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A farsa do governo
de Jair Bolsonaro!
Enquanto o Brasil ultrapassa
as mais de 530 mil mortes
por Covid-19, áudios da
ex-cunhada de Bolsonaro
revelam envolvimento direto
do presidente em esquema
de rachadinha.

Pela
aprovação
do PL 2564

Após mais de 30 anos de luta dos trabalhadores
e trabalhadoras da enfermagem em defesa de
um piso salarial justo e de uma jornada digna de
trabalho, o Senado Federal finalmente se prepara
para colocar em votação o PL 2564/2020.
(Pág. 4 e 5)

Natal: Operação Rebotalho investiga superfaturamento em compra de respiradores
Segundo a Controladoria Geral da União, a investigação aponta irregularidades na aquisição de 20 ventiladores pulmonares pela SMS, no
valor de R$ 2.160.000, que seriam utilizados no Hospital de Campanha
da capital, montado durante a pandemia da Covid-19.
(Pág. 3)

PLANO DE CARGOS

Sindicato luta para que o Plano de
Cargos seja encaminhado à Assembleia
Legislativa ainda esse ano
O documento com a proposta de atualização do PCCR
está em fase de discussão na Mesa SUS.

(Pág. 5)

Sindsaúde/RN retoma
atendimento presencial
Com toda segurança e adequações, a nossa equipe retomou
suas atividades presenciais com o
expediente normal.
(Pág. 2)
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Sindsaúde/RN
retoma atividades
presenciais
A equipe do Sindsaúde retomou suas atividades presenciais e com expediente
normal no dia 5 de julho. A decisão foi tomada pela direção
colegiada do sindicato em
uma reunião que ocorreu no
dia 2. No entanto, a Sede do
Sindsaúde/RN já estava funcionando presencialmente,
porém com horário reduzido,
desde o dia 21 de junho.
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Pandemia agrava quadro de violência contra
mulher no Brasil

Isso Álvaro Dias não
mostra!
Na propaganda do prefeito de
Natal, Álvaro Dias (PSDB), o Hospital Municipal parece ter uma
estrutura de primeiro mundo. No
entanto, a realidade relatada pelos profissionais da saúde é bem
diferente. As denúncias vão desde a locomoção de corpos pelos
corredores que dão acesso ao
refeitório utilizado pelos trabalhadores, falta de medicação
e quebra de equipamentos até
assédio moral e o título de hospital mais letal, onde a cada dez
pacientes intubados, sete morrem. Nos perguntamos onde
está todo o investimento que o
prefeito atribui a unidade?

Governo Bolsonaro
decide vender 100%
dos Correios
O Projeto de Lei 591, que já
está na Câmara dos Deputados, prevê a venda de 100%
do controle da ECT (Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos). O plano de Jair Bolsonaro é desfazer-se completamente dos Correios até março
de 2022. Considerando que a
Constituição obriga o estado
a “manter o serviço postal e
correio aéreo nacional”, a regulação se tornará tarefa da
Agência Nacional de Comunicações (Anacom), que será criada para substituir a Agência
Nacional de Telecomunicações

Recentemente
viralizou nas redes sociais
imagens de Iverson de
Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, agredindo covardemente a
ex-mulher na frente da
filha e de outras duas
pessoas. As imagens de
extrema violência ilustram um quadro que se repete todos os
dias no Brasil e no mundo: a violência doméstica. A pandemia,
inclusive, foi um fator Que contribuiu para o agravamento dos
casos. Em 2020, segundo o Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, foram registradas 105.821 denúncias de
violência contra a mulher nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100.
Isso equivale a uma denúncia de violência contra mulher a cada 5 minutos. No entanto, a violência contra as
mulheres não é uma novidade e tampouco seu aumento é um fenômeno
exclusivo da pandemia, é expressão
da barbárie capitalista e da incapacidade desse sistema em
pôr fim ao machismo e garantir igualdade para as mulheres. É
necessário que os governos garantam medidas efetivas para
assegurar a vida das mulheres.
Basta de violência machista!

