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Eleições para Conselheiros da FioSaúde
acontecem de 6 a 18 de novembro

Beneficiários titulares (servidores da Fiocruz)
votam pela Internet,

no endereço http://vote.fiosaude.org.br
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Confira cronograma e regulamento eleitoral em www.fiosaude.org.br/eleicao2014

Com link de votação disponibilizado também na homepage
do site da FioSaúde (www.fiosaude.org.br) 

VOTE
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Continua o recadastramento no site da Caixa de Assistência
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E X P E D I E N T E

A Caixa de Assistência retomou este mês a última 
fase da campanha de recadastramento de 
beneficiários, que vem tendo ações de 
divulgação periódicas desde o ano de 2012.

Nesta etapa, os beneficiários que não 
informaram endereços de correspondência de 
seus familiares que moram em residências 
diferentes continuam podendo se recadastrar 
pela área restrita do site . www.fiosaude.org.br
Eles também receberão formulário para inclusão 
desses dados pendentes, caso optem por se 
recadastrarem offline. No caso dessas pessoas, o 
formulário seguirá encaminhado pelos Correios e 
poderá ser enviado preenchido pelo 
autoatendimento/FioSaúde ou enviado pelos 
Correios com carta-resposta (selo custeado pela 
FioSaúde). Confira nesta matéria o passo a passo 
para realizar o recadastramento pela Internet:

Tela para inserir dados de familiares no plano:

Login em www.fiosaude.org.br

NOME

NOME

NOME

NOME

NOME

NOME
NOME
NOME

123456

654321

543210

765432

234567

PENDENTE

345678
456789
567890

Veja mais facilidades no site da FioSaúde
Caixa de Assistência lembra que senhas disponibilizadas
podem ser visualizadas na área restrita de seu portal
Quem solicita senha para autorização de 
procedimentos após análise da equipe da 
FioSaúde (exames, cirurgias ou outros 
procedimentos), muitas vezes não sabe 
que pode verificar se a senha foi 
concedida pelo simples acesso à área 
restrita do site da Caixa de Assistência.

Basta fazer login, digitando matrícula e 
senha no canto direito da homepage 
(www.fiosaude.org.br) e clicar no menu 
vertical «senhas». Confira ao lado a tela 
de senhas, disponível para beneficiários:

www.fiosaude.org.br

XXXXXXX

xxxxxxx - NOME DO FAMILIAR (mãe ou pai)

xxxxxxx - NOME DO FAMILIAR (cônjuge)

SE AQUI CONSTAR O MESMO ENDEREÇO DO TITULAR, E A MÃE/PAI MORAR EM OUTRO LOCAL, CLIQUE EM «EDITAR»

P/CADASTRAR EMAIL E CELULAR DO CÔNJUGE, CLIQUE EM «EDITAR»

APROVEITE, E INFORME OS
TELEFONES PESSOAIS / EMAIL DO FAMILIAR

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

VIÚVO(A)

NO CASO DE CÔNJUGE, NORMALMENTE SERÁ O MESMO ENDEREÇO DO TITULAR

NO CASO DE CÔNJUGE, NORMALMENTE SERÁ IGUAL AO TITULAR

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

NOME DO FAMILIAR

NOME DO FAMILIAR

clicar em «Continuar»
para finalizar

Iniciar recadastramento

1

2

Atualizar dados3

Encaminha à tela de recadastramento de
titulares e página p/informar
dados de familiares

