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Eleições do Sindsaúde/RN ocorrerão 
nos dias 29 e 30 de março

ELEIÇÕES DO SINDSAÚDE/RN

Duas chapas se inscreveram para concorrer à Diretoria Estadual  
e Conselho Fiscal do Sindsaúde-RN do pleito 2022/2025.
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SOMOS NÓS, 
NOSSA FORÇA 
E NOSSA 
VOZ!
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AGORA É GREVE: Trabalhadores 
da Saúde de Natal preparam 
Assembleia Unificada para o dia 
04/04, com indicativo de greve!
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Tá chegando a hora!

Comunicação Sindsaúde-RN: Fernanda Soares,Thalia Varela (Jornalistas)
Francisca Pires e Maria Eduarda (Estagiárias)

Ao todo duas chapas se inscreveram, Chapa 1 “Com independência, resistên-
cia e luta”, composta em sua maioria por membros da atual gestão, e a Chapa 
2  da Oposição:  “União, luta e renovação”. 

Trabalhadores e trabalhadoras da saúde irão 
eleger nova Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal

ELEIÇÕES DO SINDSAÚDE/RN 29 E 30 DE MARÇOParticipe e fortaleça um sindicato de luta e combativo!

Quem pode participar?

Como faço pra votar?

Quantas chapas irão concorrer?

É importante participar?

Para exercer o direito ao voto, o servidor da saúde precisa estar filiado à en-
tidade. Quem se filiou até o dia 29 de dezembro poderá votar. Quem se filiou 
após este prazo, não poderá votar.

A eleição irá ocorrer nos dias 29 e 30 de março, no horário das 06h30 às 20h, 
nas unidades que funcionam em regime de plantão; e nas demais unidades de 
saúde, das 07h às 17h, e vai contar com urnas fixas e volantes.

Para fazer valer o seu direito de representatividade! Em tempos de ataques 
permanentes aos serviços públicos e retirada de direitos, a sua participação 
é o que irá respaldar as ações do Sindsaúde/RN em defesa dos interesses dos 
trabalhadores da saúde. Esse processo democrático e tão importante para a 
entidade é que permite que os dirigentes, em conjunto com a sua base, atuem 
pela melhoria das condições de trabalho, pela valorização da categoria, por 
políticas públicas e pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em uma data histórica, 8 de Mar-
ço- Dia Internacional da Mulher, a 
enfermagem do RN esteve nas ruas 
exigindo melhores condições de 
trabalho, jornada digna e uma remu-
neração justa. 

A categoria, composta em sua 
maioria por mulheres, acredita que 
sua desvalorização não acontece 
por acaso e tem sim raízes profun-
das na desigualdade de gênero. 

O ato pela aprovação do PL 
2564/20 que visa instituir o piso 
salarial da categoria, aconteceu 
em frente ao shopping Midway 
Mall e reuniu entidades sindicais e 
trabalhadores da saúde de vários 
municípios potiguares. Na ocasião, 
enfermeiras e técnicas de enferma-
gem aproveitaram para levantar a 
bandeira do 8 de março em prol não 

O grito por valorização das mulheres que salvam vidas!  

só de seus direitos como mulheres, 
mas também como trabalhadoras, 
assim como fizeram as 15 mil mu-
lheres operárias, em 1908, quando 
marcharam pela cidade de Nova 
York exigindo a redução das jorna-
das de trabalho, salários melhores e 
direito ao voto.

Em paralelo, do outro lado da 
cidade, mulheres e militantes de 
movimentos sociais se mobilizaram 
em caminhada pelos centros co-
merciais dos bairros Alecrim e Cida-
de Alta pedindo o fim da pandemia 
do feminicídio e da desigualdade de 
gênero. O ato unificado teve como 
tema “Pela Vida das Mulheres: Bol-
sonaro Nunca Mais! Por um Brasil 
sem Machismo, Racismo e Fome” e 
contou com muitos discursos, pala-
vras de ordem, batucada e poesia. 

São as mulheres em luta pelos seus direitos. Pelo fim do 
desemprego, por um piso salarial justo e pelo direito à vida!



