ) que 
informa as principais conquistas e pro-
jetos da instituição. No Mural de Comu-
nicação interna, localizado em área de 
grande movimentação, em três suportes, 
são veiculadas notícias de interesse ge-
ral.  As atividades do calendário admi-
nistrativo de Farmanguinhos são infor-
madas em 25 tótens, espalhados pelo 
Complexo Tecnológico de Medicamen-

tos, Síntese orgânica de Manguinhos, 
Campus Mata Atlântica e Centro de re-
ferência Hélio Fraga.

Atendimento ao Cidadão 

o Serviço de Atendimento ao Cidadão 
(SAC) de Farmanguinhos, consciente de 
sua responsabilidade como veículo de 
informação aos cidadãos, e tem como 
objetivos principais:

•  promover o uso racional e seguro de 
medicamentos e minimizar os riscos de 
ocorrência de eventos adversos;

• avaliar continuamente a segurança, 
eficácia e qualidade dos medicamentos 
produzidos por Farmanguinhos;

• disponibilizar informações sobre os 
medicamentos;

•  proporcionar aos profissionais da saú-
de e aos consumidores uma maior con-
fiabilidade nos medicamentos produzi-
dos pelo instituto.

Ao entrar em contato com o SAC, o cida-
dão é atendido por uma equipe treina-
da em procedimentos que desestimulam 
a automedicação e incentivam o uso Ra-
cional de Medicamentos, com os seguin-
tes objetivos: identificar se o medica-
mento foi obtido com ou sem prescrição 
médica; não informar a indicação sem 
antes verificar o contexto geral da pres-
crição ou intenção de uso; não informar 
posologia, pois ela deve ser individuali-
zada, e diferenciar solicitações de infor-
mação sobre efeitos colaterais das notifi-
cações relacionados à suspeita de even-
tos adversos (atendimento específico). 

Farmanguinhos disponibiliza em todas 
as embalagens e materiais impressos os 
meios de contato: 
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o telefone 0800 024 16 92, e-mail: 
sac@far.fiocruz.br, e o portal (www2.
far.fiocruz.br). O SAC foi responsável 

por 1021 atendimentos válidos em 2011 
(média de 69 atendimentos mensais).

Funcionárias responsáveis pelo atendimento ao cidadão
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Para enfatizar o bom relacionamen-
to com seus colaboradores, Farmangui-
nhos incentiva e promove ações que vi-
sam para qualificar, aperfeiçoar, atuali-
zar e valorizar seu quadro profissional.
Também investe na promoção da saúde 
e concede benefícios.

Ensino e Qualificação

o Ensino em Farmanguinhos tem como 
objetivo principal qualificar profissionais 
de nível superior para as diversas áre-
as ligadas à indústria farmacêutica, po-
tencializando o cumprimento da missão 
acadêmica, ao inserir o profissional da 
saúde no novo cenário socioeconômico 
brasileiro.

o Departamento de Ensino de Farman-
guinhos gerencia as atividades de um 
curso Stricto sensu (Mestrado Profissional 
em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento 
na indústria Farmacêutica) e dois cursos 
Lato sensu (Especialização) em Tecnolo-
gias industriais Farmacêuticas (TiF) e em 
Gestão da inovação em Fitomedicamen-
tos (FiTo), ambos com aceitação conso-
lidada pelo público interno e externo. os 
cursos são gratuitos.

Curso de Pós-Graduação Stricto 
sensu em nível de Mestrado Profis-
sional em Gestão, Pesquisa e De-
senvolvimento na Indústria Farma-
cêutica 

O Mestrado Profissional de Farmangui-
nhos começou em março de 2010 a fim 
de responder a um anseio antigo da ins-

O aperfeiçoamento  profissional é uma constante em Farmanguinhos
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Atituição em contribuir com a formação 

de seus funcionários e também com a 
disseminação de conhecimento por vá-
rios outros laboratórios farmacêuticos, 
públicos e privados, do Brasil.

Em 2011, iniciou a segunda turma do 
curso, com 14 alunos, quatro de Far-
manguinhos e demais de Biomangui-
nhos, GlaxoSmithKline, Merck, Ranba-
xy, Laborvida, Abifina, Laboratório Quí-
mico-Farmacêutico da Aeronáutica, Pi-
nus e Dermage. O Mestrado Profissio-
nal de Farmanguinhos é o único curso 
Stricto sensu no País que conta com uma 
empresa farmacêutica como suporte. Ao 
mesmo tempo, faz de Farmanguinhos a 
única instituição no País a desenvolver 
seu próprio curso de Mestrado.

Curso de Pós-Graduação Lato sen-
su em nível de Especialização em 
Tecnologias Industriais Farmacêuti-
cas (TIF)

o curso de Especialização em Tecnolo-
gias industriais Farmacêuticas apresen-
ta um caráter multidisciplinar que permi-
te aos profissionais (farmacêuticos, quí-
micos, engenheiros químicos e biólogos) 
buscarem um significativo retorno técni-
co de aprendizagem para desempenhar 
suas funções. As atividades acadêmicas 
de 2011 iniciaram em março e deverão 
ser concluídas em agosto de 2012. Dos 
86 candidatos inscritos, 28 frequentam o 
curso e preparam o Trabalho de Conclu-
são de Curso (TCC), com formatura pre-
vista para dezembro de 2012. Do total 
de formandos, quatro são de Farman-
guinhos. Em dezembro de 2011, o cur-
so certificou 15 especialistas, totalizando 
39 já formados entre as turmas de 2008 
e de 2009.  A primeira turma iniciou em 
março de 2008.

