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CNTS em Ação

CNTS lança novo informativo
A pandemia provocada pelo novo Coronavírus alterou
a rotina do mundo, provocando recessão econômica, aumento do desemprego e até mesmo novas formas de viver.
Em todos os países, e mais ainda no Brasil, ficou escancarado o caos na assistência à saúde, ante às milhares de pessoas atingidas pela Covid-19.
O agravamento da crise ocorreu logo após a realização
do Congresso Nacional Extraordinário da CNTS, realizado
de 10 a 12 de março, que culminou com a aprovação de ações
e estratégias para enfrentar os desafios impostos até então à
organização sindical representativa dos trabalhadores.
Os membros da Diretoria Executiva da Confederação
continuaram a postos, exercendo suas funções em suas
cidades e também em Brasília. A Confederação teve alterado o ritmo de trabalho, inicialmente em home office
e, agora em junho, com retorno ao atendimento na sede,
com as secretárias trabalhando em dias alternados e com
redução de horário, para evitar os momentos de pico do
transporte coletivo e, consequentemente, o risco de contaminação. Contudo, alguns serviços e reuniões continuam como sistema home office.
No que se refere à área de Comunicação, houve maior
produção de matérias e divulgação nas mídias sociais – site
e lista de transmissão pelo WhatsApp –, seguindo o objetivo
de manter os trabalhadores e a sociedade não apenas informados dos fatos, mas também das atividades da CNTS, como
o ajuizamento de ações em defesa dos trabalhadores, em especial os da saúde, profissionais que atuam na linha de frente
no atendimento aos doentes. E também por meio de debates
virtuais, em reuniões ou lives, com participação de dirigentes
sindicais e das assessorias jurídica e parlamentar.
Assim como a Confederação, muitas entidades sin-

dicais do Sistema CNTS e órgãos e entidades diversas
passaram a trabalhar em esquema diferenciado ou por
períodos reduzidos. Por isso, optamos por suspender a
edição do Jornal da CNTS, visando evitar gastos com impressão e envio pelos Correios, tendo em vista a possibilidade de devolução caso o destinatário não estivesse
funcionando normalmente. Reforçando que assim que
for possível, será lançado um jornal impresso especial
específico do Congresso Nacional Extraordinário da
CNTS e com as diretrizes aprovadas.
Para suprir esta lacuna, decidimos lançar o Boletim
Informativo, mais sucinto e com maior frequência, com a
finalidade de manter o contato com a categoria e demais
leitores, por considerarmos primordial estarmos juntos
nesse momento.
A todos uma boa leitura

CNTS e Fenafar pedem ao STF
suspensão do protocolo da cloroquina
A Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Saúde - CNTS e a Federação Nacional
dos Farmacêuticos – Fenafar ingressaram
com ação no Supremo Tribunal Federal –
STF requerendo a suspensão imediata do
protocolo do Ministério da Saúde que permite
o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no
tratamento da Covid-19, mesmo para casos
leves da doença.
As entidades afirmam que o governo baseia a
aplicação da substância em estudos clínicos iniciais
que já foram descartados após pesquisas apontarem a
inexistência de resultados eficazes das drogas no combate
à doença. Por isso, alegam que o protocolo deve ser
“imediatamente revisto, pois se encontra defasado, já
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que o tratamento se mostrou ineficaz e prejudicial”.
“A politização que tem sido feita em torno
desse assunto está, em verdade, atrapalhando
o combate à pandemia e fazendo médicos,
gestores públicos, técnicos, juízes e ministros
perderem tempo valioso na definição de outras
questões que, seguramente, contribuiriam
muito mais para a definição das ações de
enfrentamento da pandemia”, apontaram.
A ação apontou “prejuízo real” que as
consequências do protocolo podem trazer para boa
parte da população e até para a classe médica, que se sente
pressionada a realizar tratamento ineficaz e prejudicial em
razão da “comoção social causada pelo governo federal”.
(Com Estadão e MPF)
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MPF acata ADI da CNTS e considera
inconstitucional regime de jornada 12x36
Secom-PA