Servidores do Hospital de Assú/RN
pedem socorro e denunciam assédio
No dia 16 de junho recebemos uma carta dos trabalhadores do
hospital Regional de Assú relatando o autoritarismo e o assédio
moral do diretor da unidade, Alberto Luiz. “A arrogância, ameaças
e o assédio moral são símbolos da administração. Mensagens no
whatsapp e ligações inoportunas, fora do horário de trabalho do
servidor no local com ameaças, cobranças e extremos questionamentos se tornaram constantes. Atrapalhando e abalando os
servidores públicos que muitas vezes estão de plantão em outras unidades, ajudando a salvar vidas”, diz trecho do conteúdo da
denúncia. Nós do Sindsaúde não admitimos esse tipo de conduta
e repudiamos qualquer tipo de assédio moral por parte das direções dos hospitais. Assédio moral é crime!

Ações jurídicas
FGTS

Quinquênios

O escritório responsável pela
ação do FGTS já juntou no processo as execuções de mais
de 1.040 servidores que se
encontram na lista das 4.118. É
necessário que os servidores
da lista que ainda não tiveram
seus processos executados,
enviem os documentos para
o e-mail: fgts.a.advocacia@
hotmail.com.

O setor jurídico segue com
algumas ações coletivas
em execução. Uma delas
é a ação do quinquênio do
município de Natal. Dessa
forma, solicitamos que os
servidores enviem a documentação para o e-mail
(sindsauderncoletivas@
gmail.com). Mais informações acesse o nosso site.

Salários Atrasados Mudança de nível
Estamos acompanhando
de perto a execução da
ação coletiva da correção
monetária e juros dos
salários de 2016 e 2017 que
foram pagos com atraso
e do salário de dezembro
de 2018, que ainda não foi
pago. A ação já foi transitada e julgada, tendo a
decisão judicial favorável.

Após
descumprimento
do Governo do Estado de
parte da decisão judicial,
o Sindsaúde está recolhendo a documentação
dos servidores da saúde
para a execução da ação
coletiva que cobra o retroativo, juros e correção
monetária referente a
mudança de nível 2016.

Natal

SMS é investigada por superfaturamento
em compra de 20 respiradores defeituosos
Segundo CGU investigação aponta irregularidades na aquisição de 20 ventiladores pulmonares pela SMS, que seriam utilizados no Hospital de Campanha da capital

Secretário
de Saúde
diz que não
teve como
comparar
preço

A Secretaria de Saúde de Natal é investigada pela chamada “Operação Rebotalho”,
acusada de superfaturamento e compra de
20 respiradores defeituosos para utilização
no Hospital de Campanha de Natal. Segundo
a Controladoria Geral da União, a investigação aponta irregularidades na aquisição de
20 ventiladores pulmonares pela SMS, no valor de R$ 2.160.000, que seriam utilizados no
Hospital de Campanha da capital, montado
durante a pandemia da Covid-19. Conforme
dados levantados pelos investigadores, a

Prefeitura de Natal comprou os ventiladores pulmonares “usados” por preço superior
em mais de 100% ao cobrado pela indústria
por equipamentos novos. O prejuízo potencial causado aos cofres públicos é da ordem
de R$ 1.433.340. A população e os trabalhadores da saúde merecem respeito. Nós do
Sindsaúde/RN queremos saber pra onde foi
1,4 milhão do município de Natal? O sindicato
já está se articulando e vai tomar as atitudes
cabíveis para apurar de perto essa denúncia.
Não nos calaremos diante desse absurdo!