Curso de Pós-Graduação Lato sen-
su em nível de Especialização em 

Gestão da Inovação em Fitomedi-
camentos (FITO)

o curso de Especialização em Gestão da 
inovação em Fitomedicamentos visa aju-
dar a difundir a visão dinâmica da ino-
vação no campo de fitomedicamentos 
a partir do uso sustentável da biodiver-
sidade brasileira. A primeira turma ini-
ciou em março de 2008. Durante  2011, 
iniciou a qualificação da terceira turma, 
com 21 alunos das mais diferentes áre-
as de formação. o curso, na modalida-
de de Educação a Distância (EAD), de-
senvolveu projeto em parceria com a Es-
cola Nacional de Saúde Pública (EAD/
ENSP) em 2011, e, atualmente, encon-
tra-se em fase de credenciamento junto 
à Escola de Governo. 

Palestras Educativas 

Através do Centro de Estudos, o Depar-
tamento de Ensino oferece palestras, 
conferências, apresentação de vídeos 
educativos e documentários abertos aos 
públicos interno e externo. Em 2011, fo-
ram realizados 13 palestras que conta-
ram com um público total de 610 pesso-
as entre colaboradores e público exter-
no. As palestras tiveram como temas as-
suntos ligados ao meio ambiente, saú-
de, gestão, ciência e tecnologia, fárma-
cos e educação. 

Programa de Vocação Científica 
(Provoc)

O Programa de Vocação Científica ( Pro-
voc) é um programa de iniciação cien-
tífica da Educação Básica no Brasil, de 
iniciativa da Escola Politécnica de Saú-
de Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz). o 
objetivo do programa é receber jovens 
estudantes nos laboratórios de pesquisa 
da Fiocruz, a fim de incentivá-los a se-
guir carreiras científicas. Em 2011 Far-
manguinhos participou da iniciativa re-
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cebendo 11 desses estudantes.  

Treinamento e qualificação

Por meio das capacitações promovidas 
em 2011, Farmanguinhos obteve gran-
des resultados ao investir na sua força de 
trabalho. A qualificação nas áreas Téc-
nicas, de Gestão da Qualidade, Segu-
rança do Trabalho e Gerenciais, resultou 
em trabalhos aprimorados. os investi-
mentos crescentes nas capacitações de-
monstram o quanto a instituição valori-
za a formação e a educação permanen-
te dos profissionais (técnicos, administra-
tivos, operacionais e gerenciais), de to-
das as áreas. 

Qualificação e 
desenvolvimento profissional

o Programa de Treinamento e Capacita-
ção da Vice-Diretoria de Gestão do Tra-
balho (VDGT) visa estabelecer critérios 
e procedimentos para participação dos 
funcionários em atividades de capacita-
ção (treinamentos, cursos, congressos, 
simpósios, eventos técnicos científicos, 
palestras e workshops), seja interna ou 
externamente, com ou sem investimen-
to financeiro.  Seus objetivos são capaci-
tar, aperfeiçoar, reciclar e atualizar a for-
ça de trabalho da instituição através da 
identificação das necessidades de treina-
mento. Para isso, são promovidos even-
tos técnico-científicos, cursos, palestras, 
workshops, visitas técnicas, entre outras. 
foram realizadas 108 atividades, sendo 
72 sem custo e 36 com um gasto de R$ 
110.975,00.  No total, 1.619 profissio-
nais foram capacitados. 

Parceria com o Sesi

A fim de qualificar o seu quadro fun-
cional, Farmanguinhos mantém parce-
ria com o Projeto Educa Mais, do Serviço 
Social da indústria (Sesi). Em 2011, atra-

vés desta parceria, foi realizado o curso 
de Operação de Empilhadeiras, benefi-
ciando 18 colaboradores.

Curso de Idiomas

Para desenvolver competências que pos-
sibilitem a comunicação em língua in-
glesa - principalmente nas atividades 
que são realizadas no instituto - é ofere-
cido aos colaboradores o curso de idio-
mas visando à qualificação e aprimora-
mento dos profissionais. São beneficia-
dos 43 colaboradores entre diretores, vi-
ce-diretores, gerentes, coordenadores e 
supervisores, assim como secretárias li-
gadas aos vice-diretores e cargos de as-
sessoria. É prevista, para 2012, a am-
pliação do número de alunos. 

Parceria com 
o Instituto Racine

Em 2011, Farmanguinhos fechou uma 
parceria com o instituto Racine, que ofe-
rece cursos no segmento farmacêutico, 
proporcionando a todos os colaborado-
res a oportunidade de realizarem cursos 
de pós-graduação com bolsa de 50% de 
desconto. 