4
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JOSÉ VICENT PAYÁ NETO 

WASHINGTON LUIZ MOURÃO
SILVA

Unidade: IOC/
FIOCRUZ

Unidade: ENSP
Depto.: VDEGS/NUTEC

Administrador de empresas, com vários cursos de 
atualização e especialização em materiais. Participou 
de inúmeras comissões, seminários e congressos em 
sua área de atuação, além de exercer diversos cargos 
de gerência ao longo dos seus mais de 30 anos de 
serviço público. Atualmente lotado no departamento de 
infra-estrutura em Farmanguinhos, é conselheiro do 
Fioprev até 2017 e Fiosaúde até 2015 (candidando-se 
a reeleição). Propõe sua candidatura ao CD/Fiosaúde 
para, além de exercer com zelo e dedicação suas 
atribuições legais, ajudar na solidificação do plano de 
reestruturação implementado com sucesso pela atual 
diretoria da Caixa de Assistência, que certamente 
buscará a consolidação e ampliação dos benefícios há 
anos aguardados, ansiosamente. Quer ser eleito para 
propor discussões que possibilite, nos próximos quatro 
anos, solidificar o novo modelo de gestão da 
FIOSAÚDE para que não seja mais deficitário, amplie e 
melhore a rede credenciada, dê cobertura para compra 
de medicamentos, sejam eles de uso contínuo ou não, 
órteses e próteses, bem como esteja sempre 
sintonizado com as novas técnicas para tratamento 
com vistas a sua inserção no rol, para melhorar a 
qualidade de vida da nossa população de assistidos. 
Eu Sou Jorge Tadeu e peço seu Voto de confiança.

28 anos trabalhando na saúde pública via concurso 
(FUNASA e INCA) e Processo Seletivo (INCA). Na 
FUNASA fui Coordenador do Serviço de Planejamento 
Estratégico, Chefe de Orçamento, Coordenador 
projeto PNUD na Regional/RJ e supervisor do 
Ministério da Saúde. No INCA ocupei a posição de 
analista de planejamento sênior, assessor Master da 
Direção Geral, Assessor de Divulgação Científica e 
Ensino, Coordenador de Planejamento da campanha 
de prevenção de câncer do colo de útero e mama, 
coordenei a implantação do Planejamento Estratégico 
dos Programas nacionais de Prevenção nos Estados e 
Municípios, responsável na direção geral pela 
implantação do modelo de gestão participativo e 
integrado ao INCA e Assessor direto da Direção do 
INCA por 9 anos. Formado em comunicação Social, 
Mestrado em Política de Inovação em Saúde, MBA na 
FGV em Gestão de Saúde, especialização em 
planejamento e gestão, gestão em instituições de 
ensino e pesquisa e sistemas e serviços de saúde. 
Propostas: Fortalecimento da Gestão Estratégica do 
Plano de Saúde, intensificação do processo de 
articulação e comunicação com os associados, 
implantação da gestão da qualidade para melhoria dos 
processos, custos e os resultados do plano, 
transparência e compromisso com os associados. O 
PLANO É PATRIMÔNIO DE TODOS NÓS! 
PARTICIPAR É CUIDAR! CUIDAR É PRESERVAR!

Engenheiro civil, Mestre em Saúde Pública pela ENSP 
(1996), Servidor da FIOCRUZ desde 1986 exercendo 
as funções: Analista Administrativo III até 1990; 
Pesquisador até a presente data; idealizador e chefe do 
Departamento de Operações Comerciais - 
DECOM/DIRAD (1986/1990); membro do Conselho 
Fiscal da Asfoc (1993/1994); coordenador do 
Subprojeto de Geração de Trabalho e Renda do Projeto 
Universidade Aberta da ENSP (1994/1999); vice-chefe 
do Departamento de Saúde e Saneamento Ambiental 
da ENSP (1993/1995); membro do Conselho Fiscal da 
ENSPTEC (1995/1996); membro do Conselho Fiscal 
do FIOPREV (1996/1997); chefe do Departamento de 
Administração do Instituto Fernandes Figueira - IFF 
(2002/2003); delegado eleito para o 1º, 2º, 3º, 4º e 7º 
Congresso Interno da FIOCRUZ.

-  Zelar pela manutenção do conceito de solidariedade 
e humanização que orientou a criação do FIOSAÚDE;
- Ouvir os participantes e apresentar à diretoria do 
FIOSAÚDE e nas reuniões do Conselho Deliberativo, 
questões, problemas e anseios dos participantes.
- Zelar pela sustentabilidade do FIOSAÚDE.
- Propor nas reuniões do Conselho Deliberativo 
medidas para melhoria da qualidade da atenção a 
saúde dos participantes.

Sou Servidora Pública desde 1984. 
Redistribuída da LBA, ingressei na Fiocruz em 1992. 
Trabalhei na Presidência e Bio-Manguinhos, 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 porque acredito que devemos preservar e 
fiscalizar o nosso plano de saúde.