Em meio à pandemia, Prefeitura de Natal ameaça
retirar gratificação transitória de servidores da saúde

O secretário de
Saúde, George
Antunes , alegou
que foi legal a
contratação da
empresa e afirmou
que não havia como
comparar preços
devido ao contexto
de Pandemia. Mas,
para garantir uma
insalubridade para
os trabalhdores
da saúde foi uma
luta. Foi preciso
inúmeras reuniões
com o Ministério Público para conceder
esse direito. g

Nos últimos dias tem circulado um boato nas redes sociais de que a prefeitura de Natal está
ameaçando retirar a gratificação transitória covid dos servidores da saúde, incluindo os que atuam na linha de frente de combate à covid-19. Nós do Sindsaúde/RN estamos apurando essa informação, mas, desde já, nos posicionamos contrários a esse ataque do prefeito Álvaro Dias (PSDB).
O Sindsaúde/RN irá participar da próxima reunião do Conselho Municipal de Saúde que irá discutir
esse ponto, onde deve encaminhar iniciativas.

Ilaese lança estudo sobre finanças do Estado e do município de Natal
O Instituto Latino Americano de Estudos Socioeconômicos, elaborou um estudo sobre os investimentos no
setor da saúde do estado do Rio Grande do Norte e do
município de Natal em 2020, ano de início da pandemia de
Covid-19. Para o estudo foi considerado como se deram os

investimentos em Saúde Pública, seja por recursos próprios seja pela transferência do SUS e como foram gastos
com os chamados “heróis” que estiveram e estão à frente
no combate ao vírus. O estudo está disponível no nosso
site: (www.sindsaudern.org.br). g
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Intensificar a lu

SINDSAÚDE/RN EM DEFESA DO PL 2564
09/07

Após mais de 30 anos de luta dos trabalhado
trabalho, o Senado Federal finalmente se pre

Sindsaúde/RN participa de
Encontro em Fortaleza/CE
em defesa da vida, do Piso
e 30h para a enfermagem

08/07

Live do Sindsaúde/RN
com o Senador Fabiano
Contarato

30/06
Paralisação Nacional de
da enfermagem pela
aprovação doPL 2564/2020

12/05

Carreata do Dia
Internacional da
Enfermagem

Chegou a hora de sermos verdadeiramente
reconhecidos! Senado, aprove PL 2564 já!
No fim de junho, o presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, reuniu-se com o
Conselho Federal de Enfermagem e com o Fórum
Nacional da Enfermagem,
e apresentou propostas de
alteração do texto do PL
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2564/2020. Nós do Sindsaúde/RN defendemos a
proposta de piso e de carga
horária do projeto original.
O PL prevê piso salarial de
R$ 7,3 mil mensais para enfermeiros, de R$ 5,1 mil para
técnicos de enfermagem, e

O Sindsaúde/RN está mobilizado na luta
pela aprovação do PL 2564/20 que busca instituir o piso salarial para os enfermeiros,
técnicos de enfermagem e parteiras que atendem pelo sistema público e privado de todo
o Brasil. Além de também exigir uma jornada
digna de trabalho para esses profissionais.
Desde maio, quando aconteceu a carreata pela
aprovação do PL 2564, a categoria da enfermagem do Rio Grande do Norte se organiza e realiza atos pela aprovação do projeto de lei. Muitos desses profissionais já atuam em péssimas
condições de trabalho, com falta de estrutura e
de materiais nas unidades, sobrecarga de trabalho, assédio moral, retirada de direitos e além
de tudo isso, péssimas remunerações.
No último dia 30 de junho, a categoria realizou uma grande mobilização em todo o Brasil.
No RN, os profissionais paralisaram e fizeram
uma passeata em Natal e Mossoró em defesa
da aprovação do projeto. Já em outros municípios do estado, os servidores prestaram apoio
através das redes sociais com fotos, cartazes e
vídeos pedindo ao Senado Federal a aprovação
do PL. Para debater o tema, a direção do Sindsaúde realizou uma live no dia 8/07 com o senador Fabiano Contarato, idealizador do PL 2564,
para esclarecer as dúvidas da base e cobrar agilidade no encaminhamento da proposta. No dia
9 de julho, o Sindsaúde/RN foi convidado para
participar de um Encontro em Fortaleza/CE, na
qual, criou a Frente Estadual pela valorização
da enfermagem. A participação do Sindsaúde/
RN foi para articular uma frente no nordeste em
defesa do PL 2564/2020.

