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Vimos através desse boletim, in-
formar que ao receber cópia da 
Resolução Conjunta SES/UERJ 

nº 306 de 29 de janeiro de 2015 na reu-
nião do Professor Pavão, ocorrida no 
dia 26 de março de 2015, o SINTUPERJ 
passou imediatamente a analisar jurí-
dica e administrativamente a validade 
desse Ato do Reitor e os impactos que 
ele trará para nossa comunidade.

Não passaremos nenhuma informa-
ção que não seja segura, não divulgamos 
promessas vazias, nosso trabalho é sem-
pre sólido. Sabemos que o atual modelo 
de governo é de retirada de direitos dos 
trabalhadores, principalmente dos fun-
cionários públicos, que ao longo do tem-

Informações sobre a resolução conjunta 
Secretaria Estadual de Saúde / UERJ

Durante plenária realizada no Anfiteatro Ney Palmeiro, no dia 26/03, a coordenadora geral do Sintuperj Regina Souza afirma que todas as informações serão apuradas

po vem sofrendo investidas de sucatea-
mento e privatizações. Já que o Estado 
entrega na mão das grandes empresas, 
aquilo que é de sua responsabilidade.

O HUPE tem como objetivo o ensi-
no, a pesquisa e a extensão, sendo então 
parte do corpo da UERJ e gerenciado 
pela Secretaria de Ciência e Tecnologia 
do Estado do Rio de Janeiro. Quando 
prestamos concurso para esta Universi-
dade, escolhemos a UERJ e não a Secre-
taria de Saúde. Exigimos que não haja 
rachaduras neste vínculo, pois não so-
mos massa de manobra!

O SINTUPERJ está sempre na linha 
de frente para o enfrentamento e aceita-
mos de pronto esse desafio! Não haverá 

retirada de Direitos sem LUTA! Não ad-
mitimos atitudes obscuras que alterem 
nossos direitos, sem ao menos sermos 
consultados. Como primeira providên-
cia, buscamos esclarecimentos frente à 
reitoria da Universidade desde o mo-
mento que tomamos ciência e exigimos 
sua manifestação pública acerca dessa 
situação. Conte conosco, contamos com 
vocês! E unidos somos mais fortes.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2015.

Diretoria Executiva – Quadriênio 
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Evento em comemoração ao

DIA MUNDIAL DA SAÚDE
“Quão segura é a sua comida? 

Do campo ao prato, tornar os alimentos seguros” 

(How safe is your food? From farm to plate, make food safe)

Dia 07/04/2015
das 08 às 17 horas

Campus Maracanã da Uerj
Hospital Universitário Pedro Ernesto

Programação

anos

Campus Maracanã da Uerj
A partir das 08h - Mesa expositiva: Tabaco x Alimentação Saudável (Hall do Queijo)

Hospital Universitário Pedro Ernesto
08 às 12h - Mesa expositiva: Alimento Seguro é Alimento Saudável (Entrada Principal)

13 às 17h - Palestras (Anfi teatro Ney Palmeiro)

• 13 às 14h / Biodança
• 14 às 14:30h / Intervenções - Perguntas
• 15 às 17h / Palestra: A importância dos Alimentos na Saúde:          
Alimentação Segundo as Regras de Ouro da OMS
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