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Ex-ministro 
da Educação, 
Milton Ribeiro, 
é preso por 
corrupção

No Sindsaúde RN tem luta, 
mas também tem diversão!

Em assembleia, servidores 
da saúde do estado aprovam 
paralisação caso governo 
retire insalubridade Covid

Separe a sua roupa junina e vamos cair na festança com 
Socorro Lima, ex-vocalista da banda Cavalo de Pau e 
Igor Fofão e banda Xame Xote. Ainda teremos muitas 
comidas típicas, drinks e cerveja no preço. 

ARRAIÁ DO 
SINDSAÚDE/RN

BOMBA!
Prefeito Álvaro Dias 
quer meter a mão na 
nossa aposentadoria! 

(Pág. 2)

Saúde de Natal tem Assembleia marcada para 
o dia 4 de julho e pode retomar luta unificada 
contra reforma da previdência de Álvaro Dias04

JULHO

"VOCÊS NÃO VÃO SE 
APOSENTAR! HAHAHA"



Com quórum, eleições da 5ª Regional 
(Santa Cruz) dá vitória a chapa 1

Sindsaúde/Mossoró anuncia eleições 
regionais nos dias 28 e 29 de julho

As eleições para a es-
colha da nova diretoria do 
Sindsaúde/RN de Santa 
Cruz, que compreende a 
5ª Regional ocorreram nos 
dias 14 e 15 de junho e  defin-
iu a Chapa 1 vencedora do 
processo. 

Dos 274 votantes, 268 elegeram a Chapa 1, que era a única 
chapa que concorria às eleições. A apuração aconteceu na noite 
do dia 15, logo depois que as urnas chegaram à sede do sindica-
to. A apuração contou com a fiscalização da Comissão Eleitoral, 
o apoio dos advogados do Sindsaúde/RN, além do trabalho dos 
escrutinadores que contaram cada voto.

É com grande alegria que parabenizamos a nova direção 
pela vitória neste processo eleitoral e desejamos uma gestão 
eficiente e engajada com a luta!

É com imensa satisfação 
que anunciamos a data do 
nosso tradicional Arraiá do 
Sindsaúde/RN. Salve na sua 
agenda! Será no dia 2 de jul-
ho, a partir das 19h, no Boule-
vard Hall (Av. Maria Lacerda 
Montenegro, 1953 - Nova 
Parnamirim).
Separe a sua roupa junina e 
vamos cair na festança com 
Socorro Lima, ex-vocalista 
da banda Cavalo de Pau e 
Igor Fofão e banda Xame 
Xote. Ainda teremos muitas 
comidas típicas, drinks e cer-
veja no preço. 

O deputado estadual Michael 
Diniz (Solidariedade) durante um 
pronunciamento, no dia 22/06, 
disse que desprezava o movi-
mento LGBT+ e que estas pes-
soas precisam de tratamento 
psiquiátrico. O Sindsaúde/RN 
repudia totalmente a fala do 
deputado. É inadmissível que 
figuras como Michael Diniz prop-
aguem discursos de ódio, sobr-
etudo as que lutam.

No mês em que se comemora 
mundialmente o Dia do Orgulho 
LGBTQIA+, o Sindsaúde/RN 
promoveu no dia 28/06 , no Au-
ditório do Sindicato, o Encon-
tro LGBTQIA+ da Saúde do RN.  
O encontro contou com a par-
ticipação do Coletivo Auroras, 
que discutiu temas importantes 
para a comunidade, como por ex-
emplo, os Desafios na inserção e 
manutenção de pessoas LGBT-
QIA+ na inserção e manutenção 
em postos de trabalho.

A Comissão Eleitoral do Sind-
saúde Mossoró convoca Eleição 
Regional para os dias 28 e 29 de 
julho de 2022, das 6h30 às 19h30. 
O prazo para inscrições das 
Chapas foi até o dia 26 de julho e 
duas chapas já foram inscritas. As 
eleições contarão com 5 (cinco) 
urnas fixas, sendo duas no Hospi-
tal Regional Tarcísio Maia, uma no Hospital Rafael Fernandes, 
uma no Hospital Regional de Assu e uma na sede do Sindsaúde 
Mossoró. 