de R$ 3,6 mil para auxiliares
de enfermagem e parteiras,
além da jornada semanal de
30h. Se realmente somos
comparados a heróis dos
quadrinhos, chegou a hora
de sermos verdadeiramente
reconhecidos. Por todos

os trabalhadores da enfermagem e pelos que estão na
linha de frente, dando a vida
para salvar vidas, o Senado
Federal precisa dizer sim ao
projeto de lei da jornada digna da Enfermagem. A hora é
agora! g

uta pela aprovação do PL 2564/2020

ores e trabalhadoras da enfermagem em defesa de um piso salarial justo e de uma jornada digna de
epara para colocar em votação o PL 2564/2020.

Sindsaúde/RN
reabre áreas de
Lazer de Pium e
da Redinha

Pela valorização dos
trabalhadores e
trabalhadoras da saúde!

Sindicato luta para que o Plano de
Cargos seja encaminhado à Assembleia
Legislativa ainda esse ano
O PCCR dos servidores da saúde
do Estado que há anos vem sendo cobrado pelo Sindsaúde está em fase de discussão. Segundo a Sesap, a apresentação
da proposta com o impacto deve ser
realizada até o fim de julho, quando acontece a reunião mensal da Mesa SUS.
Na última Mesa SUS que aconteceu
no dia 28 de junho, a Sesap apresentou uma proposta de reestruturação
do PCCR, resultado de um ciclo de
estudos feito por uma Comissão entre representantes da Sesap e dos
sindicatos que compõem a mesa.

Entre as propostas estão a criação de
uma nova lei, que respeite os direitos
adquiridos dos servidores, a ampliação
dos níveis, a tabela de qualificação
dos servidores, a inclusão da data
base no texto, entre outros pontos.
Para o Sindsaúde/RN é importante que
a discussão avance, para que a proposta
seja enviada ainda esse ano para a Assembleia Legislativa. "Não dá pra passar
o ano inteiro discutindo uma proposta.
A atualização do Plano de Cargos é urgente, não dá mais pra esperar, enfatiza
o diretor do sindicato Breno Abbott. g

Conforme decidido pela direção
do Sindsaúde/RN levando em consideração o decreto estadual mais
recente, as áreas de lazer de Pium e
Redinha) reabriram no último dia 07
de julho mediante cumprimento de
alguns protocolos de segurança da
Covid-19 previamente estabelecidos.
Para que fosse possível a reabertura das áreas de lazer, a direção do
Sindicato contratou um engenheiro
do trabalho que elaborou, a partir
de um laudo técnico, um protocolo
de segurança que prevê uma readequação no funcionamento dos
chalés e espaços de convivência.
Reiteramos que o Sindsaúde preza
pela segurança e saúde dos sócios e
sócias, e irá adotar diversas medidas
preventivas no combate ao Coronavírus.
Os agendamentos começaram
a ser feitos desde o dia 05 de julho
pelo telefone (3027-2830), no qual
será informado a disponibilidade
de agendamentos para reserva dos
locais. g

O Sindicato somos nós, nossa força nossa voz!
Filie-se ao Sindsaúde/RN!

