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O Grito dos Excluídos mostrou que 
é preciso construir a Greve Geral 

para botar pra FORA BOLSONARO! 

O dia 7 de setembro mostrou mais do que 
nunca a necessidade das Centrais Sindicais se 
organizarem para construir uma Greve Geral 
e colocar para fora Bolsonaro e Mourão. Não é 
uma tarefa fácil, mas é preciso que as grandes 
centrais como CUT e a CTB, parem com o pa-
pel vergonhoso de freiar as mobilizações e se 
joguem para organizar a classe trabalhadora. O 
dia 7 de Setembro de Bolsonaro foi um passo 
além em sua ofensiva de golpe e ditadura. Por 
isso, precisamos responder à altura, sob o risco 

de sermos atropelados enquanto esperamos as 
eleições de 2022 ou impeachment como forma 
de proteger as liberdades democráticas e impor 
um freio a Bolsonaro. É preciso e possível definir 
uma data para realizar uma manifestação bem 
maior que os atos golpistas de Bolsonaro. Jun-
to aos protestos, porém, é necessário constru-
ir, desde já, uma Greve Geral que possa botar 
abaixo de forma definitiva Bolsonaro, Mourão, e 
o seu projeto de ditadura, fome, desemprego e 
de entrega do país.
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Assintomáticos do vírus, mas vítimas 
do vazio que ele deixa: O que resta aos 
órfãos da Covid?Vitória para a classe 

trabalhadora: MP 
1045 é derrotada no 
Senado Federal

Trabalhadores tercei-
rizados da SAFE vivem 
o aprofundamento da 
precarização

Área de Lazer de 
Pium está suspensa 
para manutenção

Caros servidores, a área de 
lazer de Pium está suspensa 
pelos próximos 75 dias para 
realização de algumas ma-
nutenções no local. Os sócios 
que já tinham feito a reserva 
e efetuado o pagamento não 
serão lesados. Estamos ofere-
cendo duas possibilidades: 
Transferir a reserva para área 
de lazer da redinha ou solicitar 
o reembolso do valor que foi 
pago. Mais informações, en-
tre em contato: 3027-2830 ou 
99984-0198. 

No Brasil, mais de 113 mil 
menores de idade brasileiros 
perderam o pai, a mãe ou am-
bos para a covid-19 e para a ir-
responsabilidade do Governo 
Jair Bolsonaro (Sem partido) 
entre março de 2020 e abril 
de 2021. Quando falamos de 
crianças e adolescentes que 

tinham como principal cuidador os avós/avôs, esse número sal-
tou para 130 mil no país. Segundo o periódico científico Lancet, 
a cifra ultrapassa 1,5 milhão de órfãos no mundo todo. Para além 
da tragédia emocional, está o baque da perda, muitas vezes, da 
pessoa responsável pela renda familiar, sem contar que muitos 
não possuem outro familiar que possa tornar-se responsável pela 
sua tutela. Torna-se imprescindível, portanto, a inclusão imediata 
desses menores de idade em programas de transferência de ren-
da, para combater a vulnerabilidade financeira e social que vem 
junto com a orfandade. Não somos o Brasil de Bolsonaro. Somos o 
Brasil que resiste apesar dele. Que de onde estejam, todos esses 
pais e mães, ou figuras que desempenharam este papel, sintam-se 
orgulhosos dos filhos que presentearam ao mundo.

A MP 1045 que atacava bru-
tal mente os direitos históri-
cos dos trabalhadores e tra-
balhadoras foi derrotada no 
Senado Federal. Com 47 votos 
contrários e 27 a favor, a MP 
foi votada no dia 1 de setem-
bro.  Se aprovada, a lei abria 
margem para trabalho escravo 
e mais de 90 alterações em 
direitos trabalhistas. Para nós 
do Sindsaúde/RN, essa derro-
ta representa uma vitória para 
a classe trabalhadora que já 
é bastante penalizada pelos 
governos. Apesar da derrota é 
preciso manter o alerta, pois o 
governo Bolsonaro e seus alia-
dos não vão desistir de atacar 
os direitos dos trabalhadores 
conquistados com muita luta.