Natal

ACABOU A 
PACIÊNCIA, 
ÁLVARO DIAS!

Nosso jurídico conquistou mais 
uma vitória para categoria. Dessa 
vez, arrancamos uma sentença pos-
itiva da ação coletiva que garante o 
direito dos servidores do Município 
de Natal acumularem o recebimen-
to da Gratificação de Plantão (GP) e 
Gratificação Específica de Atenção 
à Urgência e Emergência (GEAUE). 

O que acontecia nesses casos 
era que servidores que recebiam 
GEAUE quando solicitavam o re-
cebimento da GP, ou vice-versa, 
não recebiam a implantação 
porque o município não permitia 
que houvesse esse acúmulo de 
gratificações. A nossa ação veio 
justamente para contestar essa 
dinâmica e garantir que os trabal-
hadores recebam sim todas as 
gratificações que lhes são de direi-
to, independente de quantas sejam.

O juiz reconheceu a legitimidade 
da ação e concedeu a sentença 
positiva. O processo ainda cabe 
recurso, no entanto, já significa 
uma grande vitória para os trabal-
hadores da saúde de Natal. O Sind-
saúde/RN atua incansavelmente 
pela garantia e manutenção dos di-
reitos dos trabalhadores e seguirá 
acompanhando o andamento da 
ação até que a mesma seja imple-
mentada oficialmente.   g

Em março de 2020 o mundo iniciava 
uma batalha contra a pandemia da covid 
-19. O coronavírus surpreendeu especia-
listas e chegou a matar, até o momento, 6 
milhões de pessoas. Os trabalhadores da 
saúde foram e continuam sendo linha de 
frente e imprescindíveis nesse processo. 
Durante esses dois anos  de pandemia 
tivemos que travar uma grande luta con-
tra a política genocida do prefeito Álvaro 
Dias (PSDB).  

Seguindo a mesma política do presi-
dente Jair Bolsonaro, o prefeito de Natal 
promoveu o adoecimento da população 
com medidas frouxas de segurança, in-
centivou o uso da ivermectina, um me-
dicamento ineficaz de combate ao vírus 
e não ofereceu condições de trabalho e 
EPI’s adequados aos trabalhadores da 
saúde. 

O prefeito e a sua gestão seguem 
uma política autoritária e não respeitam 

os espaços de diálogos com os sindicatos. 
Foi através de reuniões de mediação com o 
Ministério Público do Trabalho e CMS, que 
conquistamos EPI’s aos trabalhadores da 
saúde, garantimos também a gratificação 
Covid.

O Sindsaúde/RN foi parte da luta  pela 
convocação do cadastro de reserva e, du-
rante esse período, nos somamos aos pro-
testos pela convocação imediata diante 
do déficit de profissionais na saúde e so-
brecarga de trabalho. Além disso, fizemos 
inúmeres denúncias  ao MPT sobre a situ-
ação das unidades de saúde e as péssimas 
condições de trabalho e ganhamos ação 
que garantiu afastamento dos servidores 
da saúde com comorbidades.  

Não sossegamos um segundo diante do 
descaso do prefeito Álvaro Dias e continu-
aremos na luta pela  abertura de diálogo e 
pelo cumprimento da Data-base dos servi-
dores da saúde. 

Os servidores da saúde de Natal se 
preparam para dar o recado ao pre-
feito Álvaro Dias (PSDB), no dia 24 
de março, com a paralisação de ad-
vertência em frente à prefeitura. Os 
trabalhadores denunciam o aumento 
absurdo dos salários do prefeito de 
Natal e seus secretários, chegando a 
60% de aumento por meio de gratifi-
cação “JETONS”. 

Enquanto isso, a grande maioria 
dos servidores da saúde vivem com 
rendas salariais que vão de menos de 
um salário mínimo a pouco mais de 
1.300 reais. Ou  seja, nossos salários 
não acompanham a alta de preços dos 
alimentos e serviços.

Além disso, a categoria reivindica  o 
cumprimento da  Data-base, a revisão e 
atualização do PCCV, a implantação das 
gratificações, condições de trabalho, 
entre outras pautas.