Projeto Fazendo e Aprendendo 

o Projeto Fazendo e Aprendendo é uma 
parceria da Fiocruz com a Associação 
Beneficente São Martinho.  O objetivo é 
promover a educação de jovens de 16 a 
18 anos e em situação de vulnerabilida-
de, por meio da inclusão social e da for-
mação profissional. Em 2011, participa-
ram da iniciativa em Farmanguinhos, 11 
adolescentes.

Formação Profissional – 
Estágios e Bolsas

O Programa de Formação Profissional 
tem como objetivo acompanhar e orien-
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tar estagiários e bolsistas visando seu 
crescimento e formação como futuros 
profissionais, atuando sempre em con-
sonância com a legalidade dos acor-
dos e contratos vigentes para este gru-
po. uma das diretrizes do programa é 
voltada para o Colaborador-Estagiário, 
e que consiste em investir nos funcioná-
rios que cursam algum tipo de gradua-
ção, contribuindo para a sua formação, 
desenvolvimento e ascensão na institui-
ção e, consequentemente no mercado 
de trabalho. 

Em 2011, Farmanguinhos tinha em seu 
quadro funcional, cerca de, 30 estagiá-
rios.  Sete foram contratados após o pe-
ríodo de formação. Cerca de 60 bolsis-
tas de pesquisa atuaram em Farmangui-
nhos, dois passaram a integrar o quadro 
de colaboradores, e um foi aprovado no 
último concurso para a Fiocruz. Três fun-
cionários que integraram o programa 
Colaborador-Estagiário foram aprovei-
tados em um novo cargo, a partir da ex-
periência adquirida na formação. 

Parceria com a Feneis

o projeto de parceria entre a Fiocruz e a 
Federação Nacional de Educação e inte-
gração dos Surdos (Feneis) é destinado à 
educação, treinamento e qualificação de 
pessoas portadoras de deficiência audi-
tiva. Em 2011, Farmanguinhos contou 
com sete beneficiados, oriundos do Fe-
neis, distribuídos nos setores administra-
tivos, tecnologia da informação, repro-
grafia e protocolo. A integração dos be-
neficiados permitiu que três destes fos-
sem efetivados. 

Como parte do programa, em outubro, 
comemorou-se o Dia do Surdo. Na oca-
sião, foi realizada a palestra “Surdo, Ser 
Capaz”, que teve a participação do dire-
tor da Feneis e a presença de 38 partici-

pantes, entre servidores e colaboradores 
da instituição.  No evento, foram distri-
buídas cartilhas da Linguagem Brasilei-
ra de Sinais (Libras)  

Benefícios

Transporte complementar

Diariamente, os colaboradores de Far-
manguinhos contam com o transpor-
te complementar. Esta ação promove o 
bem-estar, a satisfação e a segurança de 
350 colaboradores, facilitando o deslo-
camento das suas residências até à uni-
dade. Em 2011, o serviço contou com 
mais uma ampliação, além das três li-
nhas já existentes. 

Ação cultural

A área de ações culturais da Assesso-
ria de Gestão Social, em parceria com a 
Bloco Pi Produções - Produtora de teatro 
do Rio de Janeiro, ofereceu, em 2011, 
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aos colaboradores de  Farmanguinhos, 
cortesias de ingressos para um espetá-
culo teatral. A iniciativa teve como ob-
jetivo ampliar as possibilidades de lazer 
e cultura, formação de opinião e atua-
lização no campo de arte contemporâ-
nea. Ao todo, 36 colaboradores foram 
contemplados com 
pares de ingressos, 
para assistirem a 
peça “o Santo in-
quérito”, de Dias 
Gomes, no Teatro 
Municipal do Jo-
ckey – na Gávea 
RJ. 

Entrega de Ces-
tas de Natal 

o Serviço de Bene-
fícios da Vice-Dire-
toria de Gestão do 
Trabalho (VDGT) 
entregou 1.330 
cestas de natal e 
910 cartões ali-
mentação a todos 
os colaboradores. 

Promoção da Saúde 

Ginástica Laboral

Na Ginástica Laboral, são desenvolvidos 
exercícios de aquecimento, alongamen-
to muscular e relaxamento. As ativida-
des acontecem duas vezes por semana, 
nos períodos da manhã e da tarde, pa-
ra cada setor. o objetivo do programa 
é promover saúde, melhorar a qualida-
de de vida, principalmente no ambien-
te de trabalho, e estimular a interação 
entre os colaboradores. Em 2011, a Gi-
nástica Laboral teve a adesão de 250 
funcionários por mês.

Saúde Ocupacional

Com vistas à prevenção, promoção e 
assistência à saúde, o serviço médico re-
aliza atendimentos diários atuando no 
tratamento e acompanhamento de to-
dos os colaboradores. As ações preven-

tivas são realizadas através dos progra-
mas Vestindo Saúde e Controle da Pres-
são Arterial. 

o programa de Controle da Pressão Ar-
terial tem como objetivo acompanhar e 
detectar os casos de hipertensão e hi-
potensão, possibilitando aos colabora-
dores tcontrolarem a pressão arterial e, 
desta forma, adotarem cuidados em fa-
vor da saúde.

o Programa Vestindo Saúde tem o in-
tuito de promover um conjunto de ações 
que visam à saúde dos trabalhadores 
da unidade, tendo como eixo principal 
a prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST’s). os objetivos do 
programa são a conscientização dos co-
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laboradores e o incentivo à adoção do 
uso de preservativos.

