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Dirigentes da CNTS, federações 
e sindicatos que representam os 
trabalhadores da Rede D’Or reuni-
ram-se com o objetivo de debater 
as dificuldades e prioridades dos 
trabalhadores da empresa, e em co-
mum acordo, decidiram criar uma 
mesa de negociação unificada. A 
proposta de encaminhar um acordo 
unificado tem como principal obje-
tivo fortalecer a negociação atra-
vés do estabelecimento de um ACT - Acordo Coletivo de 
Trabalho, que visa assegurar equiparação de condições de 
trabalho, benefícios e remuneração e outros itens que são 
reivindicados pelos trabalhadores.  

A Rede D’Or conta atualmente com 45 hospitais e mais 
de 40 clínicas oncológicas, sendo o maior grupo hospitalar 
privado do país. A Rede atua no Rio de Janeiro, São Paulo, 
Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão e Bahia e conta 
com 51 mil trabalhadores e 87 mil médicos. 

Em reunião virtual, os dirigen-
tes sindicais denunciaram que 
em muitas unidades, às vezes no 
mesmo município, há disparidade 
salarial entre profissionais de uma 
mesma categoria. As entidades 
sindicais também relataram que a 
Rede D’Or não estaria negociando 
de forma adequada com os sindi-
catos, em muitos casos, as enti-
dades sequer são recebidas pelos 

representantes da empresa. 
“A mesa de negociação unificada é um instrumento im-

portante para avançar nas demandas da classe trabalha-
dora e esperamos fortalecer a negociação coletiva com 
a empresa”, afirma o secretário-geral da CNTS, Valdirlei 
Castagna, que informou que as entidades estão, nesta 
fase, trabalhando na criação do protocolo de funciona-
mento da mesa e na retirada da pauta de negociação a ser 
apresentada à empresa. 

CNTS e entidades de base criam mesa de 
negociação dos trabalhadores da Rede D’Or

Diante da decretação do estado de calamidade pú-
blica em decorrência do coronavírus, a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS ingressou 
com ação civil pública no Tribunal Regional do Trabalho 
da 10ª Região reivindicando imediata autorização de 
saque do FGTS para os profissionais da saúde. A ação 
baseia-se na Lei 8.036/1990 que autoriza o trabalhador 
a sacar valores de sua conta do FGTS em estado de ca-
lamidade pública. Além disso, decreto de 2004 prevê a 
possibilidade de resgatar até R$ 6.220 da conta vincula-
da do fundo em situação de calamidade pública provo-
cada por desastre natural.

Na ação, a CNTS destaca que os trabalhadores da saú-
de são os que mais sofrem com a pandemia e são os mais 
expostos e, além disso, são mais suscetíveis às doenças 
em face do regime de trabalho em escala de revezamento 
12x36 adotada como regra, que impacta na imunidade e as 
condições de saúde do trabalhador.

E que inúmeros trabalhadores na saúde foram obri-
gados a elevar suas despesas com moradia, alimenta-
ção, transporte, dentre outras, sem que recebessem 
qualquer auxílio, comprometendo praticamente todos 
os recursos oriundos de seus salários e outros de reser-
vas particulares com sério comprometimento de seu 

CNTS cobra do TRT liberação 
de FGTS para profissionais da saúde

estado psicológico e efeitos psiquiátricos incontáveis.
No documento, a Confederação ressalta que o FGTS 

não compreende, tão somente, a proteção ao patrimônio 
do trabalhador. Ora, quando há risco da própria sobrevi-
vência, ou seja, quando este ou sua família não tiver sequer 
condições de trabalhar, precisando, poderá o FGTS sacar, a 
fim de promover à mantença digna seja para si próprio ou 
de sua família.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
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Entidades de Base

A CUT-RS, federações e sindicatos filiados lançaram campanha 
de mídia por Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e testagem 
para Covid-19 aos trabalhadores de Saúde no Rio Grande do Sul.