O item da reforma trabalhista de 2017 sobre
acordos individuais para implementar a jornada 12×36 é
inconstitucional, conforme parecer do procurador-geral
da República, Augusto Aras, encaminhado na quarta-feira,
3, ao Supremo Tribunal Federal. A manifestação de Aras é
pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade
- ADI 5.994, ajuizada pela CNTS, que defende que a
instituição da jornada por meio de acordo individual fere
incisos do artigo 7º da Constituição.
Protocolada em agosto de 2018, a ação que tem
como relator o ministro Marco Aurélio Mello, questiona
a expressão “acordo individual escrito”, incluído na Lei
13.467/2017, para autorizar a fixação da jornada, que
prevê 12 horas de trabalho por 36 de descanso. É uma
modalidade comum em hospitais, mas com a reforma foi
estendida a qualquer estabelecimento.
Em sua manifestação ao STF, Aras lembra que pela
Constituição a jornada máxima é de oito horas diárias e 44
horas semanais, permitindo-se compensação ou redução
por meio de acordo coletivo. E a Constituição valoriza a
negociação coletiva como forma de flexibilização da jornada,
mas desde que isso melhore a condição social do trabalhador.
Por isso, segundo ele, a mudança incluída na Lei
restringe direito fundamental: defender, por meio de seus
representantes, uma jornada adequada aos interesses

da categoria e negociada coletivamente. A reforma,
portanto, fere o que ele chama de autonomia privada
coletiva, o direito de negociação, e assim “o direito de
resistência coletiva dos trabalhadores para obtenção de
contrapartidas laborais”.
Aras também considera inconstitucional o trecho que
prevê que pagamentos devidos ao trabalhador a título de
descanso semanal remunerado e de descanso em feriados
estão abrangidos pela remuneração mensal.

CNTS realiza lives sobre segurança
dos trabalhadores na pandemia
Visando à retomada do debate sobre a importância de
garantir proteção e segurança aos profissionais da saúde
que estão na linha de frente do combate ao coronavírus,
a CNTS realizou debates online sobre “A Segurança dos
Trabalhadores da Saúde frente à Covid-19”.
As transmissões aconteceram nos dias 3 e 5 de junho na
página oficial da Confederação no Facebook. O secretáriogeral da CNTS, Valdirlei Castagna, coordenou o debate,
que teve a participação no primeiro dia do presidente da
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Feessers, Milton Kempfer; da presidente da Fetessesc,
Maria Salete Cross; do presidente do Coren-RS, Daniel
Menezes; e da assessora jurídica da CNTS, Zilmara Alencar.
O segundo dia de live teve a participação da secretária
sub-regional da ISP, Denise Motta Dau; da presidente
do Sindsaúde-MA, Lucimary Santos; da presidente em
exercício do Coren-MA, Antonia Padilha; e do assessor
legislativo da CNTS, André Santos.
Profissionais padecem na pandemia - O Brasil bateu
recorde mundial de mortes e infecções de Covid-19 entre
profissionais de saúde. Segundo especialistas, o país
chegou a essa situação por descaso dos governos federal
e estaduais, falta de equipamentos de proteção contra o
coronavírus e desqualificação profissional de médicos e
enfermeiros convocados para combater a doença.
O país é o triste recordista mundial de profissionais
da saúde mortos pelo novo coronavírus: 52% dos casos
ocorreram aqui. De acordo com o Conselho Federal
de Enfermagem - Cofen quase 17.500 enfermeiros,
técnicos e auxiliares se infectaram, e 196 morreram.
Dos óbitos, 65,85% são mulheres e 34,18% homens
(Com Rede Brasil Atual)
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Coronavírus mata mais de uma
pessoa por minuto no Brasil
Alex Pazuello/Semcom-AM

