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NOTÍCIAS DA COGEPE
Boletim eletrônico interno semanal

CST implementa Fórum de Integração em Saúde do Trabalhador
É verdade! No dia 1º de abril de 2022, a
Coordenação de Saúde do Trabalhador
(CST/Cogepe) deu início a uma
estratégia de apoio, articulação e
alinhamento, no tocante à saúde do
Trabalhador, com as demais unidades
da instituição e realizou o I Fórum de
Integração em Saúde do Trabalhador
da Fiocruz. O evento, que terá edições
mensais, ocorreu virtualmente pelo
Microsoft Teams, porém, com ponto de
encontro presencial na sala de treinamentos da CST, de onde a transmissão foi conduzida pelo
servidor da CST, Delson da Silva, com auxílio de Simone Quintella. Em visita de trabalho à Fiocruz
Bahia, a coordenadora da CST, Marisa de Oliveira, participou remotamente da atividade e deu as
boas-vindas ao encontro, que reuniu cerca de 60 representantes da área da saúde do trabalhador de
diversas unidades da Fundação. LEIA A ÍNTEGRA DA NOTÍCIA
Notas

COGEPEANDO 10 ABORDA
PORTARIA Nº 1.455
Os servidores ativos devem realizar atualização
do cadastro pessoal e funcional até o dia 30/4.
Da mesma forma, os agentes públicos
responsáveis pela gestão de equipes precisam
validar a composição do quadro de pessoal da
sua unidade e das chefias subordinadas, caso
existam. O chefe do DAP, Fernando Cavalcante,
explicou como realizar as atualizações em
entrevista à Ascom/Cogepe, no Cogepeando 10.

Clique para asssitir

MESA DE NEGOCIAÇÃO FAZ
NOVA RODADA DE TRATATIVAS
A Mesa de Negociação Permanente da Fiocruz
(MNP) realizou novo encontro na quinta-feira
(14/4) para tratar da implementação do
Programa de Gestão na instituição, da
campanha salarial dos servidores e de uma
possível adesão da Fiocruz à Fundação de
Assistência ao Servidor Público (Geap Saúde).
O informe da reunião foi divulgado pela
Cogepe na Fiocruz-L no último dia 18/4.

DE RUÍDO A BIOSSEGURANÇA: COGEPE
PROMOVERÁ IMPORTANTES EVENTOS
ON-LINE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL
A agenda da Cogepe está movimentada na semana de 25 a 29 de
abril. Na quarta-feira (27), às 9h30, o setor de Ambiências do
NAE/CST promoverá um evento referente ao Dia Internacional de
Conscientização sobre o Ruído (Inad). Em 2022, a temática central
aborda os cuidados com o ruído na infância e terá a participação
de diversos convidados, conduzido pela servidora Marta Ribeiro.
No dia seguinte, às 10 horas, o Projeto Memória da Gestão na
Fiocruz realizará uma roda de conversa virtual sobre a história da
Biossegurança na Fiocruz, com condução da coordenadora do
projeto, Lucina Matos. Ambas as programações serão transmitidas
em tempo real pelo canal da Cogepe no YouTube. Participe!
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COGEPE PUBLIBA BOLETIM
ESTATÍSTICO DE PESSOAL
Já está disponível o Boletim Estatístico de
Pessoal da Fiocruz 2021, contendo
informações e análise da evolução da força de
trabalho da instituição. A publicação,
organizada pela Cogepe, detalha dados sobre
os servidores, terceirizados e beneficiários de
projetos de inclusão de pessoas com
deficiência no trabalho.

Clique aqui para acessar o documento

Divulgação

Assista em: https://www.youtube.com/cogepefiocruz

QUEM CHEGA NA COGEPE
Esse espaço é reservado para uma
breve apresentação de novos colegas
que ingressaram na unidade (ou
retornaram), especialmente a partir
do início da pandemia. Fique de olho!

LUCAS ABREU DE QUEIROZ
26 anos – Sead/Cogepe
Quinino, sala 216

CIRCUITO SAUDÁVEL E TERRAPIA PROMOVEM
ATIVIDADE CONJUNTA NO CAMPUS
Os projetos Circuito Saudável (Nasa/CST) e Terrapia – ambas
iniciativas do Programa Fiocruz Saudável – promoveram no dia 13 de
abril (quarta-feira) atividade com o objetivo de promover a prática de
hábitos saudáveis no ambiente de trabalho no retorno das atividades
presenciais. Na ocasião, trabalhadores se reuniram ao lado do
Castelo Mourisco (Praça Pasteur) no início da manhã para uma
caminhada com duração aproximada de uma hora em direção à sede
do projeto Terrapia, onde foram recepcionados com orientações
sobre alimentação viva e degustação de suco verde.
O objetivo da caminhada foi unir as ações que tem a intenção de
gerar uma melhora da saúde do trabalhador e não só estimular a
prática de hábitos saudáveis no ambiente de trabalho, como também
fortalecer os projetos Terrapia e o Circuito Saudável.
Nasa/CST participa de roda de conversa na Ensp
Além da atividade física, no início da abril, o educador físico do
Nasa/CST participou da Semana Ensp Saudável, promovida pela
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, de 4 a 8 de abril de
2022. SAIBA MAIS
EXPEDIENTE
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Glauber Tiburtino (jornalista responsável - Mtb/RJ 29776)
Eduardo Muller (jornalista - DRT/RS 8934)
Rômulo Lima (jornalista - Mtb/RJ 41956/RJ)
--Assessoria de Comunicação Social - Coordenação-Geral de Gestão de
Pessoas - Fundação Oswaldo Cruz - (Ascom/Cogepe/Fiocruz)

Lucas ingressou na Cogepe ainda
adolescente, em 2012, por meio do
extinto programa de jovem aprendiz
na Fiocruz, intitulado Fazendo e
Aprendendo. Em sua primeira
passagem na unidade atuou por dois
anos na Secretaria Geral, transferindose posteriormente para o Secat e em
seguida para o Secap, setores do
Departamento de Administração de
Pessoas (DAP). Em janeiro de 2021, foi
para o SGP do Instituto Nacional de
Infectologia Evandro Chagas (INI),
onde trabalhou com a concessão de
benefícios dos servidores e cuidava dos
arquivos dos terceirizados da unidade.
Retornou à Cogepe em abril de 2022,
em busca de uma nova oportunidade, e
atualmente trabalha no Serviço de
Administração (Sead), como
responsável por auxiliar no controle de
patrimônio e no apoio às atividades
condominiais no segundo andar do
Quinino. “Basicamente sou o síndico
do prédio”, brincou ao se apresentar à
reportagem.
Bem-vindo de volta à Cogepe, Lucas!
*Conhece alguém que ingressou na Cogepe
recentemente? Fale com a gente!
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