As Unidades de Saúde de Mossoró e demais municípios que 
pertençam a 2ª Regional Saúde (II URSAP) contarão com urnas 
volantes que transitarão pelos locais de trabalho. Somente 
poderão concorrer e votar nas eleições os sócios efetivos e 
em pleno gozo de seus direitos, que na data da realização das 
eleições tiverem 90 (noventa) dias de inscrição no quadro de 
sócios do sindicato (art. 75, do Estatuto do Sindsaúde).
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Sindsaúde/RN repudia 
discurso LGBTIfóbico
do Deputado 

Sindsaúde/RN 
prepara encontro 
LGBTQIA+ da saúde

 Cada sócio (a) tem direito a 
retirar até três senhas (a do 
sócio e mais dois convidados) 
na sede do sindicato em Na-
tal, mediante apresentação 
do contracheque. A retirada 
das senhas será feita até o dia 
29/06. Não haverá entrega 
de senhas no dia do evento.  
Aproveitando a oportunidade 
do encontro, será apresenta-
da oficialmente a nova gestão 
(“Com independência, re-
sistência e luta”) eleita dem-
ocraticamente para repre-
sentar o Sindsaúde/RN pelo 
próximo triênio (2022-2025). 
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Sede do Sindsaúde/RN em Natal

Vem aí o Arraiá do Sindsaúde/RN!



Natal

O PL que garante o reajuste sa-
larial dos servidores da saúde da 
capital potiguar, foi publicado no 
Diário Oficial de Natal no dia 23 de 
junho, após inúmeras cobranças do 
Sindsaúde/RN. Assim que a direção 
do sindicato tomou conhecimento 
sobre essa informação, imediata-
mente buscamos a Secretaria Mu-
nicipal de Administração (SEMAD), 
que garantiu que o reajuste seria 
implantado ainda neste mês de ju-
nho. 

Mas infelizmente, descumprin-
do o que foi acordado durante as 
mesas de negociação da Greve, a 
gestão de Álvaro Dias informou que 
o valor pago não contará com o re-
troativo a maio, período em que a 
greve foi suspensa. Com isso, o Sin-
dsaúde/RN e os demais sindicatos 
que fortaleceram o movimento gre-
vista, como o Soern, Sindern e Sin-
farn estão articulando quais serão 
os próximos passos da luta da ca-
tegoria, que visa garantir os direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras 
e o pagamento total do que é devido 
pela Prefeitura de Natal.

Os servidores da saúde de Natal, 
não tem um minuto de paz! Menos 
de dois anos depois de passarem por 
uma reforma da previdência seguindo 
o plano do Governo Bolsonaro, o Pre-
feito da capital potiguar, Álvaro Dias 
(PSDB), encaminhou na surdina um 
projeto de lei para a Câmara Municipal, 
que pretende modificar e mexer mais 
uma vez, na previdência dos servido-
res e servidoras do município de Natal. 
Dado o tamanho absurdo, o Sindsaúde/
RN esteve presente na Câmara Muni-
cipal de Natal, na última quarta-feira 
(29) acompanhando a votação do PL. 

 

Álvaro Dias (PSDB) enviou a propos-
ta de reforma previdenciária através de 
três projetos, sendo um de emenda à Lei 
Orgânica do Município; um projeto de 
Lei Complementar que aumenta a idade 
mínima necessária para que os servi-
dores de Natal consigam se aposentar; 
e outro projeto de Lei Complementar 
que visa instituir um parcelamento de 
débito previdenciário no período de 240 
meses. O problema é que, de acordo 
com a legislação, os projetos não podem 
ser votados juntos, além de haver um 
intervalo obrigatório de dez dias entre 
a 1ª e 2ª votação, que não estaria sendo 
respeitado. A votação tanto do projeto 
de mudança à Lei Orgânica, quanto dos 
projetos Complementares, está progra-

No próximo dia 4 de julho, os 
trabalhadores e trabalhadoras 
da saúde de Natal têm uma as-
sembleia unificada da categoria. 
O encontro será  no auditório do 
Sindicato dos Bancários (Av. De-
odoro da Fonseca, 419), às 09h.  
A assembleia está sendo convo-
cada diante dos novos ataques 
da prefeitura do Natal e após a 
primeira reunião da Mesa Greve 
que ocorreu no dia 15 de junho.  
Na ocasião, foram discutidos os 
pontos pendentes da pauta da 
categoria como a implantação e 