Exatos cem dias apos ter sido diagnosticada pela
primeira vez no Brasil, a doença primeiro chamada de
“gripezinha” já mata mais de um brasileiro a cada minuto
no país. Com um salto de óbitos por Covid-19 registrados
no país, o Brasil cruzou a marca de 44 mil mortes em
decorrência do novo coronavírus e superou o Reino Unido,
tornando-se o segundo no ranking de óbitos resultantes
da doença no mundo. Neste momento, apenas os Estados
Unidos, com 116 mil mortes estão à frente.
Diferentemente dos demais países com grande número
de casos, porém, o Brasil ainda não começou a achatar a
curva de disseminação da doença. Ou seja, o pico de casos,
quando eles chegam a seu auge para então começar a
regredir, não foi atingido, indicando que a situação vai
piorar nas próximas semanas.
Flexibilização do isolamento – Esse salto ocorre em um
momento em que governadores e prefeitos, pressionados
pela queda abrupta na atividade econômica, começam
a afrouxar restrições de isolamento social que vinham
contendo parte do crescimento dos casos. Coincide
também com a disseminação do discurso do presidente

Jair Bolsonaro de que a paralisação da atividade econômica
traria consequências mais graves do que a pandemia em si,
apesar dos repetidos alertas de médicos e cientistas para
os riscos. (Com Folha de São Paulo)

STF manda governo retomar
divulgação integral de dados da Covid
Mário Oliveira/Semcom-AM

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal
Federal - STF, determinou que o
governo federal divulgue na íntegra os dados relativos ao contágio e às mortes pelo novo coronavírus, nos moldes de como
vinha sendo realizado pelo Ministério da Saúde até o dia 4 de
junho.
O magistrado atendeu a pedido de liminar feito pelos partidos Rede Sustentabilidade,
PCdoB e PSOL em uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF. Na decisão, Moraes classificou
a pandemia de “ameaça real e gravíssima” e destacou que
há mais de 44 mil mortes no Brasil em decorrência do novo
coronavírus.
Pela decisão, o Ministério da Saúde fica obrigado a diw
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vulgar e manter divulgação diária
e integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia, incluindo o número acumulado de
contaminados e mortos.
Outras mobilizações – Entidades científicas e da imprensa
se mobilizaram para ter uma
contagem independente que sigam as normas de divulgação. O
Conselho Nacional de Secretários de Saúde - Conass disponibilizou em seu site, painel com
dados atualizados sobre o número de casos da Covid-19
no país.
E os veículos de comunicação, Extra, Folha de S.Paulo,
G1, O Globo e UOL decidiram formar parceria e trabalhar
de forma colaborativa para coletar informações diretamente dos estados. (Com STF e Agência Brasil)
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Sob fortes críticas, governo desiste
de maquiar dados da pandemia
O Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro
apagou de sua plataforma oficial os números
consolidados que revelavam o alcance do novo
coronavírus no Brasil, provocando críticas imediatas
dos demais Poderes e da sociedade civil organizada.
Depois de ficar horas fora do ar na sexta-feira, 5, o site
oficial foi republicado no sábado, entretanto, somente
com as notificações registradas 24 horas anteriores.
O governo passou a omitir o número total de pessoas
infectadas pelo vírus no país desde o início da pandemia
e o acumulado de óbitos provocados pela Covid-19 no
território brasileiro.
Também foram apagadas do site as tabelas que
mostravam a curva de evolução da doença desde que o
Brasil registrou seu primeiro caso, no final de fevereiro,
e gráficos sobre infecções e mortes por Estado. O MPF
instaurou procedimento extrajudicial para apurar a
exclusão de informações oficiais e estabeleceu prazo de
72 horas, para que o ministro interino da Saúde, general
Eduardo Pazuello, explicasse a mudança.
O governo alegou que o atraso era para evitar
subnotificações e inconsistências. Mas Bolsonaro admitiu

Alan Santos/PR

que a intenção era impedir que os dados fossem veiculados
no Jornal Nacional, da Rede Globo.
O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou numa
rede social, que a “manipulação de dados é manobra de
regimes totalitários” e que “o truque não vai isentar a
responsabilidade pelo eventual genocídio”. (Com O Globo
e El País)