Graduado em Psicologia pela UFRJ, com 
especialização e mestrado em Saúde Pública na área 
da Gestão do Trabalho em Saúde e Curso de 
Aperfeiçoamento em Negociação do Trabalho no SUS.
Entre 2004 e 2011 foi Coordenador-Geral da Gestão do 
Trabalho em Saúde e Diretor Substituto do 
Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho 
em Saúde/Ministério da Saúde. No mesmo período, 
entre outras representações, foi Membro Titular da 
C o m i s s ã o  I n t e r s e t o r i a l  d e  R e c u r s o s  
Humanos/Conselho Nacional de Saúde, da Mesa 
Nacional de Negociação Permanente do SUS/MS e da 
Comissão Nacional para Elaboração das Diretrizes do 
Plano de Carreiras, Cargos e Salários do SUS. Sua 
atuação na Saúde Pública inclui a coordenação de 
pesquisa, docência e publicação de artigos no campo 
de RH em saúde.
Atualmente é Chefe de Gabinete da Diretoria de 
Recursos Humanos e Secretário-Executivo da Mesa 
de Negociação Permanente da Fundação Oswaldo 
Cruz.
PROPOSTAS: Analisar e propor aperfeiçoamentos ao 
conjunto de regramentos em vigor no FIOSAÚDE; 
apreciar a programação e execução orçamentária da 
entidade; monitorar a administração, zelando pelo 
melhor cumprimento da política econômico-financeira 
que resulte no crescimento e qualificação das 
atividades do FIOSAÚDE.

JORGE TADEU ARRUDA
Unidade: FarManguinhos
Depto. de Infra-Estrutura

ANDRÉA SANTORO
Unidade: ENSP
Depto. PMAGS/DCB

Conheça os candidatos (Homologados pela Comissão Eleitoral designada pela presidência da FioSaúde)

Divulgados em ordem alfabética, com textos elaborados pelos próprios candidatos em suas fichas de inscrições

Veja mais informações sobre
as eleições no verso

desta página do jornal

O voto dos
beneficiários titulares

traz representatividade
ao Conselho!

Beneficiários titulares vão eleger Conselheiros Deliberativos

Este ano, eleições na FioSaúde:

A Caixa de Assistência está em temporada de eleições para 
Conselheiros do plano de saúde. Este ano a renovação das duas 

vagas acontecerá no Conselho Deliberativo, com votação 
ocorrendo entre 6 e 18/11, no site  . http://vote.fiosaude.org.br

HENRIQUE ANTUNES VITALINO
Unidade: Direh/
Gabinete
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Beneficiários titulares (servidores da Fiocruz) votam pelo site http://vote.fiosaude.org.br 

De 6 a 18/11 , os beneficiários titulares da 
FioSaúde (servidores da Fiocruz) em dia 
com os pagamentos das mensalidades do 
plano (conferidas em 15/10) podem votar 
para Conselheiro através da Internet. 
Nesse caso, basta efetuar login, digitando 
a matrícula na Caixa de Assistência junto 
com dados pessoais para validação de 
identificação.

Os eleitores votam somente no titular da 
vaga. O candidato mais votado será eleito 
como titular e o segundo colocado será seu 
suplente.

Na tela inicial da página 
das eleições , o (1)
beneficiário titular 
poderá visualizar à 
esquerda o link para 
conferir os candidatos 
(A) e os campos para 
fazer login para a 
votação . A partir (B)
daí, será direcionado 
para a tela de votação 
(2), na qual deverá 
escolher seu candidato 
(C) e clicar no botão 
C o n f i r m a r  .( D )

Veja como acontece a votação para Conselheiro da FioSaúde

Voto diretamente pela Internet. Veja como:

Link para a página de votação na homepage do
site da FioSaúde (www.fiosaúde.org.br)

2 0 1 2
Eleições
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N

S
 -

 n
º 

4
1

7
5

4
-8

www.fiosaude.org.br

Participe!
Participe!

Participe!

Participe!

Participe!
Participe!

Participe!

Participe!
Eleições 2012 Escolha os conselheiros

do FioSaúde

dois

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

Escolha dois candidatos

Deliberativo
Deliberativo

Deliberativo

Deliberativo

4
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www.fiosaude.org.br

Participe!
Participe!

Participe!

Participe!

Participe!
Participe!

Participe!