A iniciativa faz parte da campanha “Cada Vida Vale A Luta”, 
desenvolvida pela CUT-RS e apoiada pela Federação dos Empregados 
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio Grande 
do Sul – Feessers para chamar a atenção das autoridades, das 
empresas e da sociedade para a necessidade de salvar a vida de quem 
trabalha, especialmente em serviços essenciais.

Para o presidente da Federação, Milton Kempfer, “a campanha é 
um chamado forte de conscientização sobre o trabalho desenvolvido 
pelos profissionais de Saúde e a necessidade de cuidar de quem cuida 
da vida”. (Fonte: CUT/RS)

CUT-RS e Feessers lançam 
campanha por EPIs e 

testagem para Covid-19

Fetessesc presta homenagem aos 
profissionais de saúde vítimas da Covid-19
Santa Catarina é o segundo estado com maior núme-

ro de casos e mortes por coronavírus entre trabalhadores 
da saúde da região Sul do Brasil. São 1.450 trabalhadores 
infectados  e cinco mortes. Para homenagear os profissio-
nais do Estado que atuaram na linha de enfrentamento à 
doença e que foram vítimas fatais do vírus, a Federação 
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde de Santa Catarina - Fetessesc lançou memorial on-
line no dia 20 de junho, na página oficial da Federação no 
Facebook.

O memorial em homenagem aos trabalhadores da saú-
de catarinenses, que foram vítimas fatais da Covid-19, é 
produzido em um momento em que a Fetessesc compreen-
de que os números, apesar de expressivos, não mobilizam 
a empatia da população, visto o baixo índice de isolamento 
social no país. Desta forma, o memorial traz informações 
da atuação profissional desses trabalhadores que atuaram 
na linha de frente ao combate da doença e que foram víti-
mas fatais dela.

A Fetessesc e os sindicatos filiados vêm atuando com 
ações preventivas específicas para a garantia de segurança 
nos locais de trabalho. Desde o início da pandemia, a enti-

Foto: Fetessesc

Foto: Feessers e CUT/RS

dade está dialogando e negociando com o poder público 
e com as empresas que administram instituições de saúde 
quanto à necessidade de promover capacitações, realizar 
contratações de profissionais e distribuir de forma ade-
quada os EPIs. (Fonte: Fetessesc)
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O Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos de Saúde do Ceará 
– Sindsaúde/CE realizou intervenção 
no Hospital Regional do Cariri, em 
Juazeiro do Norte, no começo de julho, 
em repúdio à perseguição e assédio 
moral que trabalhadores da saúde 
estão enfrentando na unidade de saúde. 
Dentre as queixas feitas pela entidade, 
estão o descaso com trabalhadores e 
a demissão sem justificativa de uma 
funcionária que cobrava melhores 
condições de trabalho.

Segundo o Sindsaúde, a técnica de 
enfermagem Juliana Dias foi demitida 
na mesma data em que solicitou 
esclarecimentos à gestão sobre a 
negligência no atendimento a uma paciente que chegou 
em estado grave pelo Samu. De acordo com o relato, a 
paciente não teria sido cuidada mesmo apresentando 
muita secreção e com pulsação muito baixa depois de 
parada cardiorrespiratória.

Sindsaúde/CE denuncia perseguição 
contra profissionais de saúde

Em denúncia ao MPT, o Sindsaúde alertou para o uso 
indevido de EPIs por parte da unidade de saúde. De acordo 
com a denúncia, os profissionais estariam sendo obrigados 
a usar a mesma máscara N95 por um período de até um 
mês. (Sindsaúde/CE e O Povo)

Entidades de Base

O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem 
do Estado de Alagoas – Sateal enviou denúncia a Procu-
radoria Regional do Trabalho contra a Unimed Maceió 
por afastar os profissionais infectados pelo coronavírus e 
cortar benefícios antes de o trabalhador receber o atendi-
mento e encaminhamento do INSS.