CNTS repudia incentivo de Bolsonaro
à invasão de hospitais
Um dia após o presidente da República incitar a
população a invadir hospitais para checar a ocupação
de leitos destinados ao tratamento de pacientes com
coronavírus, um grupo formado por pelo menos seis
pessoas entrou no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla,
unidade de referência no tratamento da Covid-19 no
Rio de Janeiro, e provocou confusão em alas restritas
a médicos e pacientes na tarde de 12 de junho. Além
disso, três vereadores tentaram invadir um hospital de
campanha em Fortaleza.
No dia em que o Brasil chega ao triste posto de segundo
país do mundo com mais mortes por coronavírus, com
Nathalie Brasil/Secom-AM
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44.148 óbitos contabilizados, o presidente da República
propõe a barbárie e o caos, indo de encontro a todos
os protocolos médicos, desrespeitando profissionais
e colocando a vida das pessoas em risco, o que pode
acarretar em mais contaminados e em mais mortes.
O incitamento de Jair Bolsonaro é um desrespeito e
uma violência com os milhares de profissionais de saúde
que precisam se proteger de mais uma ameaça nesta
pandemia. Já não basta a falta de equipamentos, as
jornadas exaustivas, as condições precárias de trabalho,
o elevado estresse, agora, estes profissionais precisam
também se preocupar com invasões em seu ambiente de
trabalho.
Para a CNTS, os profissionais de saúde, que têm
desempenhado com brilhantismo o atendimento à
população e entregado todos os esforços na luta contra o
coronavírus, merecem respeito e cuidados neste momento
de pandemia, e não incitamento de ódio da autoridade
máxima do país.
A CNTS lamenta e repudia que o presidente da
República continue incentivando o ódio e aglomerações
quando deveria buscar formas de tirar o país da triste
situação em que se encontra. Não é invadindo hospitais,
perseguindo profissionais e ocultando dados, como fez
recentemente, que o Brasil vencerá a pandemia.
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Com mais de 41 mil mortes no país,
Bolsonaro incita invasão de hospitais
Alina Souza/Governo-RS

Em sua enésima polêmica envolvendo a questão da
pandemia do novo coronavírus, o presidente da República,
Jair Bolsonaro, incentivou que as pessoas “arranjem
um jeito” de invadir hospitais para checar a ocupação
de leitos. A fala ocorreu durante live da quinta-feira, 11.
“Tem um hospital de campanha perto de você, tem um
hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar.
Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que
fazer, para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se
os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda”, disse o
presidente.
Invasão de hospitais é crime. Há dezenas de relatos
todos os dias de pessoas que morrem por falta de UTI.
O governo federal enviou aos Estados apenas 11% dos
kits de UTI prometidos e entregou uma ninharia de
respiradores. Construiu só um hospital de campanha.
Todo esforço do Ministério da Saúde está concentrado
em negar a gravidade da doença, o que transformou
Bolsonaro num pária internacional, arrastando junto a
reputação do país.
O Brasil é o único lugar do mundo em que a autoridade

máxima do país, que tem a responsabilidade de zelar pela
população, a orienta a se expor e a expor os outros num
ambiente hospitalar. (Com O Globo e Terra)

Bolsonaro veta repasse de R$ 8,6 bilhões
para combate à Covid-19
no Congresso eram outras. Os parlamentares
acharam melhor aplicar os recursos em
ações para diminuir os impactos da crise do
novo coronavírus, uma pauta emergencial.
O presidente e a equipe econômica não
concordaram com a mudança.
Só 39% dos recursos aplicados – O governo
federal gastou 39% dos R$ 404,2 bilhões
liberados para o combate ao novo coronavírus.
As despesas pagas até o dia 12 de junho, somam
R$ 156,8 bilhões. Os números foram levantados pela
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da
Câmara dos Deputados.
O maior gasto autorizado até agora, segundo a
consultoria, se refere ao auxílio emergencial de R$ 600.
Foram disponibilizados R$ 152,6 bilhões para o benefício
por meio de três medidas provisórias, dos quais cerca de
metade – R$ 77 bilhões foram pagos até agora. Depois
do auxílio emergencial, a maior despesa é com a linha de
crédito criada para financiar a folha salarial de pequenas
e médias empresas. (Com Correio Braziliense e Agência
Câmara)