A próxima atividade da categoria 
será no dia 04 de abril, onde os servi-
dore têm um encontro marcado em As-
sembleia Unificada, com indicativo de 
greve, às 8h, no auditório do SINPOL (Av. 
Rio Branco, 825 - Cidade Alta).

Servidores e Servidoras da saúde 
de Natal é hora de organizar o seu local 
de trabalho.  No dia 04/04, participe da 
Assembleia Unificada que irá discutir os 
próximos passos da luta em defesa dos 
nossos direitos.  

Trabalhadores da Saúde de Natal 
preparam Assembleia Unificada 
para o dia 04 de abril
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Ação coletiva 
garante 
recebimento 
simultâneo de 
gratificações

“Num 
fuja não!”



Estado

Concurso Público
  A Sesap/RN informou que está em 

processo de elaboração, dimensiona-
mento e impactos, mas que o novo con-
curso respeitará os aprovados no ante-
rior, incluindo no Edital que só  poderão 
ser convocados aprovados no novo 
concurso após o término da validade do 
anterior ou no caso de não existirem can-
didatos no cadastro de reserva.

OUTROS PONTOS DA MESA SUS
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 Diante da intransigência do gover-
no no que se refere ao pagamento dos 
plantões eventuais dentro do mês tra-
balhado, assim como determina a nos-
sa Constituição Estadual (parágrafo 5°, 
Art.28), o jurídico do Sindicato propôs 
uma ação judicial com objetivo de ga-
rantir os direitos dos servidores Esta-
duais da Saúde.

A ação foi levada para 4ª Vara da 
Fazenda Pública da Capital e está nas 
mãos do Juiz para que seja dada uma 
decisão sobre a liminar requerida. É 
importante frisar que o Sindsaúde/RN 
segue trabalhando de forma incansável 
na defesa dos direitos dos trabalhado-
res e sendo o sindicato de luta e inde-
pendente de governos ou partidos que 

ESSA LUTA É NOSSA!

Sindsaúde/RN judicializa questão do pagamento 
dos eventuais fora do prazo constitucional

PCCR é conquista da 
categoria e do Sindsaúde/RN

19/10: DIA DE 
PARALISAÇÃO

Servidores realizam paralisação de 24h para 
cobrar audiência com governadora

Dezembro de 2013ASSEMBLEIA: Servidores da saúde estadual 
aprovam greve 

APROVAÇÃO 
DO PCCR:

Servidores vão à Assembleia Legislativa acom-
panhar votação para pressionar deputados 

Após greve que durou 
23 dias, PCCR é votado 
e aprovado na Assem-
bleia Legislativa do RN

  Se existe uma 
verdade é a de que 
o Sindsaúde/RN 
não foge da luta. 
Um sindicato que 
não se curva aos 

governos permanece sempre defend-
endo a classe trabalhadora. Foi partindo 
desses princípios que nós, junto com 
vocês, trabalhadores e trabalhadoras da 
saúde conquistamos essa vitória. Não foi 
um direito entregue de bandeja pelo gov-
erno Fátima Bezerra (PT), foi um direito 
arrancado através de luta e resistência. 

Para que o PCCR fosse implantado, 
os servidores da ativa precisaram faz-
er um cadastro prévio no Sistema da 

Sesap, e o setor jurídico do Sindsaúde 
prestou todo o suporte em relação às 
orientações para os servidores, pro-
movendo uma live para tirar dúvidas 
que bateu quase 3 mil visualizações no 
Facebook e no Youtube do sindicato.    
Ressaltamos que essa vitória só foi pos-
sível porque temos uma direção de luta e 
independente. A direção do Sindsaúde/
RN acreditou na greve e na luta dos tra-
balhadores da saúde para pressionar o 
governo. A luta pelo PCCR da saúde en-
cerra um ciclo da atual gestão que se 
dedicou com unhas e dentes na defesa 
de uma saúde pública de qualidade, por 
melhores condições de trabalho e por 
valorização da categoria.g

Produtividade
  Será realizada uma discussão mais 

ampla com a participação dos sindica-
tos e dos servidores. Segundo a Sesap, 
o Secretário irá renovar a Portaria que 
regulamenta a produtividade de modo 
que a nova lei não traga prejuízo aos ser-
vidores.