A empresa chegou a cortar os tickets alimentação 
dos profissionais afastados, mas recuou da decisão após 
denúncia do Sindicato e mediação da Procuradoria, que 
orientou a empresa manter os pagamentos integrais.

“A Unimed Maceió resolveu encaminhar todos os pro-
fissionais para o INSS e antes mesmo de o trabalhador dar 
entrada para requerer seus benefícios, a empresa cortou 
os pagamentos”, explica o presidente, Mário Jorge Filho. 
(Fonte: Sateal)

Sateal denuncia Unimed por 
suspensão de benefícios a trabalhadores 

infectados pela Covid

Foto: Sindsaúde/CE

Foto: AdobeStock
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Coronavírus

Após ‘efeito Gilmar’, Ministério da Saúde 
libera quase R$ 5 bi contra Covid-19

A procuradora do Ministério Público de Contas de São 
Paulo, Élida Graziane Pinto, observou um aumento brusco 
nos recursos da Saúde para o enfrentamento sanitário 
da Covid-19 e o relacionou com a pressão do ministro do 
Supremo Tribunal Federal - STF, Gilmar Mendes, no assunto.

Conforme analisado por Élida, houve a liberação de R$ 
4,9 bilhões em crédito extraordinário voltado ao combate 
à doença em um único dia, em 15 de julho. O valor subiu 
para R$ 5,2 bilhões no dia 17. A quantia equivale a uma 
alta de 42,8% em relação a toda a série histórica do 
que havia sido liberado para esta ação orçamentária de 
enfrentamento sanitário da pandemia do novo coronavírus. 
Até então, haviam sido liberados R$ 12 bilhões desde o 
reconhecimento da calamidade pública, em março.

A liberação do recurso ocorreu quatro dias após o 
ministro do STF afirmar que “o Exército está se associando 
a esse genocídio”, referindo-se às mortes por Covid-19 
no país e ao fato de o Ministério da Saúde estar até hoje 
chefiado interinamente pelo general Eduardo Pazuello.

Antes da liberação do recurso em decorrência da fala 
do ministro do Supremo, o Ministério da Saúde tinha 
gasto gastou apenas 30% do prometido contra a Covid-19, 
segundo dados do TCU. (Com Correio Braziliense e Estadão)

Foto: Arquivo Agência Brasil

Nossos mortos lotam o Maracanã
Infelizmente, a “gripezinha” alcançou um novo marco 

no Brasil no final de julho. O total de mortes causadas 
pela Covid-19 é de 87.058, ultrapassando a capacidade 
máxima do estádio mais emblemático do futebol, 
o Maracanã, que é de 78.838. O número de óbitos 
contradiz de forma veemente a previsão do presidente 
Jair Bolsonaro, realizada há quatro meses, de que o 
país registraria menos de 800 mortes motivadas pela 
Covid-19. 

Mas não são 800. São mais de 80 mil vidas perdidas 
graças à política genocida do presidente da República, 
seguida por muitos governadores e prefeitos, que 
desfez e desfaz da pandemia. 

Este número já deveria por si só chocar qualquer um. 
Mas os dados não parecem impactar mais. Infelizmente. 
Já que o novo normal do brasileiro é se acostumar com 
mais de mil mortes por dia e ir para o bar beber. 

Infelizmente, muitos irão minimizar a pandemia, 
alegando que pessoas morrem todo ano. E por vários 
motivos. Porém, a Covid-19 matou no Brasil, em 
quatro meses, mais do que AVC, violência e acidentes 
de trânsito, conforme dados do Sistema de Informação 
sobre Mortalidades do Ministério da Saúde.

Além das vítimas do vírus, o país assiste ao sacrifício 
desumano de milhares de profissionais de saúde 
que tentam fazer o que o governo não faz. Salvar 

vidas. Eles trabalham sem proteção, são submetidos 
a situações precárias e sem condições adequadas de 
trabalho, vivendo em situação de elevado estresse 
e com sobrecarga de trabalho em função da falta de 
profissionais. 