O presidente Jair Bolsonaro barrou o
repasse automático de R$ 8,6 bilhões ao
combate à pandemia do novo coronavírus no
país. O dinheiro viria do Fundo de Reserva
Monetária - FRM, extinto pela Lei 14.007/2020,
originária da Medida Provisória - MP 909/2019,
aprovada pelo Congresso em 13 de maio. Ao
sancionar a matéria, o presidente vetou o
trecho que assegurava que o valor seria usado
no enfrentamento da crise da Covid-19.
Quando aprovaram o projeto, os parlamentares
garantiram, no texto, que o dinheiro do Fundo seria
transferido integralmente, em 2020, aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios, “para a aquisição de
materiais de prevenção à propagação da Covid-19”. Ao
assinar a matéria, no entanto, Bolsonaro retirou essa
obrigação. O dinheiro, portanto, não tem mais uma
destinação definida.
O objetivo do presidente, quando enviou a MP ao
Congresso, era acabar com o Fundo e usar os recursos
para financiar a dívida pública federal. Mas, como o
texto foi avaliado no meio da pandemia, as prioridades
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Governo transfere R$ 83,9 milhões do Bolsa
Família para investir em propaganda
Jefferson Rudy/Agência Senado

O governo federal retirou R$ 83,9 milhões que
seriam usados no programa Bolsa Família para destinar à
Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência
- Secom. A medida atinge os recursos previstos para a
região Nordeste do país e causou críticas no Congresso
por ocorrer durante a pandemia do coronavírus, quando
muitas famílias estão sem fonte de renda. O dinheiro será
utilizado para comunicação institucional, ou seja, para
fazer publicidade das ações da gestão de Jair Bolsonaro.
A justificativa do Ministério da Cidadania é de que a
maior parte das famílias inscritas no programa recebeu,
em abril, o auxílio emergencial de R$ 600 do governo
pago durante a pandemia do novo coronavírus. Como não
podem acumular benefícios, o repasse do Bolsa Família
para estas pessoas foi suspenso, o que, então, teria gerado
a “sobra” de recursos. Ainda há, no entanto, uma fila de
430 mil famílias esperando para entrar no programa.
Para comparação, os R$ 83,9 milhões transferidos
para Secom bancar publicidade institucional dariam
para comprar 1.263 respiradores hospitalares – ao
custo de R$ 66,4 mil cada, um dos preços que o governo

federal pagou em compras da Saúde. Ou ainda 856.164
mil testes tipo RT-PCR para detectar a infecção pelo
novo coronavírus em pacientes – o preço unitário foi de
R$ 98. (Com Estadão)

Senado dá aval para governo prorrogar
redução de jornada e salário até o fim do ano
O Senado deu aval para o
governo prorrogar a suspensão
de contratos de trabalho e a
redução de jornadas e salários,
prevista na MP 936, enquanto
durar o período de calamidade
pública, ou seja, até o fim do
ano. O período de adiamento,
porém, dependerá de decisão do
presidente Jair Bolsonaro. Os
senadores aprovaram na terçafeira, 16, a medida provisória
sobre o tema por 75 votos favoráveis e nenhum contrário.
O texto segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro.
O texto original da MP autorizava a suspensão de
contratos por até 60 dias e a redução de jornada, por até
90 dias. Com a mudança, as empresas poderão estender
o período de suspensão ou redução. O adiamento, porém,
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depende de uma decisão do
presidente Jair Bolsonaro. O
governo avalia prorrogar o
período de suspensão por mais
dois meses e o prazo de redução
de jornada e salário por mais
30 dias. Segundo balanço do
governo, aproximadamente 10
milhões de trabalhadores foram
atingidos por acordos baseados
na medida.
A medida permite redução de
jornada em 25%, 50% ou 70%, com um corte proporcional
no salário, por até três meses. Também é possível suspender
o contrato por até dois meses. O governo estabeleceu uma
compensação depositando valores diretamente na conta
dos trabalhadores que podem chegar a 100% do segurodesemprego, dependendo do nível salarial.
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