Cadastro de Reserva
  No que toca  ao Concurso de 2018, 

a Sesap/RN ainda aguarda parecer da 
PGE quanto à prorrogação de sua vali-

dade ante  suspensão  do prazo previsto 
na Lei estadual n° 10.727/2020.

Enquadramento dos 
Aposentados no PCCR

  Com os inúmeros erros na folha de 
março/2022, apenas uma parcela dos 
aposentados receberam o reajuste do 
Plano de Cargos e muitos não receberam 
sequer o pagamento do salário. Nesse 
sentido, o Sindsaúde/RN procurou a 
Sesap e o Secretário, Cipriano Maia, se 
prontificou de resolver essa questão di-
retamente com a secretaria de Adminis-
tração ainda no mês de março.



Trabalhadores (as) da saúde 
de Parnamirim estão em greve!

  Os servidores da saúde 
de Parnamirim entraram 
em greve no último dia 16 
de março. Essa foi a for-
ma que os trabalhadores 
encontram para alertar a 
população sobre a situa-
ção em que se encontra 
a saúde pública do muni-
cípio e o tratamento que 
o prefeito Rosano Tavei-
ra (Republicanos) vem 
dando aos servidores da 
saúde. “Queremos ser va-
lorizados e reconhecidos, 
não só porque somos li-
nha de frente no combate 
à Covid-19, mas também 

pelo trabalho histórico 
que travamos em defesa 
de uma saúde pública de 
qualidade. Não é possí-
vel que em pleno ano de 
2022 ainda precisemos 
lutar pela implantação da 
nossa insalubridade”, de-
clarou Breno Abbott, co-
ordenador do Sindsaúde/
RN. A lei já foi publicada 
em Diário Oficial, mas 
até o momento o prefei-
to Taveira não implantou. 
Essa é uma luta antiga da 
categoria que reivindica a 
implantação mais o retro-
ativo. 

Além disso, reivindica-
mos a abertura da agen-
da de negociação para 
alteração e atualização 
do Plano de Cargos e Sa-
lários e também denun-
ciamos a insegurança e 
as condições precárias 
de trabalho nas unidades 
de Parnamirim, o fim do 
assédio moral nos locais 
de trabalho, a equipara-
ção das gratificações da 
atenção básica e urgência 
e emergência, a falta de 
insumos básicos para o 
atendimento da popula-
ção, entre outros pontos.
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Foto: Renato M
edeiros Cordeiro

Servidores realizam paralisação de 24h para 
cobrar audiência com governadora

Dezembro de 2013

NOVEMBRO
Sem diálogo com o 

governo Fátima, catego-
ria convoca assembleia 
com indicativo de greve 

Servidores da saúde estadual 
aprovam greve 

APROVAÇÃO 
DO PCCR:

LIVE SOBRE O PCCR:

Servidores vão à Assembleia Legislativa acom-
panhar votação para pressionar deputados 

Sindsaúde/RN esclarece dúvidas 
sobre o novo PCCR da saúde

Após importante conquista da categoria, o pagamen-
to dos salários do mês março era algo muito esperado. 
No entanto, os erros graves nos contracheques causou 
muita confusão entre servidores e aposentados que 
aguardavam receber os salários reajustados, após a atu-
alização do PCCR. De imediato, a direção do sindicato foi 
até à Sesap no dia 15/03 e conversou com o Subcoorde-
nador da folha de pagamento para buscar informações 
sobre esses problemas.

Além dos erros nos contracheques, muitos servidores 
também relataram outros problemas: Como servidores 
enquadrados em 40h que receberam equivalente a 30h, 
servidores que receberem os mesmos valores do mês 
anterior (zero reajuste) e servidores e aposentados que 

não receberam nenhum valor. Além disso, servidores do interior que recebiam 
localização geográfica não receberam a gratificação. Com o novo Plano de Car-
gos, a localização geográfica foi transformada em gratificação VPNI e por isso, 
não foi incluída na folha. Segundo a secretaria, eles estão fazendo um levanta-
mento para a implantação em folha suplementar de abril. 