Participe!
Eleições 2014 Escolha os conselheiros

da FioSaúde
Página inicial  -   Conselho Deliberativo

Conselho Deliberativo
Conselho Deliberativo

FOTO

1 - Nome do candidato(a)
Breve descrição de seu
currículo profissional, elaborada
pelo(a) próprio(a) candidato(a)

FOTO

2 - Nome do candidato(a)
Breve descrição de seu
currículo profissional, elaborada
pelo(a) próprio(a) candidato(a)

FOTO

3 - Nome do candidato(a)
Breve descrição de seu
currículo profissional, elaborada
pelo(a) próprio(a) candidato(a)
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www.fiosaude.org.br

Participe!
Participe!

Participe!

Participe!

Participe!
Participe!

Participe!

Participe!
Eleições 2014 Escolha os conselheiros

da FioSaúde

Chegou a hora de você votar!

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.

Página inicial  -   Conselho Deliberativo

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

1

A
B

C

D

2

Vote pela Internet, entre os
dias 6 a 18 de novembro

É fundamental a
participação dos

beneficiários titulares
na votação!

Parte dos integrantes
do Conselho é

escolhida por eles!

Nomes em ordem alfabética - Confira currículos na página anterior

Candidatos nesta eleição:

JORGE TADEU ARRUDA

WASHINGTON LUIZ MOURÃO SILVA

ANDREA SANTORO JOSÉ VICENT PAYÁ NETO 

HENRIQUE ANTUNES VITALINO

Depois disso, o eleitor visualizará a tela de 
votação, que mostra inclusive os nomes e 
os currículos resumidos de cada 
candidato. São duas vagas para o Conselho 
Deliberativo (uma para titular e outra para 
suplente). 

A participação dos beneficiários titulares 
nas eleições para Conselheiro é muito 
importante para a gestão da FioSaúde, já 
que parte da composição dos Conselhos da 
Caixa de Assistência é eleita por esses 
usuários do plano (enquanto outra parte é 
nomeada pelas entidades que possuem 
assento no Conselho, como é o caso da 
Asfoc, Unifoc e FioPrev). A posse desses 
conselheiros (eleitos e indicados) 
acontecerá em janeiro de 2015. 
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Caixa de Assistência investe na prevenção de câncer de mama e de próstata

Outubro e Novembro são oficialmente os 
meses de prevenção do câncer de mama e 
de próstata, e fazem parte do cronograma 
de campanhas de prevenção da FioSaúde. 

FioSaúde adere às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul

Em Outubro, as beneficiárias da Caixa de 
Assistência contaram com isenção de 
participação nos exames de mamografia e 
ultrassonografia de mama, os principais 
métodos responsáveis pela detecção 
precoce da doença.  

No dia 30 de setembro, para dar início à 
campanha do Outubro Rosa, foi realizada 
uma palestra para os trabalhadores do 
prédio da Expansão, tendo como tema o 
câncer de mama. Os colaboradores 
inscritos foram recebidos pelo Dr. Olímpio 
Neto, da Salus Oncologia, que os orientou 
sobre os sintomas, o diagnóstico, o 
tratamento e a importância da 
prevenção.

saber mais sobre o câncer de próstata. 
Durante todo o mês de novembro, os 
beneficiários da Caixa de Assistência 
contarão com isenção de participação nos 
exames de sangue de dosagem de PSA e 
nas ultrassonografias de próstata 
(abdominais e/ou transretais) - mais um 
incentivo da FioSaúde. 

No final do mês de outubro, já aderindo e 
iniciando a campanha do Novembro Azul, 
a Dra. Carolina Fittipaldi, também 
oncologista da Salus, recebeu os 
b e n e f i c i á r i o s  i n t e r e s s a d o s  e m  

Prevenção de 
câncer de 

mama e de 
próstata:  

destaques das 
campanhas 

Outubro Rosa e 
Novembro Azul, 

que contaram 
com palestras 

educativas e 
peças de 

divulgação. 

Inscrições no plano família podem ser feitas também por primos, sobrinhos-netos e
trinetos dos titulares. Curatelados também podem ser inscritos como dependentes

Que tal trazer seus parentes para o plano família?

A Caixa de Assistência Oswaldo Cruz traz 
novidades na campanha de divulgação 
dos chamados Planos Família - que estão 
acessíveis para diversos parentes do 
beneficiário titular do plano, como 
sobrinhos, irmãos, genros, noras, 

FioSaúde pode ser feita diretamente 
pelo próprio parente do titular. A 
documentação a ser entregue consta em 
www.fiosaude.org.br/inscricao - 
incluindo ali também o termo de adesão 
(ficha de inscrição) e as tabelas 

As inscrições desses novos 
familiares que passaram a 
poder fazer parte da 

parte da FioSaúde em setembro foram 
os curatelados dos titulares do plano. 
Nesse caso, eles podem ser inscritos 
como dependentes, com o custeio da 
mensalidade integral conforme tabela 
da Caixa de Assistência.