Durante o ano, são promovidos eventos 
como palestras e campanhas internas. 
Na semana anterior ao Carnaval, uma 
equipe médica e de enfermagem do tra-
balho promovem encontros para discutir 

o assunto, distribuir preservativos e ma-
teriais informativos a todos os colabora-
dores. Denominada como Carnaval Se-
guro, a campanha distribuiu 274 preser-
vativos, em 2011.  o projeto conta com 
a parceria da Secretaria Municipal de 
Saúde e do o instituto de Pesquisas Clíni-
cas Evandro Chagas - ipec/Fiocruz.

total de colaboradores atendidos: 399

total de colaboradores atendidos por gênero: 
Masculino -196 /Feminino- 203

RE
SP

O
n

SA
bI

LI
D

A
D

E 
SO

C
IA

L 
C

O
RP

O
RA

tI
v
A

BALANÇO SOCIAL FARMANGUINHOS - 2011 19



Dia Mundial Sem Tabaco

Em 31 de maio de 2011, o Dia Mun-
dial Sem Tabaco foi incorporado, ofi-
cialmente, ao calendário do Departa-
mento de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde do Trabalhador de Farmangui-
nhos (DSMS). Na ocasião, foi realizada 
uma palestra cujo tema foi “os malefí-
cios do cigarro e os benefícios em pa-
rar de fumar”, além da distribuição de 
material informativo. Participaram do 
evento, 22 colaboradores.  A iniciativa 
buscou alertar através da informação e 
conscientização.

 Espaço Zen 

o Espaço zen é uma sala preparada 
especialmente para oferecer relaxa-
mento e repouso aos colaboradores, 
contribuindo para a redução do nível 
de estresse no trabalho, promoção do 
bem-estar, favorecimento das relações 
interpessoais e conscientização sobre a 
importância do autocuidado. Em 2011, 
foram atendidos 110 trabalhadores.

Campanha de Vacinação contra a 
H1N1 

o Serviço de Saúde do Trabalhador 
promoveu a campanha de vacinação 
contra a gripe comum e a infuenza A 
(H1N1). Foram vacinados 500 colabo-
radores. Este número representou um 
aumento significativo, já que em 2010 
foram vacinadas cerca de150 pessoas.

1ª Feira de Prevenção ao Estresse 
e Qualidade de Vida 

A feira envolveu atividades que objeti-
varam a qualidade de vida dos colabo-
radores de Farmanguinhos. Dentre es-
tas, destacaram-se as palestras sobre 
alteridade nas relações interpessoais e 

a importância das ações de qualidade 
de vida dentro das empresas. os cola-
boradores tiveram a oportunidade de 
obterem informações sobre como lidar 
com o estresse no dia a dia, receberam 
brindes antiestresse, bótons, mudas de 
ervas e plantas medicinais, através do 
Projeto Profito. Também conheceram 
algumas formas de preparar uma ali-
mentação saudável através do projeto 
Oficina do Cuidado. Tudo com o obje-
tivo de minimizar os sintomas causados 
pelo estresse e melhorar a qualidade de 
vida deles.

10ª Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho (Sipat)

Realizada em agosto, com o tema “É 
preciso saber viver”, o evento contou 
com palestras em prol da saúde, segu-
rança, qualidade de vida, motivação e 
meio ambiente, além de uma gincana 
educacional e de integração, dinâmicas 
em grupo e apresentações de projetos 
internos de Farmanguinhos. os traba-
lhadores do terceiro turno, pela primei-
ra vez, participaram do evento. Além 
das palestras, foram recolhidos 1.770 
kg de doações, entre alimentos não pe-
recíveis e itens de higiene pessoal. os 
donativos foram entregues a duas ins-
tituições de caridade, localizadas em 
Manguinhos e Higienópolis. Também 
foi promovida a Campanha de Doação 
de Sangue em favor do instituto Esta-
dual de Hematologia Arthur de Siqueira 
Cavalcanti (Hemorio). 

Integração 

Far pra Você 

A iniciativa, em sua segunda edição, te-
ve como principal objetivo a integração 
entre as famílias dos trabalhadores da 
unidade. No evento, os filhos dos co-
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laboradores participaram de brincadei-
ras, receberam brindes, lanches e visi-
taram a fábrica. o evento já faz parte 
do calendário oficial de comemorações 
de Farmanguinhos. Dessa forma, além 
da diversão, as crianças tiveram a opor-
tunidade de conhecer um pouco mais da 
vida profissional de seus pais.

Concurso de Desenho Infantil

Os filhos dos colaboradores foram con-
vidados a participar do Concurso de De-
senho infantil promovido por Farman-
guinhos. Participaram 22 crianças de 7 
a 12 anos, e o desenho mais criativo so-
bre o meio ambiente estampou a camisa 
promocional da 10ª Semana interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho (Si-
PAT), além de ganhar um prêmio. 