Caso você identifique algum erro na folha, o Sindsaúde/RN disponibilizou 
um e-mail próprio para atender essas demandas. Envie um e-mail para: sind-
saudernurgencias@gmail.com ou o no número: 84 99107-6549, especificando 
se é aposentado ou servidor da ativa, com nome, matrícula e contracheque.

Erro do governo nos salários gera caos na 
vida dos servidores da saúde do Estado
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 O Sindsaúde/RN já disponibilizou em seu site a prestação de contas dos meses 
de Janeiro a Setembro de 2021. Os relatórios mensais com detalhes de todos os 
gastos e despesas do sindicato podem ser acessados na aba Documentos, na página 
principal do site. Conforme prevê o Estatuto do Sindsaúde, em Abril de 2022, a atual 
gestão prestará as contas de todo o ano de 2021 em Assembleia da Categoria.

  O setor jurídico do Sindsaúde/RN é 
um dos grandes destaques na atuação 
do sindicato em defesa do trabalhador. 
Ao todo nossa equipe possui oito ad-
vogados, sendo sete trabalhistas e um 
cível, que trabalham todos os dias ori-
entando e ajudando a categoria contra 
qualquer tipo de retirada de direitos. Os 
advogados trabalhistas atuam em Natal 
e na Grande Natal, em Pau dos Ferros, 
Santa Cruz, Mossoró, Caicó e nas regio-
nais (1°,2°, 5°,6°,7°,8°), já o cível atende a 
todo o Estado.

Só em 2021 foram contabilizados 
1.728 novas ações protocoladas pela as-
sessoria jurídica do Sindsaúde/RN, sen-
do destas 209 petições iniciais e 1.519 
execuções individuais de ações coleti-
vas. Como por exemplo, as ações coleti-
vas do Estado como a Mudança de Nível 
2016, Salários Atrasados 2016 a 2018 e 

Sindsaúde/RN 
prestando contas 
com a categoria

Por dentro de tudo: Conheça a atuação 
do setor jurídico do Sindsaúde/RN

Jurídico

  

Equipamentos de Proteção Individual/
Pandemia. Além das ações coletivas de 
Natal, como o quinquênio, Afastamento 
Grupo de Risco/Pandemia entre outros 
processos que abrange também diver-
sos municípios do Rio Grande do Norte. 

Além das ações coletivas, a asses-
soria jurídica também é responsável 
pelas ações individuais movidas por 
cada servidor que busca o atendimento 
na sede ou nas regionais e realizam  de-
fesas em processos administrativos, 
como por exemplo, acúmulos de cargos, 
TCE e outras demandas de origem nas 
secretarias de saúde do estado e dos 
municípios. Se você deseja mover ou 
acompanhar alguma ação desse tipo, 
confira o horário dos atendimentos, que 
podem ser virtuais ou presenciais e qual 
procedimento é necessário para con-
segui-lo através do nosso site. g

Que golpe foi esse?
Uma quadrilha de estelionatários es-
tão se apresentando como advogados 
do sindicato, para pedir depósitos em 
dinheiro utilizando como “isca” a ação 
do FGTS e dos precatórios. O grupo 
tem acesso a dados pessoais das víti-
mas e entram em contato por meio de 
ligações e mensagens no WhatsApp, 
se utilizando de informações clonadas, 
como o nome e o número da OAB do 
advogado responsável pela ação. Infe-
lizmente, alguns servidores caíram no 
golpe e chegaram a perder de uma só 
vez, mais de R$ 6 mil. Como foi o caso 
de uma servidora que procurou ajuda do 
setor jurídico do sindicato após perce-
ber que as transferências se tratavam 
de um golpe. “Eu fui vítima, eles fazem 
tudo online, dão um prazo pequeno 
para que você não possa articular o sin-
dicato em um horário sempre no fim do 
expediente, é tudo muito bem feito, dão 
o nome e o número do advogado, seu 
cpf, seu endereço, data de nascimento, 
eu fui vítima e não quero que as outras 
pessoas passem por isso”, desabafa a 
trabalhadora que já tomou as medidas 
judiciais cabíveis. 