Todos os meses, os tra-
balhadores terceirizados da 
saúde que prestam serviços  
como maqueiros, higienização 
e limpeza nos hospitais, enfren-
tam um verdadeiro aprofun-
damento da precarização. Têm 
trabalhadores que estão com 
quatro férias atrasadas, com vale 
transporte atrasado há meses e 
salários atrasados. A empresa 
joga a culpa na Sesap e a mesma 
diz que está em dia. Enquanto um 
joga a responsabilidade no outro, 
são os trabalhadores que estão 
sendo penalizados. 

www.cspconlutas.org.br
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Diagramação
Fernanda Soares

   O Sindsaúde/RN vem a 
público repudiar o com-
portamento violento do 
vigilante, identificado 
como Betuel Chagas, 
que ameaçou a integri-
dade das manifestantes 
na mobilização do Agos-

to Lilás, realizada no dia 25/08, em Natal. O ato que denunciava, 
justamente, a violência contra as mulheres, terminou com o vigi-
lante sacando uma arma e colocando em risco dezenas de pes-
soas, entre mulheres, crianças e gestantes. Segundo informações,  
Betuel é ex-diretor do Sindicato dos Vigilantes e filiado ao PSOL. 
Apesar de não ser militante, a atitude como a dele é ainda mais 
grave por se tratar de alguém que conhece a luta dos movimentos. 
O PSOL soltou uma nota repudiando a violência sofrida no ato e 
pediu a desfiliação do agressor. Contra o machismo e todas as 
formas de opressão! Machistas não passarão!

Sindsaúde repudia violência de vigilante 
contra manifestantes no ato do Agosto Lilás

O Marco Temporal 
e o PL 490 são uma 
afronta a séculos 
de lutas e conquis-
tas da população 
indígena.

Bolsonaro fazem uma cam-
panha mentirosa em prol da 
medida. O que está em jogo 
são os direitos dos povos 
indígenas assegurados na 
Constituição. Por isso, o 
Sindsaúde se solidariza com 
a luta dos povos indígenas e 
diz não ao Marco Temporal e 
o PL 490.

Desde o dia 22 de agosto, o 
movimento indígena está re-
alizando o maior acampamen-
to de sua história, em Brasília, 
com a participação de cerca 
de 6 mil pessoas de 176 povos, 
para pressionar o Supremo 
Tribunal Federal (STF) a rejei-
tar a tese do marco temporal. 
Enquanto isso, ruralistas e 



Estado

A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União e Receita 
Federal deflagraram uma operação para apurar irregularidades 
na contratação de empresa para implantação de leitos de UTI no 
Hospital Central Coronel Pedro Germano da PM e no Hospital Dr. 
João Machado, em Natal (RN). Foram cumpridos mandados de 
busca e apreensão na Sesap e duas servidoras foram afastadas 
dos cargos. Segundo a CGU, as irregularidades causaram um pre-
juízo aos cofres públicos que pode chegar a R $4 milhões. g

Apesar do governo ter arreca-
dado entre janeiro e agosto de 2021, 
1,5 bilhão a mais que o mesmo perí-
odo de 2020, a governadora Fátima 
anunciou em reunião virtual com o 
Fórum dos Servidores, no dia 09/09, 
que só vai finalizar o pagamento dos 
salários atrasados em maio de 2022. 
Coincidência ou não, às vésperas 
das eleições. Conforme o calendário 
divulgado, o governo irá pagar o 13° 

de 2018 de quem recebe acima de 
R$ 4.500,01 no dia 15 de setembro 
e o salário de dezembro de 2018 no 
dia 31/01/22 para quem recebe até 
R$ 3.500. No dia 31/03/22 para quem 
ganha de R$ 3.501 até 6 mil reais e 
no dia 31/05/22 para quem recebe 
acima de 6 mil reais.  Além disso, o 
governo vai manter o formato de 
pagamento, privilegiando algumas 
categorias.

Governo Fátima vai concluir pagamento 
dos salários atrasados em maio de 2022

Confira os principais pontos do PCCR

SESAP é alvo de investigação da PF e CGU
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UMA LONGA ESPERA: Às vésperas das eleições de 2022, governadora Fátima Bezerra (PT) 
deve concluir pagamento do salário de dezembro de 2018. 

Com o discurso de popular, Governo Fátima 
segue sem receber os trabalhadores presen-
cialmente

Nos últimos meses, a direção do 
Sindsaúde/RN em conjunto com 
sua assessoria jurídica, têm tra-
vado uma constante batalha pela 
discussão e aprovação do novo 
Plano de Cargos e Salários dos ser-
vidores da saúde do Estado. Nesse 
sentido, estão sendo realizadas 
algumas mudanças no texto que 
compõem tal documento. 