Prefeito Álvaro Dias quer meter a mão na 
aposentadoria das servidoras e servidores de Natal!

pagamento retroativo das gra-
tificações, adicionais de insa-
lubridade, adicionais noturnos, 
atualização de quinquênios, pro-
gressões funcionais e revisão 
do PCCV. Segundo a gestão, um 
dos pontos  a ser providenciado 
de início será a insalubridade dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
da saúde. A próxima reunião de 
nagociação está prevista para 
ocorrer no dia 13 de julho. A as-
sembleia está sendo convocada 
pelos sindicatos (Sindsaúde/RN, 
Sindern, Soern e Sinfarn).

mada para o dia 29/06.
O projeto maldoso de Álvaro Dias 

aumenta a idade mínima para aposenta-
doria de homens e mulheres em 3 anos, 
além do aumento de 5 anos no tempo 
mínimo de serviço público,   passando 
de 10 para 15 anos. Quando se trata da 
aposentadoria especial, além da expo-
sição a agentes químicos e biológicos 
nocivos à saúde, o projeto tenta nivelar 
em 55 anos a idade mínima para homens 
e mulheres. Todos esses ataques preju-
dicam cada vez mais os servidores, es-
pecialmente da saúde, que  já trabalham 
sob regime de plantão, com sobrecarga 
de trabalho e expostos a ambientes in-
salubres, sem sequer terem o adicional 
garantido em folha. 

Outro ponto grave é que o projeto 
estabelece como união estável apenas 
aquelas registradas em cartório, indo 
de encontro à realidade e a constituição 
de muitas famílias natalenses.   
Infelizmente, esses são apenas alguns, 
de tantos outros direitos que estão 
sendo atacados mais uma vez pela 
Reforma da Previdência do Prefeito de 
Natal, não podemos permitir que nossos 
direitos sejam negociados!

ENTENDA A ARMADILHA  
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Categoria tem Assembleia 
unificada marcada para o 
dia 4 de julho e pode 
retomar luta unificada

Após muita cobrança, 
PL que garante reajuste 
dos servidores da saúde 
de Natal é publicado no 
Diário Oficial



Estado

Está dado o primeiro passo para a regu-
lamentação do piso salarial nacional da En-
fermagem na Constituição Federal. O Sena-
do Federal aprovou por unanimidade no dia 
2 de junho, em primeiro e segundo turno, a 
PEC 11/2022 que garante a segurança jurídica 
para o PL 2564/20, que institui o piso salarial 
da enfermagem em todo o Brasil. No decor-

rer da votação, todas as emendas à PEC 11/22 
foram rejeitadas.

A Proposta de Emenda à Constituição da 
senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), visa 
dar segurança jurídica ao piso salarial da En-
fermagem. Uma vez que, ao inserir na Consti-
tuição essa determinação, a intenção é evitar 
uma eventual suspensão do piso na Justiça, 
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Plantões 
Eventuais: Segundo 
o governo, estes 
serão pagos até o 5º 
dia útil de cada mês.   
Produtividade: O 
Estado ficou de ava-
liar a proposta sobre 
o pagamento ocorrer 
na primeira quinzena, 
e responder na mesa 
SUS que seria no dia 
27/06. No entanto, a 
mesma não ocorreu. 
Incentivo a qualifi-
cação:  O pagamento 
dos Lotes 1 e 2 do 
incentivo a qualifi-
cação, o Governo 

informou que eles já 
foram pagos e que o 
Lote 3 seria conclui-
do no dia 24/06 e 
deve ser publicado 
nas próximas sema-
nas.
Isalubridade Covid: 
Ficou encaminhado 
que caso o Governo 
retire o adicional, a 
categoria fará uma 
Paralisação das suas 
atividades. Além dis-
so, a gestão se com-
prometeu em não ter 
mais erros nas folhas 
e retomar as nego-
ciações.

Os servidores e servidoras da saúde 
do Rio Grande do Norte se reuniram  no dia   
22/06, em uma assembleia da categoria 
para que a direção do Sindsaúde/RN apre-
sentasse a pauta que foi discutida na audi-
ência com o Governo do Estado, ocorrida 
no dia 20/06, na Casa Civil.  