Para alertar a categoria, nós publica-
mos notícias sobre o assunto nas redes 
sociais e também patrocinamos por 
sete dias seguidos um spot na rádio de 
maior audiência do estado, alertando 
a categoria para o golpe.  Fiquem em 
alerta e qualquer dúvida ou informação 
entre em contato com o Sindsaúde pelo 
telefone 3027-2830.



  Acreditando que o Sindsaúde/RN 
é um patrimônio da categoria que deve 
ser valorizado, a gestão “O Sindicato so-
mos nós, nossa força, nossa voz: Resistir 
e avançar nas lutas” fez importantes in-
vestimentos para melhor atender a cat-
egoria. 

Dentre eles estão: reforma completa 
do auditório “Maria do Carmo Wander-
ley”, que comporta cerca de 100 pessoas, 
para dar mais conforto durante as as-
sembleias e reuniões dos trabalhadores, 
assim como, a realização de manuten-
ções e reformas das áreas de lazer de 
Pium e da Redinha. 

Para usufruir dos serviços, é 
necessário que os filiados se informem 
quanto a disponibilidade de locais e da-

tas no número 3027-2830.   
Diferente do que a oposição es-

palha por aí, nossa gestão investiu no 
patrimônio da categoria por entender 
que não só de luta que vive um sindicato.

Investimos ainda em um novo carro 
para atender demandas de atividades 
externas do sindicato e equipamos o 
setor de comunicação com os melhores 
materiais para que fosse possível a con-
strução de uma assessoria muito bem 
estruturada. 

Por isso, servidor (a), não acredite em 
Fake News! Um sindicato bem estrutur-
ado para que os trabalhadores tenham 
lutas organizadas, esse sempre foi um 
dos compromissos principais da nossa 
direção! g

  Receber os (as) filiados (as) em um 
ambiente seguro, organizado e acon-
chegante sempre foi uma prioridade da  
nossa gestão. A sede, localizada na Av. Rio 
Branco -874- Cidade Alta,Natal/RN, ofer-
eceu o conforto e a segurança necessários 
aos trabalhadores até mesmo durante os 
períodos mais críticos da pandemia de 
Covid-19, na qual, após mais de seis meses 
sem atendimento presencial, a sede foi 
reaberta em outubro de 2020 obedecen-

do todos os protocolos de segurança 
após avaliação do engenheiro de trabalho 
contratado pelo sindicato. É importante 
destacar, porém, que mesmo com a sede 
do sindicato fechada, nossa equipe não 
parou, as atividades seguiram remota-
mente e desde o início da pandemia, pro-
movemos ações políticas e jurídicas para 
preservar a saúde e os direitos das trabal-
hadoras e trabalhadores da saúde. A sede 
do sindicato já havia, em 2018, passado por 

uma grande reforma. Como consequência 
dos anos que o local passou sem manuten-
ção, aconteceu uma infestação de cupim 
em todo o teto que precisou ser resolvida. 
Além disso, parte da antiga instalação elé-
trica era muito antiga, ainda de quando a 
sede foi construída. Foram reformadas as 
instalações elétricas, hidráulicas, fachada, 
piso, teto, portas, sofás, paredes e pintura. 
Hoje, o sindicato tem um espaço novinho 
em folha.
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Além das lutas, nós investimos 
no patrimônio da categoria! 

De cara nova: Nossa sede foi reformada e adaptada 

Um sindicato bem estruturado para que os trabalhadores tenham lutas 
organizadas, esse sempre foi um dos compromissos principais da nossa direção! 

Diversão e bem-estar

O bem estar dos 
nossos filiados 
também é uma 
prioridade!