Enquanto Jair Bolsonaro ergue uma caixa de 
cloroquina para delírio de seus seguidores aglomerados 
em frente ao Palácio da Alvorada, pessoas estão 
morrendo. E são na maioria trabalhadores abandonados 
à própria sorte e sem condições de se defender. O Brasil 
está perdendo o jogo mais importante do século. E de 
goleada.

Foto: Daniel Basil/Portal da Copa
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cloroquina e hidroxicloroquina, portanto, era uma 
hipótese. Foi testada e retestada. Essas as drogas se 
mostraram ineficazes, e até maléficas, para o tratamento 
em qualquer estágio da doença”.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal 
Federal - STF deu o prazo de cinco dias para que o ministro 
interino da Saúde, Eduardo Pazuello, explique o uso da 
cloroquina e hidroxicloroquina no protocolo do governo 
no combate ao coronavírus.

O magistrado é o relator de uma ação apresentada 
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde 
- CNTS e pela Federação Nacional dos Farmacêuticos 
- Fenafar que contestam o uso das substâncias para 
combater a doença. As entidades foram ao Supremo 
para que o governo seja impedido de tomar decisões 
“que contrariem as orientações científicas, técnicas e 
sanitárias das autoridades nacionais (Ministério da Saúde) 
e internacionais (Organização Mundial da Saúde)”.

Na ação ingressada no Supremo, as entidades 
argumentam que é crescente o número de estudos 
que apontam não haver benefício no uso dessa classe 
de drogas e citam publicação recente da revista The 
Lancet, a mais importante publicação na área de ciências 
médicas, “apontando a ineficácia do medicamento e 
o aumento de riscos à vida dos pacientes. O uso da 

Celso de Mello pede esclarecimentos a 
Pazuello sobre uso da cloroquina

Saúde

Foto: LQFEx/Ministério da Defesa

Pesquisa da ISP aponta as precárias condições 
de trabalho dos profissionais de saúde

A Internacional dos Serviços Públicos – ISP, da 
qual a CNTS é filiada, divulgou os resultados finais da 
enquente realizada entre trabalhadores da saúde e de 
serviços essenciais, onde detectou dados preocupantes 
para a saúde coletiva. Segundo a 
pesquisa, 63% dos entrevistados 
não receberam Equipamentos 
de Proteção Individual – EPIs em 
quantidade suficiente nos locais de 
trabalho, conforme recomendam 
os protocolos da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária e da 
Organização Mundial da Saúde.

Outro fator de grande 
preocupação é a afirmação de que 
a maioria, tanto de profissionais 
de saúde – 69%, quanto de 
outros trabalhadores de serviços 
públicos – 77%, não receberam 
treinamento adequado para lidar 
com as situações de atendimento 

decorrentes da pandemia e 34% informaram cumprir uma 
jornada de 12 ou mais horas diárias de trabalho.

A aplicação da enquete faz parte da campanha 
“Trabalhadores e Trabalhadoras Protegidos Salvam Vidas”, 

da qual a CNTS participou, lançada 
pela ISP em 31 de março. Foram 
3.636 formulários respondidos 
de forma voluntária, abarcando 
diversos estados brasileiros.

Das respostas coletadas, 86% 
são de trabalhadores da saúde, 
sendo 33% de enfermeiros, 
categoria de maior participação 
na iniciativa. 21% do total são 
usuários de transporte público 
e correm risco de transmitir o 
coronavírus para mais pessoas, o 
que agrava a ausência de proteção 
dos profissionais que atuam na 
linha de frente do combate à 
Covid-19. 
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Política

Pressão da sociedade civil 
organizada derruba MP 927

Os trabalhadores de todo o país têm um bom motivo 
para se sentirem aliviados. A Medida Provisória 927/2020, 
do governo de Jair Bolsonaro, chamada de MP da fome, 
perdeu a validade no dia 19 de julho.