Entre os principais pontos apre-
sentados na Assembleia estão: 
Pagamento imediato dos plantões 
eventuais do mês de maio e defini-
ção de uma data fixa para os próximos 
pagamentos da referida vantagem;  
Pagamento imediato do Incentivo à Qua-
lificação dos Lotes 1 e Lotes 2, com data 
retroativa; Retomada das negociações so-
bre a Produtividade de modo a uma distri-
buição mais justa do referido recurso. 

No dia 08/06, protoco-
lamos uma denúncia e 
um pedido de mediação 
do Ministério Público do 
Trabalho entre o sindica-
to e o Governo, para tra-
tar acerca da retirada da 
insalubridade covid dos 
servidores da saúde do 
estado. De acordo com 
a portaria nº 1250/2022 
publicada no dia 06/06, 
o Estado aponta que não 
vai mais pagar o adicio-
nal referente a pandemia 
da covid-19, alegando 
que não existe mais “Es-
tado de Calamidade”. 
 No entanto, a retirada 
da insalubridade covid é 
uma contradição e uma 
afronta a saúde e a se-
gurança dos servidores. 
Pois acontece no mesmo 
momento em que o Go-
verno do RN recomen-
da o retorno do uso das 
máscaras, como medida 
para conter a dissemina-
ção do vírus que se alas-
tra mais uma vez no RN. 

Assembleia discute pauta de reivindicações, 
após audiência com governo do Estado

Confira o que foi encaminhado:

Categoria aprovou paralisação caso governo Fátima corte o adicional de 
insalubridade Covid. 

Sindsaúde/
RN protocola 
denúncia ao MPT 
diante da retirada 
da insalubridade 
covid

RN registra taxa de ocupação de leitos críticos para covid de 70%
A taxa de ocupação de leitos críticos das unida-

des públicas de saúde no RN é de 70%, registrada 
no dia 26/06. Segundo a Sesap, a Região metropo-
litana apresenta 73% dos leitos críticos ocupados, a 
região Oeste tem 61,5%. Até o momento desta pu-
blicação são 12 leitos críticos (UTI) disponíveis e 35 
ocupados, enquanto em relação aos leitos clínicos 
(enfermaria), são 28 disponíveis e 22 ocupados.



Está dado o primeiro passo para a re-
gulamentação do piso salarial nacional da 
Enfermagem na Constituição Federal. O Se-
nado Federal aprovou por unanimidade no 
dia 2 de junho, em primeiro e segundo turno, 
a PEC 11/2022 que garante a segurança jurí-
dica para o PL 2564/20, que institui o piso 
salarial da enfermagem em todo o Brasil. 
No decorrer da votação, todas as emendas 
à PEC 11/22 foram rejeitadas.

A Proposta de Emenda à Constituição 
da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), 
visa dar segurança jurídica ao piso salarial 
da Enfermagem. Uma vez que, ao inserir na 
Constituição essa determinação, a intenção 
é evitar uma eventual suspensão do piso na 
Justiça, sob a alegação do chamado “vício 

de iniciativa” (quando a proposta é apresen-
tada por um dos Poderes sem que a Cons-
tituição Federal lhe atribua competência 
para isso).

Essa é mais uma grande conquista da 
categoria que luta há 30 anos por um piso 
salarial e por uma jornada digna de traba-
lho.  A proposta, que dá a segurança jurídica 
necessária para a sanção presidencial do 
PL 2564, está sendo analisada pela Câmara 
dos Deputados. A admissibilidade da PEC 
foi analisada e aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). 
Com isso,  o texto será analisado por uma 
comissão especial quanto ao mérito e, se 
for aprovado, seguirá para o Plenário, onde 
precisará ser votado em dois turnos.