Tais mudanças estão sendo 
propostas por uma comissão com-
posta por integrantes da SESAP e 
representantes dos sindicatos, o 
Sindsaúde é um dos sindicatos que 
faz parte da comissão. Nenhum dos 
pontos já está aprovado e sendo 
assim, são passíveis de mudanças. 
O objetivo do Sindsaúde/RN é lutar 
e brigar sempre por melhorias, por 
propor pontos que beneficiem os 
servidores. Diante disso, cobramos 
agilidade na discussão do PCCR na 
reunião com a governadora, que 
ficou de agendar uma data para 
receber o Sindsaúde. Até a data de 
fechamento deste jornal, o dia da 
reunião não tinha sido confirmado.  

Atualmente existem 16 níveis no plano, onde 
o servidor avança a cada dois anos de tra-
balho. O PCCR não contempla uma carreira 
de 35 anos e muitos servidores não podem 
progredir. A proposta apresentada é aumen-
tar do número de Níveis para 23, de modo a 
adequar as progressões verticais à nova lei 
previdenciária;

Correção monetária das 
tabelas de acordo com as 
perdas inflacionárias (Ta-
belas ainda não apresen-
tadas, o que vem sendo 
cobrado pelo Sindicato);

Garantia de Isonomia entre 
servidores, corrigindo as 
distorções da lei anterior;

Criação da Jornada extra-
ordinária com adicional de 
50% para os servidores que 
não trabalham em regime 
de plantão eventual;

Garantia das progressões 
de forma automática;

Criação de Nível 

Criação do incentivo à 
qualificação;

Criação da progressão 
horizontal por qualificação 
via cursos a serem promo-
vidos pela Sesap (2% 
a cada biênio);

Cursos técnicos, Graduação, 
Pós-graduação, mestrado e doutorado

Sem reajuste há 12 
anos, servidores 
esperam pela 
atualização do Plano 
de Cargos e Salários

O governo Fátima tem um discurso de governo do diálogo, 
mas até hoje se nega a receber os sindicatos presencialmente. 
No entanto, praticamente todos os dias se reúne e aglomera em 
reuniões ou eventos. Parece até que a governadora se preocupa 
com a covid-19 apenas quando o encontro é com os trabalhado-
res. 
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Em defesa do Projeto de Lei que institui o Piso Nacional 
da enfermagem e a jornada semanal de 30 horas já!

 União, coragem e deter-
minação! Esses foram os 
principais lemas da categoria 
da enfermagem do RN, na  2° 
Marcha a Brasília em defesa da 
aprovação do PL 2564/20, que 
busca instituir o piso salarial e 
uma jornada digna de trabalho. 
A mobilização ocorreu no dia 
17/08 em Brasília (DF), e contou 
com a participação da direção 
do Sindsaúde/RN e servidores 
da base que formaram uma del-
egação com 50 pessoas, além 
de profissionais e sindicatos 
da saúde de todo o Brasil.  Após 
caminhada pelo Congresso 
Nacional, os profissionais da 
enfermagem caminharam em 
direção ao Senado, exigindo a 
votação do PL 2564/20.  
Mesmo com o protesto pacíf-
ico, o Governo autoritário de 
Bolsonaro encaminhou a Tropa 
de Choque para intimidar a cat-
egoria. Em meio aos inúmeros 
absurdos, os profissionais não 
se calaram e exigiram serem 
recebidos pelos Senadores. 

A direção do Sindsaúde/
RN aproveitou a esta-
dia em Brasília, para se 
fazer presente no ato 
nacional contra a Refor-
ma Administrativa que 
também aconteceu na 
capital do Brasil, no dia 
18 de agosto. A famosa 
PEC 32, busca acabar 
com o serviço público 
e com a estabilidade 
do servidor, sobretudo 
da saúde e educação, 
através da terceirização 
dos serviços, prejudican-
do diretamente a popu-
lação que já sofre com a 
precarização do sistema 
público de ensino e de 
saúde em todo o país. É 
preciso barrar a Reforma 
Administrativa, pelo bem 
do país! 
DIGA NÃO À PEC 32!