Com a desculpa de que somente a flexibilização das 
regras trabalhistas e a retirada de direitos podem ajudar 
a economia girar neste momento de pandemia do novo 
coronavírus, o governo federal queria mais uma vez jogar 
nas costas do trabalhador a conta e beneficiar somente os 
empresários.

A MP mexia no recolhimento do FGTS, cujos depósitos 
poderiam ser suspensos durante o período de calamidade 
decretado em razão da pandemia, no pagamento de 
débitos trabalhistas, impunha acordos individuais sobre 
teletrabalho e fazia mudanças sobre antecipação de férias 
individuais, concessão de férias coletivas, feriados e banco 
de horas, entre outras regras.

Porém, com a união das centrais e das diversas 
entidades organizadas, entre elas a CNTS, que 
pressionaram os senadores sobre os retrocessos da MP à 
classe trabalhadora, a medida foi tirada de pauta e não foi 
votada a tempo. 

A CNTS, que fez campanha nas redes sociais contra 
a MP, ressalta que a proposta não era um estímulo à 
criação de empregos, mas sim mais uma medida que 

elimina direitos dos trabalhadores e aprofunda a 
precarização, em um momento de crise e pandemia, 
quando o Estado deveria garantir a sobrevivência da 
população.

Sancionada lei que prioriza testes 
para profissionais essenciais

Foto: AdobeStock O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos lei 
que dá prioridade a profissionais considerados essenciais 
para o controle de doenças e a manutenção da ordem 
pública na realização de teste de Covid-19, nos casos 
em que tenham contato direto com possíveis infectados. 
De acordo com a Lei 14.023/2020 esses trabalhadores 
deverão ser tempestivamente tratados e orientados sobre 
sua condição de saúde e o retorno ao trabalho.

A norma, aprovada pelo Congresso Nacional em junho, 
determina que o poder público e o empregador preservem 
a saúde de seus funcionários, fornecendo gratuitamente 
equipamentos de proteção individual aos trabalhadores 
que estiverem em atividade e em contato direto com 
portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus. 
(Com Agência Câmara)
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Política

Senado aprova indenização a profissionais 
incapacitados pela Covid-19

Foto: Marcelo Seabra/Ag. Pará
O Senado aprovou, no começo de julho, o projeto que 

garante pagamento de indenização a profissionais de 
saúde que ficarem incapacitados para o trabalho depois 
de serem contaminados pelo novo coronavírus. O texto 
passou por mudanças na Casa com o relatório do senador 
Otto Alencar (PSD-BA) e, por isso, retornará para análise 
da Câmara dos Deputados.

A proposta determina o pagamento, pela União, de 
compensação financeira de R$ 50 mil aos profissionais da 
saúde incapacitados permanentemente para o trabalho 
após contaminação pela Covid-19. A indenização se 
aplica também no caso de morte pela doença, sendo paga 
a dependentes, cônjuge ou herdeiros dos profissionais.

Pelo projeto, a compensação vale para profissionais da 
saúde, de nível superior e técnico, agentes comunitários 
e outras profissões que auxiliam ou prestam serviço de 
apoio presencialmente nos estabelecimentos de saúde, 

como de serviços administrativos, de copa, de lavanderia, 
de limpeza, de segurança e de condução de ambulâncias. 
(Com Agência Senado)

Foto: Marcelo Camarggo/Agência Brasil

Em derrota do governo, Câmara dos 
Deputados aprova o Fundeb permanente

Depois de cinco anos de discussões, a Câmara dos 
Deputados aprovou no último dia 21, com votação quase 
unânime, o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, o Fundeb. A proposta de emenda constitucional 
15/2015 teve o voto de 499 deputados a favor e apenas 
sete contrários à mudança no principal mecanismo de 
financiamento da educação básica do Brasil, que estava 
prestes a expirar. O texto agora vai para o Senado.