Batuque de Far e 
Coral Corporativo

os projetos oferecem a todos os cola-
boradores aulas de percussão e canto. 
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como objetivos estimular o hábito da 
prática de atividades musicais; propor-
cionar uma divulgação externa positiva 
de Farmanguinhos, como uma empre-
sa que proporciona ações de qualidade 
de vida e responsabilidade social;  esti-
mular o voluntariado e fortificar a iden-
tidade corporativa. os participantes dos 
projetos já se apresentaram em vários 
eventos do instituto.

Acima, integrantes do Coral  e  abaixo do batuque de Far, 

iniciativas lúdicas que facilitam a integração



Cine Far 

Com o objetivo de promover e difundir 
cultura, além de debater temas relacio-
nados ao conceito ampliado de saúde e 
caráter social, o projeto oferece aos co-
laboradores exibições mensais de filmes. 
Após as sessões, todos são convidados a 
realizar um debate sobre o tema abor-
dado. Em 2011, foram realizadas seis 
sessões com uma média de 20 colabo-
radores por sessão. o Cine Far é mais 
um projeto que visa a integração entre 
os colaboradores. 

Dia Internacional da Mulher

Para homenagear as suas colaborado-
ras, o instituto organizou uma progra-
mação especial. Entre as homenagens 
de destaque, foi criado um álbum ele-
trônico na intranet, exclusivamente para 
postar fotos das mulheres de Farmangui-
nhos. Assim, todos os funcionários pude-
ram conhecer o time feminino da institui-
ção. São 516 mulheres, muitas, em car-
gos de chefia.

Café da Manhã Especial: Dia do 
Trabalhador e Dia das Mães

Para homenagear as mães e os traba-
lhadores foi realizado um café da ma-
nhã especial, que contou com a presen-
ça de toda a diretoria do instituto para 
celebrar as duas datas comemorativas.

Dia dos Pais

o Dia dos Pais foi celebrado também 
com um café da manhã especial. os 
pais homenageados foram presentea-
dos com um brinde institucional.

Dia da Secretária 

Fundamentais para o funcionamento de 
suas áreas e, consequentemente, pa-
ra Farmanguinhos, as 32 secretárias da 
unidade ganharam uma homenagem 
em seu dia. As profissionais foram rece-
bidas pela diretoria para uma confrater-
nização. Depois do café da manhã, as 
homenageadas assistiram à palestra “A 
Mulher”, que versou sobre as transfor-
mações da mulher ao longo da história.

Dia do Servidor Público.

os servidores públicos, em comemora-
ção ao seu dia, foram homenageados 
com um Happy Hour com as apresen-
tações do Coral Vozes de Far, Batuque 
de Far e do grupo de pagode Quintal de 
Far.  o evento também fez parte do pro-
grama de integração dos novos servido-
res, aprovados no último concurso.

Confraternização de Fim de Ano 

Para comemorar as conquistas do ano, 
Farmanguinhos realizou uma animada 
festa de confraternização, com sorteio 
de brindes para os colaboradores.  
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do é armazenado na central aguardan-
do transporte para tratamento externo 
por incineração e destinação final em 
aterro controlado. É necessário desta-
car que esta operação é evidenciada 
através do acompanhamento da quei-
ma por técnicos da área e registrada 
através do Sistema de Manifesto de Re-
síduos do instituto Estadual do Ambien-
te (Inea) e Certificado de Queima. Ou-
tra atividade de destaque do setor é a 
promoção da conscientização ambien-
tal em todos os níveis hierárquicos.

Tratamento de Efluentes 

o instituto, comprometido com a pre-
servação do meio ambiente, o bem-es-
tar dos colaboradores, da comunidade 
do entorno e em atendimento à legisla-
ção ambiental, conta com uma Estação 
de Tratamento de Efluentes (ETE), devi-
damente licenciada pelo inea. 

Todo o efluente sanitário e industrial ge-
rado em Farmanguinhos é encaminha-
do, através de tubulações, diretamen-
te para a ETE onde ocorre o tratamen-
to do mesmo. outra importante ativida-
de do setor de Tratamento de Efluentes, 
é a promoção de palestras nos eventos 
realizados pelo instituto. Em 2011, mais 
de 55 milhões de litros de efluentes sani-
tários e industriais foram tratados. Abai-
xo, segue gráfico com resultado de al-
guns parâmetros analisados após o tra-
tamento.

RESíduoS QímiCoS
TRATAdoS (Kg)

Resíduos 
oRgânicos (m3)

Resíduos 
Recicláveis (Kg)

90.000 3.308 59.957

F  armanguinhos adota a pers-
pectiva do desenvolvimento 

sustentável como um processo de trans-
formação no qual a exploração dos re-
cursos, a direção dos investimentos, a 
orientação do desenvolvimento tecno-
lógico e a mudança institucional se har-
monizam. Tem como objetivo atender 
às necessidades do presente, sem com-
prometer as gerações futuras. Nesse 
sentido, centraliza suas ações no trata-
mento adequado de seus resíduos quí-
micos, orgânicos e recicláveis. Por outro 
lado, incentiva a educação ambiental 
junto à comunidade escolar do entor-
no. o instituto possui um Centro de Tec-
nologia Ambiental que monitora o resí-
duo industrial gerado pela fábrica, on-
de são feitos estudos para reutilização 
da água tratada da unidade.