O Sindsaúde/RN é a entidade responsável por representar todos os trabalhadores da saúde do RN, estadual e municipal. Sendo assim, todos os atos, assembleias, paralisações e greves realizadas são em defesa dos servidores e para denunciar as ações dos governos. Lutamos por qualidade nos serviços públicos,
para cobrar os nossos direitos e para além disso, o sindicato também se posiciona politicamente contra o
racismo, o machismo e a LGBTfobia. Reconhecido por sua luta e atuação, o Sindisaúde/RN é um sindicato
democrático onde todos são ouvidos. Se você ainda não é sindicalizado, fortaleça a nossa luta. Para se filiar
é simples! Acesse o nosso site (www.sindsaudern.org.br) e preencha a ficha de filiação.
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Nacional

Genocídio e corrupção:

vertentes do governo Bolsonaro
Trabalhadores queimaram pneus e fecharam avenida, em protesto.
Pagamento dos salários de dezembro também não está garantido.
Para quem se elegeu com um
discurso baseado na anticorrupção,
Bolsonaro tem mostrado que além
de problemas com seu caráter ele
também não costuma cumprir sua
palavra. Ainda que o presidente
siga gritando aos quatro ventos que
no seu governo não há corrupção,
no dia 5 de julho, uma reportagem
do UOL divulgou uma sequência de
áudios atribuídos a Andrea Siqueira
Valle, ex-cunhada de Jair Bolsonaro
(Sem Partido), que indicam o envolvimento direto do presidente da
República em esquemas de rachadinha.
No áudio Andrea afirma que o
irmão André Siqueira Valle foi
demitido do cargo de assessor do
então deputado federal Jair Bolsonaro porque se recusou a repassar o
valor definido. "O André deu muito
problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que tinha
que ser devolvido, entendeu? Tinha
que devolver R$ 6 mil, ele devolvia
R$ 2 mil, R$ 3 mil. Foi um tempão
assim, até que o Jair pegou e falou:

E o que são
rachadinhas?

Foto: Fernanda Soares

'Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo'", diz Andrea.
Destacamos que André e Andrea são irmãos de
Ana Cristina Siqueira Valle, que foi mulher de
Jair Bolsonaro e é mãe de Jair Renan Bolsonaro,
o "filho 04" do presidente. Esse não é o primeiro
escândalo envolvendo o nome do presidente, inclusive neste período de pandemia , no qual ele
está sendo investigado no caso da negociação
para a aquisição da vacina Covaxin. Cadê o governo zero corrupção, presidente? A mamata não
tinha acabado? Basta de corrupção! Basta deste
genocídio. O povo brasileiro não aguenta mais a
política oportunista e assassina de Jair Bolsonaro.
Fora!g

As chamadas "rachadinhas"
consistem na prática ilegal de
confisco, por parlamentares, de
parte dos salários de assessores de gabinete.
Denúncias envolvendo esse
tipo de esquema já não são uma
novidade na família Bolsonaro.
Quando era deputado estadual
na Assembleia Legislativa do
Rio (Alerj), o filho primogênito
do presidente, o senador Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ), foi alvo
de investigação sobre suposta
rachadinha em seu gabinete.
O senador já foi denunciado
à Justiça pelo MP do Rio em
razão dessas investigações. O
caso veio à tona em 2018, quando um relatório do então Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf) identificou

Nacional

Reforma Administrativa amplia terceirização e vai
precarizar serviços públicos à população
Bolsonaro quer entregar de vez a prestação dos serviços para setor privado em nome do lucro
O texto da PEC 32, proposta de emenda constitucional que institui a Reforma
Administrativa, prevê que serviços hoje
prestados pelo Estado poderão ser desempenhados por entidades privadas.
Não se trata apenas do que já é permitido
atualmente (e que já é nefasto), através
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das PPP´s (parcerias público-privadas),
OS´s (Organizações Sociais) ou a EBSERH
(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). A reforma altera a Constituição, autorizando a União, estados e municípios
a firmarem “instrumentos de cooperação
com órgãos e entidades, públicos e priva-

dos”. Bolsonaro e Paulo Guedes querem
ampliar ainda mais a terceirização e a privatização do Estado, para entregar de vez
toda a prestação desses serviços para exploração privada em nome do lucro. Não à
PEC 32. Serviços públicos de qualidade,
sim! Reforma Administrativa, não! g

