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Para exaltar as conquistas obtidas 
pelos profissionais de Enferma-
gem da Uerj e em comemoração 

ao dia do Enfermeiro, celebrado em 12 
de maio, o Sintuperj realizou no dia 29 
de julho, no anfiteatro Ney Palmeiro do 
Hospital Universitário Pedro Ernesto 
(Hupe) o Encontro da Enfermagem. O 
evento contou com a presença dos co-
ordenadores do sindicato, da deputada 
federal Jandira Feghali, da deputada es-
tadual Enfermeira Rejane, do presidente 
do Conselho Regional de Enfermagem 
do Rio de Janeiro (Coren-RJ), Pedro de 
Jesus, e do Coordenador Geral de Enfer-
magem do Hupe, Rogério Marques.

A abertura do evento foi feita pelo 
coordenador geral do Sintuperj Jorge 

Luís Mattos (Gaúcho), que parabenizou 
os servidores da área de Enfermagem 
do Hupe e da Policlínica Piquet Carnei-
ro e revelou que outras lutas estão por 
vir, como a unificação dos Planos de 
Carreira de todas as universidades es-
taduais do Rio de Janeiro (Uerj, Uenf, 
Uezo e Cecierj) e a correção dos valo-
res de insalubridade, que de acordo com 
a súmula 228 do Tribunal Superior do 
Trabalho devem ser calculados sobre o 
salário-base do trabalhador (atualmente 
a Uerj calcula erradamente os valores de 
insalubridade sobre o valor do salário 
mínimo, tendo como base o artigo nú-
mero 192 da Consolidação das Leis do 
Trabalho [CLT] e o Sintuperj transfor-
mou essa reivindicação em um processo 

interno da universidade). Em seguida 
o coordenador geral Antônio Virgínio 
Fernandes fez uma breve apresentação 
dos convidados, ressaltando seus histó-
ricos de luta e a importância dos mes-
mos nas conquistas dos profissionais de 
Enfermagem da Uerj.

Ao final do evento a Deputada Es-
tadual Enfermeira Rejane e a Deputada 
Federal Jandira Feghali foram agracia-
das com um buquê de flores pelos ser-
viços prestados aos profissionais da área 
da saúde. A parlamentar estadual ainda 
recebeu uma placa de agradecimento 
pelas intervenções positivas que levaram 
a aprovação da Lei número 6701/2014, 
que reformulou o Plano de Cargos e 
Carreira dos servidores da Uerj.

Em manhã de festa, Sintuperj promove 
celebração para a Enfermagem

Coordenadores do Sintuperj e convidados comemoram as conquistas da Enfermagem. Dia de festa para os profissionais do Hupe e da Policlínica Piquet Carneiro
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Além de um evento comemorati-
vo, o Encontro da Enfermagem 
serviu também para que os con-

vidados compartilhassem suas visões 
sobre as demandas e conquistas da ca-
tegoria dentro do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto e da Policlínica Piquet 
Carneiro, e também em âmbito estadual 
e nacional. Temas como a luta pela apro-
vação em nível nacional da jornada de 
30 horas semanais para os profissionais 
de Enfermagem, a adoção de um piso 

salarial para a categoria, que contem-
ple enfermeiros, técnicos e auxiliares 
da área, e a regulamentação de direitos 
como o descanso dos profissionais du-
rante o plantão foram abordados pelos 
presentes. As conquistas já consolidadas 
também foram celebradas.

Em defesa da categoria, os convi-
dados do evento fizeram explanações 
conclamando os profissionais de Enfer-
magem e das demais áreas da Saúde a se 
engajar na luta por respeito e garantia de 

direitos. Foi ressaltada a importância da 
união entre os diferentes espaços de luta 
em busca da unidade de ação, na qual 
as demandas da Enfermagem possam se 
fortalecer e obter as conquistas neces-
sárias que garantam melhorias para a 
classe e qualidade de atendimento para 
a população.

Confira um trecho da participação 
de cada convidado no evento. A matéria 
completa pode ser conferida no site do 
sindicato, o www.sintuperj.org.br.

Convidados ressaltam importância 
das lutas e da unidade da categoria

O coordenador aproveitou a fala para criticar o 
Deputado Federal Eduardo Cunha, que se de-
clarou contrário a proposta que fixa em nível 

nacional a jornada de trabalho dos profissionais de En-
fermagem em 30 horas semanais. “Ter um Deputado 
Federal que fale ‘por que a Enfermagem quer 30 horas 
se um pedreiro trabalha 44?’ (...) se ele não conhece por 
nós demonstrarmos nosso trabalho ele tem que conhe-
cer pela força que nós temos (...) ele não tem noção do 
que é o nosso emocional e trabalhar com uma série de 
situações”.

Rogério Marques
Coord. de Enfermagem Hupe

O representante do Conselho ressaltou que a enti-
dade se desdobra para fazer o seu trabalho, mas 
há limitações que só podem ser vencidas com 

a participação dos trabalhadores. “Não dá para a En-
fermagem estar trabalhando, dois, três atendendo 50, 
60 pacientes. Isso é inadmissível. Isso não é qualidade 
de atendimento adequada à população”. E afirmou tam-
bém que a união entre os trabalhadores da categoria, o 
Conselho e as representações parlamentares é essencial 
para alcançar as vitórias. “Com muita boa vontade e a 
união de todos a gente vai conseguir muita coisa”.

Pedro de Jesus
Presidente do Coren-RJ

Em sua fala, a deputada parabenizou o trabalho do 
Sintuperj e sua diretoria, que defendeu de manei-
ra incansável os interesses dos profissionais da 

saúde do Hupe e da Policlínica Piquet Carneiro. “Nós 
é que devíamos estar homenageando a eles, porque são 
lutas de anos. Nós somos um complemento a essa luta 
que é travada dentro desta casa”. No final, Rejane come-
morou a vitória da Enfermagem da Uerj. “Eu desconhe-
cia que as pessoas, para fazer a jornada um pouco me-
nor, tinham 10% do seu salário surrupiado (...) e a gente 
conseguiu acabar com essa discriminação aqui dentro”.

Enfermeira Rejane
Deputada Estadual

A parlamentar apontou a necessidade de exaltar a 
humanização dos profissionais da área da Saú-
de, pois não há como atender um cidadão sem 

que haja um profissional capacitado e em contato direto 
com as pessoas, que entenda o contexto social em que o 
paciente vive. ”Muitas vezes o problema é psicogênico. 
Ele [o paciente] só está querendo uma palavra para não 
se desesperar e não fazer uma bobagem em casa (...) e o 
profissional de saúde extenuado, cansado, mal pago, so-
zinho no plantão tendo que atender 40, 50, 60 [pessoas] 
sem condições de trabalho não consegue ouvir”.

Jandira Fehgali
Deputada Federal