No mês de maio, os servidores 
que trabalham no Hospital Santa 
Catarina foram surpreendidos 
negativamente com a redução 
drástica no pagamento do valor da 
produtividade, que chegou a míse-
ros R$ 21,00, devido a um prob-
lema que se refere ao lançamen-
to do faturamento do hospital.  
Desde então, o Sindsaúde/RN 
buscou algumas alternativas junto 

Sindsaúde discute 
produtividade do 
Hospital Santa 
Catarina

No mês de maio, os servidores que 
trabalham no Hospital Santa Catarina 
foram surpreendidos negativamente 
com a redução drástica no paga-
mento do valor da produtividade, que 
chegou a míseros R$ 21,00, devido a 
um problema que se refere ao lança-
mento do faturamento do hospital.  
Desde então, o Sindsaúde/RN bus-
cou algumas alternativas junto a 
Sesap e a administração do hos-

pital  para resolver a situação. Em 
uma reunião articulada pelo sindi-
cato com os servidores do hospital, 
a Sesap/RN informou que iria pagar 
no mês de Junho, um ponto de Produ-
tividade no valor de R$ 195,00 para 
compensar a perda do mês Maio, e 
comprometeu-se a congelar o ponto 
no valor de R$ 108,00 por dois me-
ses, até que se normalize a alimen-
tação no sistema do faturamento.  
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Audiência de 
conciliação termina 
sem acordo e ação 
do Sindsaúde deve 
ser julgada

D
EN

Ú
N

CI
AS Hospital Municipal 

de Natal
UPA's e UBS's de NATAL Walfredo Gurgel

O Hospital Municipal de Na-
tal está sofrendo uma série 
de desmontes que permeiam 
desde sua estrutura, como o 
fechamento de 20  leitos de 
Covid, até mesmo a falta de 
itens básicos, como material 
para imobilização ortopédica. 
Tudo isso em meio a ameaça 
de fechamento do hospital e a 
superlotação de pacientes com 
covid-19, enquanto os profis-
sionais continuam trabalhando 
sem o adicional de insalubrida-
de devidamente ajustado. 

A falta de estrutura, seguran-
ça e casos de assédio moral são 
problemas que atingem todas 
as unidades de saúde da capital 
potiguar, desde a atenção básica 
até os serviços 24h. No início 
de junho, o sindsaúde denun-
ciou o alagamento provocado 
pelas fortes chuvas e que atin-
giu o repouso dos profissionais 
na UPA Esperança, além de 
acompanhar uma intervenção 
com a leitura de uma nota de 
desagravo público, por conta do 
assédio moral, na UBS Satélite.  

O maior hospital do RN também 
sofre com problemas estruturais 
crônicos, como o caso recor-
rente de infiltração que assola o 
repouso dos enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem do centro 
cirúrgico do hospital. Devido ao 
problema antigo, parte do teto 
desabou, trazendo insegurança 
para os trabalhadores que utili-
zam o ambiente para descansar. 
A situação foi denunciada pelo 
Sindsaúde, e por sorte, no mo-
mento do incidente nenhuma 
pessoa se feriu.

Ocorreu no dia 14 de junho, 
a audiência de conciliação 
com o IPERN e o TCE para 
tratar da ação coletiva pro-
movida pelo Sindsaúde/RN 
para impedir que o estado 
retire o adicional de insalu-
bridade, adicional noturno 
e a gratificação de locali-
zação geográfica dos apo-
sentados e pensionistas da 
saúde. 
Na ocasião, defendemos a 
incorporação e manuten-
ção dos direitos daqueles e 
daquelas que contribuíram 
por anos a previdência em 
cima destas gratificações. 
E cobramos uma posição 
do Governo sobre esses 
descontos de forma impo-
sitiva O IPERN, represen-
tado por Nereu Linhares, 
reconheceu o desconto 
compulsório. No entanto, 
não houve acordo na audi-
ência, pois o TCE continuou 
firme na posição de retirar 
os direitos dos aposenta-
dos e pensionistas.
Como não houve acordo en-
tre as partes, a ação coleti-
va do Sindsaúde/RN,  pro-
tocolada em março de 2021, 
deve ser julgada pelo juiz 
do processo. A ação pede a 
manutenção dos adicionais 
e a gratificação nas apo-
sentadorias e pensões.

PEC 11 APROVADA - Senado 
Federal aprova emenda 
constitucional que dá segurança 
jurídica ao Piso Salarial da 
Enfermagem



Menina não é mãe. Estuprador não é pai!
Caso da menina de 11 anos escancara a misogenia

Nacional

O ex-ministro da Educação Milton 
Ribeiro foi preso pela Polícia Federal 
no dia 22/06. Figura próxima de Jair 
Bolsonaro, ele é uma das peças centrais 
no escândalo de corrupção envolvendo 
o repasse de verbas do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação). 