O bem estar e a saúde dos nos-
sos filiados também é uma prior-
idade. Pensando nisso, firmamos 
uma série de parcerias para que 
os filiados tenham descontos 
exclusivos. 
Sesc: oferece aos sócios a 
disponibilidade de utilizar os 
serviços de atividades espor-
tivas, culturais, de lazer e edu-
cação. Além disso, oferece ainda 
refeições nos restaurantes do 
Sesc Cidade Alta e Mossoró.  
Unimed: oferece tabela de 
preços diferenciada para os 
sócios com cobertura para con-
sultas eletivas e de urgência, 
exames, cirurgias e internações.  
Humana: os sócios têm 
descontos no convênio 
com o plano de saúde. 
Delphi: o grupo oferece o plano 
Essencial Group que confere 
aos usuários a cobertura ba-
seada no Rol de Procedimen-
tos da ANS previsto na Lei 
9656/98, incluindo a ortodontia 
e rede credenciada de acor-
do com o guia odontológico. 
Sicoob:  Quem faz parte do 
Sicoob conta com mais de 3 
mil pontos de atendimento, 
milhares de caixas eletrônicos 
e uma diversidade de canais 
digitais que permitem o acesso 
a um portfólio completo de 
produtos e serviços financeiros  
Para maiores informações sobre 
os convênios e como adquiri-los, 
acesse: http://sindsaudern.
org.br/p/convenios



Toda solidariedade e apoio à resistência ucraniana!
CSP-Conlutas cria Campanha financeira para ajudar trabalhadores da Ucrânia

Nacional

internacional

O anúncio do tarifaço imposto pelo 
governo e a Petrobrás no dia 10 de 
março impacta não só quem depende 
diretamente dos combustíveis, mas é 
uma verdadeira pancada sobre toda a 
população, sobretudo os mais pobres. 
Desde o dia 11/03 a gasolina contou 
com um aumento de 18,77%; o diesel 
24,9%, e o gás de cozinha 16%.

Com isso, o preço médio do litro da 
gasolina supera os R$ 7, chegando a 
R$ 11 em alguns lugares como no Acre. 
O diesel foi de R$ 5,60 para R$ 6,48 na 
bomba e o botijão de gás já não se en-
contra por menos de R$ 100. As famíli-
as mais pobres, por sua vez, não estão 
tendo como nem cozinhar mais, pois 
além disso, os produtos mais básicos 
da mesa de todas as famílias, como o 
arroz, a carne, e o café, ficaram ainda 
mais caros. 

O Brasil é um dos maiores produ-
tores de petróleo do mundo, por que 
pagamos tão caro pelo combustível e 

o gás de cozinha, ficando reféns da 
variação do mercado internacional e 
da guerra na Ucrânia? 

Para resolver o problema é pre-
ciso lutar por uma Petrobrás 100% 
estatal, sem qualquer ação na mão 
de especulador ou banqueiro. Uma 
empresa que funcione sob controle 
dos trabalhadores, para suprir as ne-
cessidades da população, vendendo 
o combustível e o gás de cozinha aqui 
a preço de custo. 

Segundo números da própria 
Petrobrás, reunidos pelo ILAESE, o 
botijão de gás sai da Petrobrás a um 
custo de R$ 35,98. Já o litro da gasoli-
na, em 2021, tinha seu custo por volta 
de R$ 2 (na época, o valor médio nos 
postos era de R$ 5). Bolsonaro e sua 
corja mentem para a população que 
sofrem com os efeitos devastadores 
do seu governo que só privilegia os 
ricos e grandes empresários. É pre-
ciso dar um basta nesse governo  de 

O Sindsaúde/RN seguindo os seus princípios, se integra ao 
esforço internacional de solidariedade às trabalhadoras e 
trabalhadores da Ucrânia que estão resistindo bravamente à 
ocupação russa. A CSP-Conlutas, Central sindical na qual o Sin-
dsaúde/RN é filiado, está encabeçando uma campanha nacio-
nal de arrecadação financeira para o “Fundo de Solidariedade 
a Resistência Operária na Ucrânia”, como parte da construção 
do “Comboio Internacional da Rede Sindical Internacional de 
Solidariedade e Lutas”.   A vitória da resistência dos trabalhado-
res ucranianos demonstra ao conjunto da classe trabalhadora 
internacional que é possível sim vencer uma potência militar e 
construir um país soberano e independente da Rússia, da União 
Europeia e dos EUA.

Gasolina, gás de cozinha e 
alimentos ficaram ainda mais 
caros no governo Bolsonaro

ultra direita que não se importa com 
os setores mais oprimidos da nossa 
classe. É urgente botar pra fora Bol-
sonaro e Mourão! g
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