A matéria prevê mais que o dobro de gastos da União na 

educação básica, passando a complementação dos atuais 
10% para 23%. O texto aprovado torna o Fundo permanente, 
previsto na Constituição, aumenta o papel da União no 
financiamento e altera regras de distribuição dos recursos.

A aprovação é considerada uma derrota para o governo 
Jair Bolsonaro, que queria usar parte dos recursos do 
Fundo para o programa Renda Brasil, uma iniciativa que 
deve pagar até R$ 300 para as famílias mais pobres. O 
defensor desse bloqueio no debate era o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, que chegou a defender a criação 
de um voucher na educação em que escolas particulares 
receberiam verba da União para fazer o trabalho das 
escolas públicas.

O governo foi ainda derrotado em ao menos dois pontos: 
em colocar limite no uso do fundo para pagamento do 
salário dos professores e em permitir que o dinheiro fosse 
usado para pagar aposentadorias e pensões. A condução 
das negociações pelo governo foi criticada duramente 
pelos parlamentares. Em tramitação desde 2015 na 
Câmara, a proposta só mobilizou o Planalto quando o 
assunto foi incluído na pauta do plenário. E mesmo assim 
para fazer alterações consideradas “esdrúxulas”, como 
tentar incluir parte de programa social no Fundeb. (Com El 
País e O Globo)



w w w . c n t s . o r g . b r8

Economistas dizem que reforma deveria cobrar 
mais impostos dos ricos e menos dos pobres

Foto: Rovena Rosa/Ag. Brasil

Promessa de campanha de Jair 
Bolsonaro, a reforma tributária começa 
a ganhar contornos dentro do governo. 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
entregou ao Congresso Nacional a 
proposta de criação de um imposto único, 
a Contribuição Social sobre Operações com 
Bens e Serviços - CBS, a partir da unificação 
entre PIS e Cofins, dois tributos federais 
que incidem sobre o consumo. 

Outros pontos, como a inclusão de 
outros impostos, como ICMS (estadual) e 
ISS (municipal), assim como mudanças no 
Imposto de Renda, devem ser abordados em 
uma segunda fase do projeto, que ainda não 
têm data para ser apresentada.

Para o economista Paulo Gil Introini, 
diretor do Instituto Justiça Fiscal e integrante dos 
Auditores Fiscais pela Democracia, não se começa uma 
reforma tributária reestruturante elevando a tributação 
sobre o consumo. “Se tivesse sido proposto um aumento 
de impostos das altas rendas, o imposto sobre grandes 
fortunas, o imposto sobre a tributação de herança, aí 
a gente podia pensar em explicar o PIS/Cofins, mas 
reduzindo o peso do PIS/Cofins”, afirma o economista.

Da mesma maneira, para Grazielle David, assessora da 
Rede Latinoamericana de Justiça Fiscal – RLJF, a proposta 
do governo federal nem mesmo pode ser descrita como 
reforma tributária no sentido mais essencial do termo. 
“São reformas de tributação sobre o consumo, o que é 
completamente insuficiente para resolver os problemas 
que nós temos no sistema tributário”, afirma. (Fonte: 
Brasil de Fato)

Governo recua e auxílio emergencial terá 
novos pagamentos no valor integral de R$ 600

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal desistiu de fragmentar 
o pagamento das duas próximas parcelas do 
auxílio emergencial. Dessa forma, mais de 
65 milhões de brasileiros beneficiados com o 
programa irão receber mais dois pagamentos 
de R$ 600.

A ideia de desmembrar o pagamento do 
auxílio foi do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, segundo ele, o parcelamento das 
novas parcelas poderia ser feito em até quatro 
vezes de forma que o valor seria reduzido até 
que os beneficiários deixassem de receber. 

As parcelas serão pagas com valor integral, 
uma em julho e agosto, conforme o mês de 
nascimento do beneficiário, e a outra em 
agosto e setembro, seguindo a mesma lógica. 
(Com Brasil de Fato)