O pastor Gilmar Santos que atuava 
como lobista no esquema também foi 
preso. Amigo próximo da família do 
presidente, Santos tinha a função de fa-
cilitar o envio do dinheiro às prefeituras 
apoiadoras do governo federal. 

Na decisão da Justiça, são 13 man-
dados de busca e apreensão e cinco de 
prisões. Nestes está incluso o pastor 
Arilton Moura, também apontado como 
um dos facilitadores dos recursos para 
prefeitos bolsonaristas e membros de 
partidos considerados como parte do 
“centrão”.

Entre os crimes apontados pela 

Justiça estão corrupção passiva, pre-
varicação (a omissão de servidores 
públicos frente esquema ilegais), ad-
vocacia administrativa e tráfico de in-
fluência. 

Tanto Ribeiro, como os pastores, 
são amigos de Bolsonaro. A relação 
com o ex-ministro era tão próxima, 
que, em uma transmissão ao vivo pelas 
redes sociais, em março, o presidente 
afirmou: “Uma coisa rara eu vou falar 
aqui. Eu boto minha cara no fogo pelo 
Milton”. 

Certo de que o escândalo pode 
manchar sua candidatura para as 
eleições de outubro, Bolsonaro parece 
ter abandonado o aliado: “Ele que re-
sponda pelos crimes dele”, disse o 
ex-capitão após a prisão. O escândalo 
veio à tona com diálogos divulgados 
pelo jornal Folha de São Paulo. Neles, é 
possível ouvir Milton afirmando que, à 
pedido de Bolsonaro, à prioridade era 

O caso da menina de 11 anos que foi 
estuprada, engravidou e foi impedida 
por uma juíza de Santa Catarina de 
realizar um aborto legal causou re-
volta nacional. Após repercussão na 
mídia e muito sofrimento, a menina 
conseguiu realizar o procedimento. 
No entanto, esse caso traz uma série 
de discussões necessárias e revela a 
gravidade do desrespeito e da violên-
cia imposta às mulheres e meninas no 
país. Apesar do aborto ser legalizado 
em três casos , ele ainda é criminaliza-
do. No entanto, mulheres continuam 
arriscando suas vidas realizando pro-
cedimentos clandestinos. Para nós do 
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Sindsaúde/RN, é fundamental enca-
rar o debate e a defesa da legalização 
do aborto como uma questão de 
saúde pública.  Desde o acesso à edu-
cação sexual e a métodos contracep-
tivos para denunciar casos de abuso e 
evitar gestações indesejadas até a le-
galização do aborto de forma gratuita 
e segura, para que todas as mulheres, 
independentemente de sua condição 
econômica, possam acessá-lo se as-
sim o desejarem, e que essa medida 
seja acompanhada de outras políticas 
públicas, partindo da compreensão 
da maternidade como um direito e 
não uma imposição. O caso da atriz 

Klara Castanho, que foi estuprada e engravidou e 
resolveu doar a criança também mostrou que a so-
ciedade não está interessada em preservar a vida, 
nem muito menos a da mulher. Sempre foi sobre 
controle à vida das mulheres. Por isso, seguimos 
em luta por direitos sexuais e reprodutivos, por 
aborto legal e seguro. 

atender os municípios amigos do pastor 
Gilmar. 

Trata-se de um esquema clássico 
de corrupção. Os pastores eram op-
eradores de um verdadeiro balcão de 
negócios. A quadrilha era estruturada e 
possuía até mesmo um hotel em Brasília 
que funcionava como um quartel gener-
al. No local, eram promovidas reuniões 
entre representantes das prefeituras e 
do governo federal.

Está mais do que claro para o tra-
balhador brasileiro que o governo Bol-
sonaro é corrupto. O escândalo com as 
verbas da Educação é mais um exemplo 
de como o dinheiro do povo tem sido uti-
lizado em prol de aliados que sustentam 
o presidente no cargo.

Além das investigações e punições 
aos culpados, é preciso mobilizar a 
classe trabalhadora para derrubar Bol-
sonaro da presidência, já. 8
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