Gerenciamento e 
Descarte de Resíduos

o setor tem como atividade principal 
o manejo de resíduos da unidade, que 
é realizado com base nas normas am-
bientais vigentes e padronizado atra-
vés do procedimento interno PoP SMS 
022 – Recebimento e Manejo de Resí-
duos. Sendo assim, cada área gerado-
ra é responsável pela identificação e so-
licitação de descarte dos resíduos pro-
duzidos. As etapas de coleta, armaze-
namento temporário, tratamento e des-
tinação final ficam a cargo da área de 
Meio Ambiente. Todo o resíduo coleta-

QUAntItAtIvO DE RESíDUOS DEStInADOS à CEntRAL DE RESíDUOS - 2011



mas: Conservação dos recursos natu-
rais; água: sabendo usar não vai faltar e 
educação ambiental e saúde.  

Dia da Árvore

Em homenagem ao Dia Nacional da ár-
vore, foram plantadas no Campus uma 
Espatódea, uma muda de Pau-Brasil, um 
ipê e uma Acácia amarelos.
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Coleta Seletiva 

Farmanguinhos dispõe de um programa 
de Coleta Seletiva de Materiais Reciclá-
veis. o programa visa evitar que mate-
riais descartados não contaminados te-
nham uma destinação final inadequa-
da. Esta ação é realizada no ato da ge-
ração do resíduo, na qual o gerador co-
laborador é treinado a separar seu resí-
duo na fonte.  o objetivo é conscienti-
zar os trabalhadores sobre a importân-
cia da redução de uso dos recursos natu-
rais, da reutilização de papéis e, conse-
quentemente, na diminuição do lixo co-
mum. os resultados do programa são 
visíveis com a queda do volume de lixo 
gerado nas lixeiras comuns. Todo papel 
passível de reciclagem é destinado aos 
coletores apropriados. o programa con-
ta com a parceria da Diretoria de Admi-
nistração do Campus da Fiocruz (Dirac).

3ª Semana do Meio Ambiente 

Foi realizada paralelamente à 10ª Se-
mana interna de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho (Sipat). Na ocasião, fo-
ram promovidas palestras com os te-
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fluência) ou o meio pelo qual as pes-
soas adquirem maior controle sobre as 
decisões que afetam suas vidas. Carva-
lho (1998), Laverack e Labonte (2000), 
Neumann (2004), Sen (2000), Vascon-
celos (2004).

Consciente do seu papel de agente in-
dutor do desenvolvimento humano em 
base sustentável, o instituto consolidou 
projetos de promoção da saúde, pro-
moveu o fortalecimento da educação 
e das organizações locais e a capaci-
tação de agentes culturais. Além disso, 
apoiou novos arranjos produtivos, cam-
panhas e ações de solidariedade.

Ações Pontuais 

São campanhas e iniciativas de solida-
riedade que consistem em ações pontu-
ais e emergenciais, que têm como pilar 
a participação de nossos colaboradores 
voluntários.

SOS Região Serrana

Com o objetivo de socorrer as vítimas 
das enchentes que atingiram Teresópo-
lis, Petrópolis e Nova Friburgo, em ja-

F armanguinhos reafirma sua atu-
ação na área de responsabilida-

de social, por meio de iniciativas con-
cretas que referendam seu compro-
misso com os seus colaboradores. Es-
tes, dedicam-se com empenho e talen-
to à instituição. Com as comunidades 
do entorno, vêm construindo uma his-
tória de confiança e de superação. O 
instituto busca intervir na perspectiva do 
desenvolvimento econômico local, ten-
do como parâmetro a valorização dos 
atores sociais e suas mobilizações em 
torno de estratégias e projetos que bus-
quem a equidade social e a sustenta-
bilidade ambiental. Em todas as ações 
são priorizadas as metodologias parti-
cipativas. A instituição trabalha com o 
entendimento de que é fundamental o 
“empoderamento” de grupos em “des-
vantagem social” que compartilham de 
uma mesma localização geográfica, as-
sim como, é necessário a melhoria con-
creta das condições de vida dessas pes-
soas. É importante ressaltar que o “em-
poderamento” compreende mudanças 
em direção a uma maior igualdade em 
relações sociais de poder (por exemplo, 
nas relações com quem detém recur-
sos, legitimidade, autoridade e/ou in-
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neiro de 2011, Farmanguinhos lançou, 
entre os seus colaboradores, a Campa-
nha SoS Região Serrana. Foi arrecada-
do o equivalente a três caminhões com 
doações de vestuários, roupa de ca-
ma, mesa, banho, calçados, alimentos, 
água mineral, utensílios para o lar, ma-
terial de limpeza e higiene pessoal.  As 
doações recolhidas foram entregues a 
Cruz Vermelha. 

Campanha Doe um Brinquedo 
e Espalhe Alegria

Campanha de doação de brinquedos 
promovida pelo instituto, junto aos cola-
boradores, direcionada à creche Jardim 
do Amanhã, na Cidade de Deus. 