Pela aprovação do PL 2564, trabalhadores 
da enfermagem realizam 2ª Marcha a Brasília
Mobilização ocorreu no dia 17/08 e contou com a participação da direção do 
Sindsaúde/RN e servidores que formaram uma delegação com 50 pessoas

Categoria também 
protestou contra a 
PEC 32 em Brasília

 No dia 25/08, ocorreu 
uma reunião com o Sena-
dor Rodrigo Pacheco, a re-
latora do PL 2564/2020 e 
as principais lideranças do 
senado, representantes 
do COFEN/COREN, na 
qual discutiram a propos-
ta para votação do piso 

salarial. Após discussão, 
ficou encaminhada uma 
comissão no Senado Fed-
eral com representantes 
das Confederações e dos 
Sindicatos para definir 
a média salarial da cate-
goria. O PL original prevê 
piso salarial de R$ 7,3 mil 

mensais para enfermeiros, 
de R$ 5,1 mil para técnicos 
de enfermagem, e de R$ 
3,6 mil para auxiliares de 
enfermagem e parteiras, 
além da jornada semanal 
de 30h. 
O Sindsaúde/RN defende 
a aprovação do projeto 

conforme o texto original 
apresentado pelo senador 
Fabiano Contarato, com 
os valores lá previstos. Se 
durante os debates surgir 
alguma proposta alterna-
tiva concreta, esta será 
submetida a apreciação da 
categoria.

Nacional



 No dia 18/08, o Sindsaúde/RN 
entregou a pauta de reivindicações ao 
Chefe do gabinete do prefeito Álvado 
Dias (PSDB) e cobrou uma audiência 
com o prefeito e o secretário de Saúde, 
George Antunes. Nesse dia, os servidores 

Ações do jurídico 

Sindsaúde entrega pauta de reivindicações dos 
servidores da saúde de Natal e cobram audiência 
com o prefeito Álvaro Dias

Confira a pauta da categoria:
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da saúde realizaram uma paralisação de 
24h, seguindo o Dia Nacional de Mobi-
lização dos Servidores Públicos contra a 
Reforma Administrativa.  Após protesto 
em frente à prefeitura de Natal, os serv-
idores saíram em caminha em direção a 
Sesap, onde os servidores do estado es-
tavam em mobilização. A pauta de reivin-
dicações foi aprovada em assembleia 
presencial da categoria no dia 13/08, 
e dará início a construção da Campanha 
Salarial dos Servidores da Saúde de Na-
tal que terá como mote “NEGOCIA PRE-
FEITO, NOSSA BARRIGA TÁ VAZIA!” g

Pauta foi aprovada em assembleia presencial da categoria no 
dia 13/08 e dará início a construção da Campanha Salarial 

Setembro Amarelo: 
Como manter a saúde mental sendo Brasileiro?

A pandemia de Covid-19 trouxe adoecimento com relação ao isolamento 
social, medo da doença e a perda de familiares e amigos. Além de tudo 
isso, itens básicos à sobrevivência como comida, gás de cozinha e energia 
estão com preços cada vez mais altos e apesar de tantos aumentos, o 
salário mínimo segue no valor de R$1.100. Salário esse, insuficiente para 
garantir tanto a sobrevivência das famílias quanto para alternativas de 
manter a saúde mental como terapia e lazer. Saúde mental se conquista, 
também, através da garantia de comida no prato, emprego, acesso à mo-
radia, educação, saúde, cultura e lazer.

Cumprimento da data base; 

Atualização da matriz salarial; 

Reajuste das gratificações; 

Implantação e atualização dos adicionais 
de quinquênios, insalubridade e noturno; 

Implantação de todas as gratificações 
devida aos servidores; 

Criação de uma gratificação que contemple os servidores 
lotados em unidades básicas de saúde e centro clínicos e especializados; 

Luta por uma aposentadoria integral; Auxílio alimentação para 
servidores lotados em ESF; 

Convocação do cadastro de 
reserva do último concurso; 

Combate ao assédio moral; 

Eleição direta para gestores 
das unidades de saúde; 

Garantia de repouso digno para 
profissionais das unidades 24h e 
condições dignas de trabalho; 

Criação de uma política de saúde do traba-
lhador de forma que contemple e ampare o 
trabalhador de acordo com o SUS; 

Manutenção da gratificação Co-
vid e EPI’s para todos enquanto 
durar o estado de pandemia; 

Construção do hospital municipal de 
natal e hospital de pediatria; 

Contra a Reforma Administrativa; 
Contra o fechamento dos serviços de saúde; 
Tratamento isonômico no que confere o ponto eletrônico; 
Segurança em todas as unidades de saúde.

O escritório responsável pela ação do 
FGTS já juntou no processo as execuções 
de mais de 1.040 servidores que se en-
contram 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.

FGTS

IPERN

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 jul-
gada, tendo a decisão judicial favorável.