Outras pessoas que 
passaram a poder fazer 

A FioSaúde continua divulgando a 
possibilidade de migração de parentes 
para o plano Família - já que estes são 
planos que oferecem internação em 
quarto part icular  e cobertura 
odontológica - além de serem 
atuarialmente equilibrados. A migração 
é opcional e só é realizada após a ma-

nifestação formal por 
parte do titular (saiba 
mais  no endereço de web 
www.fiosaude.org.br/
perguntaserespostas).

vós e filhos/enteados que 
tenham perdido a condição 
de dependência.

cunhados, netos, bisnetos, tios, 
sogros, pais/padrastos, avós/bisa-

de preço e rede hospi-
talar referenciada.

Desde o mês de setembro, os 
planos Família da FioSaúde 
passaram a contemplar a 
inscr ição  também de 
PRIMOS, SOBRINHOS-NETOS 
e TRINETOS dos titulares.
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Dentre as campanhas realizadas pela 
Caixa de Assistência estão os cuidados com 
a saúde bucal infantil – a correta 
escovação, o uso do fio dental –, e a 
prevenção da periodontite, inflamação e 
infecção dos ligamentos que dão suporte 
aos dentes. 

Saiba mais sobre odontologia na FioSaúde 
no link:  www.fiosaude.org.br/perguntas
erespostas

Desde o início do ano, a FioSaúde 
tem investido cada vez mais na 
p r e v e n ç ã o  d e  d o e n ç a s  
odontológicas. Essas doenças 
merecem destaque, pois são 
muito importantes e precisam 
de cada vez mais atenção. 

Nos meses de outubro e novembro, a 
FioSaúde agendou distribuição de folhetos 
informativos com as dúvidas mais 
frequentes sobre diabetes. 

   Prevenção aos problemas odontológicos
  em diabéticos

Diabetes
E problemas de saúde bucal

Os pacientes 
da Policlínica 
da Caixa de 
Assistência 
contam com 
mais ofertas 

de atendimento no serviço próprio.
É o caso da especialidade de geriatria, que 
recebeu mais uma médica atendendo ao 
lado do Dr. Ciro Floriani: a Dra. Juliana 
Cruzeiro da Silva. Outra novidade é o 
atendimento em cirurgia vascular, 
prestado pela Dra. Marcia Sobreiro.
Nesta última especialidade, trata-se de 
uma médica especializada em tratar 
doenças vasculares – ou seja, problemas 
de saúde relacionados a vasos sanguíneos 
(artérias e veias) e vasos linfáticos. 

Não esqueça: marcações de consultas na 
Policlínica devem ser feitas pelo telefone 
(21) 3865-1871. Os atendimentos em 
geriatria e em cirurgia vascular também 
estão disponíveis na rede de prestadores. 
Para confer ir  a  relação desses 
credenciados, basta acessar a lista online 
no app para smartphones FioSaúde de 
Bolso ou no site www.fiosaude.org.br. 

Novos profissionais
na Policlínica

Desse modo, creio que todos sabem das suas responsabilidades. 
É necessário ficar bem claro que a continuidade de programas e 
projetos não podem ser confundidos com continuismo.  Aqui, 
dentro do Campus de Manguinhos, vemos claramente o trabalho 
incansável da nossa ASFOC-SN em prestar assistência a todos 
seus associados e, bem como, as mudanças, para melhor, do 
nosso FioSaúde – também consequência das atividades que vêm 
sendo executadas. 

Isso não é continuismo, significa evolução de mentalidade, 
correndo sempre em direção ao futuro!

Não espere acontecer - participeEspaço UNIFOC
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ocEleições em âmbito nacional, no nosso FioSaúde e na nossa 

Asfoc-SN. Na minha opinião, indistintamente, todos nós temos o 
direito e a responsabilidade sobre aquilo que queremos de melhor 
para nossos interesses e de nossas famílias.

Época de eleições  
Antonio Humberto da Costa

http://www.fiosaude.org.br