Páscoa para as Crianças da Cida-
de de Deus .

Realização da Campanha de Páscoa nas 
creches Jardim do Amanhã e São Fran-
cisco de Assis.  Foram beneficiadas 100 
crianças, de dois a quatro anos, na Cre-
che Jardim do Amanhã, e 100 crianças 
da creche São Francisco de Assis. A en-
trega foi feita diretamente com a presen-
ça de voluntários de Farmanguinhos. 

Campanhas de Natal 
de Farmanguinhos 

Realização das Campanhas de Natal 
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da (ASVi) e Eco-Rede. Na primeira, fo-
ram atendidas 62 crianças apadrinha-
das por colaboradores voluntários do 
instituto, que doaram vestuários, calça-
dos, brinquedos e material de higiene 
pessoal. Na data de entrega, foi ofere-
cido um lanche e as crianças receberam 
a visita do Papai Noel. 

Ações de Promoção à Saúde

Projetos e ações que reforcem a capa-
cidade sócio-comunitária na reivindica-
ção, na gestão participativa e no con-
trole social das políticas públicas volta-
das para construção de territórios sau-
dáveis.

Dia Mundial de Combate 
à Tuberculose

No Dia Mundial de Combate à Tuber-
culose (24/3), Farmanguinhos promo-
veu ação de mobilização social na Ci-
dade de Deus, comunidade com 80 mil 
habitantes. uma tenda foi montada na 
principal praça da comunidade para 
esclarecer a população sobre a doença, 
que afeta 70 mil brasileiros, e tem o Rio 
de Janeiro como recordista de casos – 
cerca de 11 mil por ano. o público pas-
sou por uma triagem feita por profissio-
nais da área de saúde. Na suspeita de 
tuberculose, a pessoa era orientada a 
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fazer exames no posto de saúde próxi-
mo ao local, e nos casos de diagnósti-
co positivo, encaminhados para trata-
mento. A atividade contou com a parce-
ria da Secretaria Municipal de Saúde do 
Rio de Janeiro. 

Fiocruz Pra Você 2011

A Fiocruz promove no Dia Nacional de 
Vacinação contra a Poliomielite o even-
to Fiocruz Pra Você. Farmanguinhos re-
aliza, em seu campus, duas edições do 
evento, ocasiões em que são oferecidas  
atividades de prevenção à saúde, recre-
ativas, culturais, educativas, de preser-
vação ambiental e serviços de cidadania 
à comunidade do entorno. Em 2011, no 
evento, foram imunizadas 1.110 crian-
ças contra o sarampo e 2.862 contra a 
poliomielite. A comunidade pode con-
tar também com serviços de medição da 
pressão arterial, atendimento dermato-
lógico, prevenção do glaucoma, preven-
tivos de câncer de mama, testes para a 
hepatite C e glicemia, emissão de CPF e 
carteira de trabalho.

Educação, Comunicação e Cultura 

Projetos e ações com a finalidade de 
contribuir para formação de cidadãos 
críticos e participativos, identificados nos 
seus contextos territorial, histórico e cul-
tural, e que venham a ter a capacida-
de de articulação, mobilização e propo-
sição de políticas públicas voltadas pa-
ra o desenvolvimento sócio-comunitário. 

Participação na Rede Nacional de 
Mobilização Social do Coep 

Juntamente com a Fiocruz, Farmangui-
nhos compõe a rede de organizações 
integrantes do Comitê de Entidades no 
Combate à Fome e pela Vida (Coep), 
que constitui uma grande rede de ação 
cidadã para incentivar e articular inicia-
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de de vida das comunidades carentes. 
Anualmente, com a participação das 
escolas municipais, o Coep promove 
o Festival de Música “os Jovens e os 
Objetivos do Milênio”, com a finalida-
de de mobilizá-los para o exercício da 
cidadania. Farmanguinhos, através da 
Gestão Social, apoiou a 11ª edição do 
festival convidando a Escola Municipal 
Pedro Aleixo para representar o institu-
to. A escola foi a grande vencedora re-
petindo o primeiro lugar de 2010. o 
tema trabalhado nas músicas foi a Me-
ta 3: igualdade Entre Sexos e Valoriza-
ção da Mulher. o instituto contribuiu, 
também, com 150 camisas promocio-
nais para o festival.

Trabalho, Renda e Solidariedade 

Ações e projetos que desenvolvam ca-
pacidades, habilidades e cultura do 
trabalho; estimulem potencialidades e 
vocações econômicas; estejam inseri-
dos em arranjos produtivos; sejam in-
tensivos em associativismo e gestão 
participativa; e que venham a contri-
buir para o desenvolvimento equânime 
e sustentável do local. 