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

O IPERN divulgou as duas últimas listas 
restantes de 2012 e 2013, que foram pa-
gas aos servidores referente aos des-
contos indevidos realizados pelo órgão 
em 2007 sobre os plantões eventuais 
dos profissionais da saúde do RN. Com 
o pagamento dos 31 lotes de 2012 e os 5 
lotes referentes ao ano de 2013, o IPERN 
finalmente quitou a dívida de mais de 
14 anos com os trabalhadores da saúde.  
Para conferir as listas acesse o site do 
Sindsaúde/RN.

Salários Atrasados 

Mudança de nível

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.

Quinquênios

Natal



Nacional

Internacional

 A Proposta de Emenda à Constitu-
ição (PEC) 32/2020, conhecida como 
Reforma Administrativa, tem como 
principal objetivo reduzir o custo da 
máquina administrativa, retirando 
do Estado obrigações de relevância, 
especialmente nas áreas sociais. Essa 
PEC ameaça mais de 11 milhões de 
servidores federais, estaduais e mu-
nicipais do país, bem como os tra-
balhadores e trabalhadoras das es-
tatais e o conjunto da população que 
necessita dos serviços públicos.
O discurso do governo é de que a 
Reforma Administrativa irá “desbu-
rocratizar” e “agilizar” o funciona-
mento da máquina pública, “acabar 
com privilégios”. Para isso, utiliza de 
mentiras como de que a reforma não 
atingirá os atuais servidores e que 
os serviços públicos serão mais efi-

 Desde que o grupo extremista, Talibã, 
tomou o poder da capital Cabul no Afe-
ganistão, no dia 15/09, o mundo voltou os 
olhos para o desespero da população afegã 
que tentava a todo custo fugir do país. As 
cenas angustiantes filmadas no Aeroporto 
de Cabul, onde pessoas se amontoavam 
nas plataformas de vôo, arriscando e dando 
suas vidas resume o caos que se instaurou 
no país com a retirada das tropas estadun-
idenses e com o retorno do grupo funda-

mentalista islâmico ao poder após 20 anos.  
Com essa situação, muitos acreditam que 
seria melhor os Estados Unidos não terem 
deixado o país, já que “salvaram” as mul-
heres das mãos de bárbaros opressores. 
Mas na verdade, o grande responsável pela 
dramática situação das mulheres no país 
asiático, que constituem metade da pop-
ulação de quase 39 milhões, é o próprio 
imperialismo estadunidense que junto 
com a Arábia Saudita e o Paquistão finan-

ciou escolas religiosas fundamentalistas.   
A luta das mulheres afegãs! O movimen-
to feminista no país tem uma tradição de 
luta e garante que não vai silenciar. A Rawa 
diz que desta vez o conjunto das mulheres 
avançou em sua consciência em meio à 
barbárie imperialista e fundamentalista. E 
se prepara para mobilizar o povo afegão, 
que em sua maioria não se vê representa-
do pelo Taliban, nessa nova etapa de luta, 
agora sem os ocupantes.

PEC 32: O que está em jogo com a 
Reforma Administrativa de Bolsonaro?

Fundamentalismo x Imperialismo: 

Qual o destino  
das mulheres 
afegãs? 

Governo Bolsonaro pretende atacar direitos históricos dos trabalhadores e 
trabalhadoras conquistados através de muitas lutas ao longo de décadas 
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O futuro das mulheres do Afeganistão com a tomada do poder pelo Talibã

cientes. O mesmo canto da sereia utilizado 
nas reformas Trabalhista e da Previdência. 
É preciso barrar a reforma Administrativa!
A reforma administrativa é mais um dos 
instrumentos de ataque de Bolsonaro, 
Mourão e Guedes, por isso, parte essencial 
da nossa luta é derrubar esse governo gen-
ocida. Nesse sentido, é fundamental inten-
sificarmos a luta contra a PEC 32 e nos or-
ganizarmos em cada local de trabalho, em 
defesa dos serviços públicos. g
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A saúde foi às ruas no dia 
18/08 para dizer não à 
reforma Administrativa 

e nenhum direito a menos!

Como parte do calendário de luta do 
dia Nacional de Paralisação contra 
PEC 32 (reforma Administrativa), os 
servidores da saúde do município de 
Natal e do Estado realizaram protestos 
em defesa dos serviços públicos. Não 
aceitaremos nenhum direito a menos! 
Não à PEC32 e o desmonte do serviço 
público!


