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Médicos e Ministério Público
debatem proteção à mulher

Presidente 
do Sinmed-RN

"O sindicato luta por melhorias para a categoria médica"
Como o senhor está vendo a si-

tuação atual do país em relação à

saúde?

Com preocupação, pois esta-
mos em crise. É preciso um plano
dos governos para tirar a saúde da
calamidade atual. 

A categoria médica teve algu-

mas vitórias, como em relação à

PEC 06/2015. Nos fale a respeito.

A chamada “PEC da insalubri-
dade”, esta que havia sido cortada
do vencimento dos servidores esta-
duais, foi uma luta de todas as ca-
tegorias da saúde, na qual todos os
sindicatos se uniram. Foi apresen-
tada essa Proposta de Emenda à
Constituição Estadual, e ela foi
votada de forma que nós devere-
mos fechar a reincorporação, ou
seja, volta a situação de os médi-
cos ou trabalhadores da saúde se
aposentarem com insalubridade.

Uma conquista importante,

não?

Uma conquista importante que
mostra que, apesar da crise, os sin-
dicatos estão muito vivos, repre-
sentando, defendendo e atentos ao
que está acontecendo. Os sindica-
tos estão cumprindo a sua função
institucional e constitucional, que
é serem órgãos de defesa e de re-
presentação da categoria. Cum-
pre-nos exercer esse papel com to-
da vigilância, porque hoje cortar
direitos trabalhistas é a norma de
qualquer governo e de qualquer
gestor. Nós estamos cumprindo
com a nossa parte.

A PEC vai valer só daqui para

frente ou ela tem efeito retroativo

também?

O fato é que a PEC não permi-
tiria mais as incorporações da in-
salubridade. Então, os que já se
aposentaram vão manter a incor-
poração, e os que vierem a se

aposentar, que estavam retardan-
do a aposentadoria em razão de
não terem a segurança da incor-
poração, agora poderão fazê-lo.
Há um grande contingente de
profissionais que estão em vias
de se aposentar... é importante
também dizer que os trabalhado-
res da saúde precisam ser renova-
dos, pois a maioria já tem mais
de 20 anos de serviço. É preciso
que o governo realize concursos
para que preencham essas vagas e
não haja um intervalo e uma ca-
rência de profissionais no mo-
mento que um grande contingen-
te vai se aposentar.

Essa questão da PEC é esta-

dual, mas a nível municipal a ca-

tegoria também obteve uma vitó-

ria, depois de uma longa negocia-

ção com a Prefeitura de Natal. O

prefeito Carlos Eduardo encami-

nhou o plano de cargos e carrei-

ras. Queria que o senhor falasse a

respeito.

Bem, isso é outra luta da cate-
goria. Há uma situação bem par-
ticular na Prefeitura de Natal,
que é a seguinte: os salários são
baixos, não há uma atratividade
de profissionais e hoje grande
parte dos que trabalham na pre-
feitura vêm pela Cooperativa Mé-
dica. Qual é o detalhe disso? A
Cooperativa pode trabalhar, mas
ela deve ser complementar. O que
acontece é que hoje ela tem um
número exagerado de trabalha-
dores dentro do estado, e a remu-
neração da cooperativa é de 3 a 4
vezes superior ao dos funcioná-
rios concursados. Daí a injustiça.

É necessário, portanto, que o
prefeito tenha essa compreensão
e faça alguma coisa. E foi feito:
nós negociamos por quase dois
anos um plano de cargos e carrei-
ras. Nós conseguimos que isso se
desdobre nos anos que vem pela
frente até 2019, que é quando o
ciclo se completa - são reajustes
anuais que vão estabelecer um ní-

vel salarial mais adequado. Não é
ainda o que a categoria desejava,
mas dá mais dignidade ao exercí-
cio do trabalho e permite uma
aposentadoria mais tranquila de-
pois de 30 anos de serviços pres-
tados. As categorias devem lutar
por seus direitos, por condições
de trabalho e por justa remunera-
ção. Cada sindicato deve fazer a
sua parte.

Aqui em Natal há expectativa

de concurso para a categoria?

Sim. Apesar de inicialmente ser
um contrato temporário por seis
meses, já houve votação na Câma-
ra instituindo um concurso públi-
co que se realizará depois desses
seis meses de contratos temporá-
rios. O contrato temporário não é
uma situação ideal, mas de qual-
quer forma já está autorizado pela
Câmara o concurso público, no
qual o funcionário incorporará a
carreira de trabalhador do serviço
público municipal.

ENTREVISTA Geraldo FerreiraGeraldo Ferreira

“Os sindicatos
são órgãos de
defesa e de
representação
da categoria”

“É importante
também dizer
que os
trabalhadores
da saúde
precisam ser
renovados”

“A remuneração
da cooperativa é
de 3 a 4 vezes
superior à dos
funcionários
concursados”

A Central de
Atendimento à Mulher
(Ligue 180) da Secretaria de
Políticas para as Mulheres
da Presidência da República
realizou 749.024 atendimen-
tos em 2015, uma média diá-
ria de 2.052 ligações. O
Mapa da Violência, divulga-
do em novembro de 2015,
indica que o Brasil está em
5º lugar entre os países mais
violentos do mundo, com
105 mil assassinatos de
mulheres, entre 1980 e 2013.

A taxa de homicídios é de
4,8 por 100 mil mulheres,
quando no Reino Unido não
passa de 0,1 por 100 mil.

A incidência da violência
contra as mulheres motivou
o Núcleo de Gênero Pró-
Mulher (NG) do Ministério
Público do Distrito Federal
a propor uma minuta de
resolução aos Conselhos
Profissionais Federais da
área da saúde, com o objeti-
vo de favorecer a notificação
dos casos de violência con-

tra a mulher detectados em
unidades de Saúde no
Brasil.  O presidente do
Sindicato dos Médicos do
Distrito Federal
( S i n d M é d i c o / D F ) ,
Gutemberg Fialho, o secre-
tário de Finanças e o diretor
jurídico da Federação
Nacional dos Médicos
(Fenam), Geraldo Ferreira
Filho e Eglif  de Negreiros
Filho, respectivamente, se
reuniram para discutir o
assunto.

Sindicato debate regularização do
vínculo de trabalho de intensivistas

Foi realizada no audi-
tório do Ministério
Público do Trabalho do
Rio Grande do Norte
(MPT-RN) uma audiên-
cia para discutir os
atuais vínculos de traba-
lho entre os médicos
intensivistas e os hospi-
tais privados de Natal.

Na ocasião, o Sindicato
dos Médicos do Rio
Grande do Norte
(Sinmed/RN) compare-
ceu, por convite da MPT-

RN, e foi representado pelo
seu presidente Geraldo
Ferreira e o advogado
Haroldo Menezes.

A audiência, presidida
pelo procurador Regional
do Trabalho José de Lima
Ramos, atendia à denúncia
da Sociedade Norterio -
grandense de Terapia
Intensiva (SONORTI) de
que haveria irregularidades
e a necessidade de adequa-
ção de demandas trabalhis-
tas, como a contratação

direta dos médicos, através
da CLT.

Durante a audiência, o
presidente do Sinmed,
Geraldo Ferreira, apon-
tou que o modelo de pre-
carização de trabalho
atual não se sustenta, e o
ideal é que aconteça um
amplo debate sobre a
relação de vínculo traba-
lhista com os médicos
intensivistas de forma a
garantir segurança para
os trabalhadores.
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