Feira do Talento - um empreendi-
mento econômico solidário da Ci-
dade de Deus / Jacarepaguá
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o projeto presta assessoria direta a gru-
pos de artesãos da Cidade de Deus pa-
ra qualificação por meio de atividades 
de formação sócioeducativas, capacita-
ções, oficinas, cursos de gestão de em-
preendimentos, estímulo a experiências 
concretas de produção e comercializa-
ção mais coletivas. São beneficiados 
50 artesãos e, em 2011, foram reali-
zadas 19 feiras, nove internas em Far-
manguinhos, e 10 na Fiocruz. Seus ob-
jetivos são contribuir para o acesso e 
oportunidade de trabalho e renda, con-
dições essenciais à inclusão e mobilida-
de social; fomentar o desenvolvimento 
de novos modelos sócio-produtivos co-
letivos e autogestionários, bem como 
através do estímulo a produção e co-
mercialização de trabalhos artesanais. 
Também incentiva a criação de redes 
de empreendimentos populares solidá-
rios e, assim, fortalecer as relações de 
intercâmbio entre os demais atores eco-
nômicos e sociais no território.  

Incentivo aos artesãos locais

Como forma de incentivo ao artesanato 
local, Farmanguinhos adquire brindes 
institucionais com os artesãos da Fei-
ra do Talento. Com esta ação, contri-
bui para a geração de trabalho e renda 
às famílias de artesãos da comunidade 
do entorno, e, simultaneamente, refor-
ça sua imagem como empresa ambien-
talmente responsável, já que os brindes 
são confeccionados com material re-
ciclado. Além disso, busca sensibilizar 
outras empresas a adotarem a mesma 
prática. 

Projeto Eco Rede

o Projeto Eco Rede nasceu na Cidade 
de Deus e tem como objetivo promo-

ver o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades do entorno da Linha 
Amarela, a partir de um amplo e inte-
grado projeto de Educação Ambiental e 
Geração de Trabalho e Renda. É com-
posto por um grupo de catadores que 
recolhem materiais reciclados em pon-
tos instalados ao redor da via expressa, 
em empresas e instituições parceiras. 
Farmanguinhos se integrou ao projeto, 
ao instalar o seu ecoponto, no qual co-
laboradores podem depositar o lixo re-
ciclável doméstico, contribuindo para a 
geração de renda dos catadores e, trata 
de forma adequada os resíduos.

OASIS – Guerreiros sem armas

Guerreiros Sem Armas é um programa 
bienal de aprendizagem e imersão com 
duração de 30 dias para jovens empre-
endedores sociais. o objetivo do pro-
grama é que o retorno dos participan-
tes às suas comunidades inspirados e 
dotados com técnicas eficientes para 
trabalhar o trabalho em grupos.

Com o espírito cooperativo fortaleci-
do, poderão agir nas próprias comuni-
dades. Para despertar e cultivar esse in-
teresse, o programa imerge os partici-
pantes numa comunidade local, como 
uma favela, um gueto urbano ou uma 
comunidade de pescadores. Jovens tra-
balham lado a lado com a comunida-
de para planejar, projetar e construir al-
go que tenha importância cultural, so-
cial ou simbólica para os moradores.  
o projeto é uma iniciativa do instituto 
Elos e esteve na Cidade de Deus fazen-
do uma horta comunitária e um parque 
para as crianças. Farmanguinhos doou 
sementes, e prestou apoio logístico com 
a instalação de barracas e oferta de ali-
mentação para a equipe do projeto.
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O caráter lúdico sempre tem lugar na atuação social de Farmanguinhos



Parcerias Internas

• Assessoria de Comunicação 
     (Ascom)
• Coordenação de Gestão e informa-

ção (CGi)
• Setor de Eventos Corporativos
• Vice-diretoria de Ensino, Pesquisa e 

inovação (VDEPi)
• Vice-diretoria de Gestão do Traba-

lho (VDGT
• instituto de Pesquisas Clínicas Evan-

dro Chagas (ipec/Fiocruz)
• Diretoria de Administração do 

Campus Fiocruz – (Dirac)

• Órgãos Governamentais

• Ministério da Saúde  (MS)
• Ministério da Educação  (MEC)
• Secretaria Municipal de Cultura  

(SMC)
• Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro (SMS-RJ)
• Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Econô-
mico Solidário (Sedes)

• 7ª Coordenadoria Re-
gional de Educação (7ª 
CRE)

• Centro de Referência de 
Assistência Social Elis 
Regina (7ª CRAS)

• Coordenadoria de As-
sistência Social  (7ª CAS)

• Coordenadoria de Saú-
de AP.4

• Defensoria Pública
• Fundação de Apoio à 

Escola Técnica (Faetec)
• instituto Vital Brazil (iVB)
• Primeira Vara Criminal 

de Jacarepaguá (TJ-RJ)

Organizações da Sociedade Civil

• Agência de Desenvolvimento Local 
da Cidade de Deus

• Associação Comercial e industrial 
de Jacarepaguá (Acija)

• Associação Sementes da Vida (ASVi)
• Bloco Pi Produções
• Casa de Sant’Anna
• Comitê de Entidades no Combate à 

Fome e pela Vida (Coep)
• Grupo Alfazendo
• instituto Racine
• Leroy Merlin
• Lions Clube Sernambetiba
• Locadora Cavídeo
• Prezunic
• Prover Logística e Transportes
• Serviço Social da indústria (Sesi)
• Serviço Social do Comércio (Sesc 

Nacional / Rio)
• universidade Estácio de Sá
• Leroy Merlin
• Linha Amarela S.A. - LAMSA
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