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É SÓ NA MARRA

Reajuste não sai e batalha com governo continua
Apesar do acordo, projeto de lei ainda não foi aprovado na ALMG

Unidos e mobilizados de uma maneira que há muito tempo não se via, os servidores da saúde entraram em greve,
pressionaram e o governo, que não queria dar nenhum
reajuste esse ano, voltou atrás e garantiu data-base em
outubro e 10% de aumento (sendo 5% em outubro desse
ano e 5% em abril de 2012). A surpresa da categoria veio
com o contra-cheque sem reajuste. O governo não mostrou empenho e projeto de lei aguarda votação na Assembleia Legislativa. Quando for aprovado, governo terá que
pagar o retroativo.
Para a resolução de outros pontos de reivindicação,
como redução da jornada de trabalho, respeito aos direitos trabalhistas e revisão do reposicionamento e da estrutura de carreira foram realizadas várias reuniões desde o
fim da greve, mas pouco se avançou. A Secretaria de Pla-

nejamento e Gestão alega que não será possível atender
esse ano nada que gere impacto financeiro.
O governo quer, ainda, empurrar goela abaixo e sem
discussão a reforma do Estatuto do Servidor e uma perversa política remuneratória, que se aprovada legalizará
anos e anos de arrocho salarial para os servidores públicos. Ambas proposta já foram encaminhadas para serem
votadas na Assembleia Legislativa.
Diante disso, os trabalhadores da saúde continuam em
estado de greve, dispostos a voltar o movimento caso o governo insista em colocar uma pedra sobre as negociações.
Confira nas páginas 4 e 5 como andam as negociações
dos outros pontos de reivindicação.
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NÚCLEOS
Betim
Regional ministra Curso de Saúde Pública

UNIMONTES / UEMG

Estão abertas inscrições para turmas de novembro

Sem valorização,
servidores lutam por
conforme o edital.
melhorias
Inicialmente foram orga-

nizadas 4 turmas que tiveram todas as vagas preenchidas. Diante da procura o
Sindicato abriu novas turmas e as aulas recomeçam
em novembro. O curso
Aula inaugural foi realizada dia
acontece no Conselho Mu24 de setembro
nicipal de Saúde.
Aconteceu em setemPode se inscrever todo
bro a 7ª edição do Projeto cidadão que queira se preInFormar-se, com o Curso parar para o concurso ou
de Saúde Pública realiza- atualizar seus conhecido pelo Sind-Saúde Núcleo mentos em Saúde Pública.
Regional Betim. O curso Após o término do curso
visa preparar os candidatos será emitido o certificado
para o concurso Público da com a carga horária de 35
Prefeitura de Betim, cujas horas/aula.
Informações
provas acontecem nos dias pelo telefone 3532-2144.
17 e/ou 18 de dezembro,

BH

PPP’s na capital é alvo de críticas
A capital mineira irá
amargar o título de primeira cidade a realizar Parceria Público-Privada (PPP)
no Sistema Único de Saúde
(SUS). A toque de caixa e
há um ano da eleição municipal, a prefeitura de Belo
Horizonte propõe a parceria com o privado que irá
envolver R$380,00 milhões
para reestruturação de 147
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a criação de 17
centros de saúde.
A estimativa de investimentos da obra é apresentada pela prefeitura e
como contrapartida o poder público irá ceder por
20 anos os serviços não
clínicos como transporte,
vigilância e limpeza. A Proposta está em tramitação
final na Câmara dos Vereadores e deverá ser iniciada

em 2012.
A PPP está na contramão
das diretrizes da Plenária
Nacional de Conselheiros e
da resolução da 13ª Conferência Nacional da Saúde.
Já o Conselho Municipal
(CMS-BH) disse sim a proposta do executivo e mesmo com duas notas técnicas contraria à PPP, uma
votação tumultuada marcou a posição do CMS-BH.
Nova diretoria do Conselho
A Mesa Diretora do Conselho foi renovada em agosto.
A diretora do Sind-Saúde,
Ângela Eulália foi eleita secretária geral. Sua escolha
foi feita pelos conselheiros
que representam os trabalhadores. A Mesa Diretora
tem mandato de um ano e
é eleita por seus pares.

Além de praticar péssimos salários aos cargos de
técnicos e de auxiliares da
Unimontes e da UEMG, o
governo desconsidera as
especializações e o tempo
de carreira deste servidores. Assim, está cada vez
mais escasso o número de
servidores efetivos.
O resultado são universidades estaduais abandonadas e um corpo técnico
desvalorizado e desmotivado. Os servidores reivindicam que o governo estabeleça uma política efetiva
de valorização, com, dentre outros pontos, plano de
carreira da educação superior, correção no reposicionamento, concurso público
e criação de receitas próprias nas universidades.

Vespasiano
Trabalhadores
redigem proposta
de novo PCCS
Após anos de pressão dos
servidores, foi criada a
comissão preparatória do
Plano de Cargos Carreiras
e Salários (PCCS) para os
trabalhadores da Prefeitura de Vespasiano. Representantes dos servidores,
do Sind-Saúde e da Prefeitura redigiram a proposta
do plano, que determina
regras e normas trabalhistas e trata, inclusive, dos
ACE e ACS. O novo PCCS
já foi entregue nas mãos
do prefeito, e os servidores
aguardam as respostas.

Juiz de Fora
Conselheiros de
saúde tomam posse
O diretor do Sind-Saúde,
Bismarck Grossi e o servidor do Hemocentro de Juiz
de Fora, Cosme Fabiano
representam os servidores
da saúde pública de Juiz de
Fora no Conselho Municipal
da cidade. Eles vão continuar na luta por melhorias no
SUS.

Neves
Conselheira tem
apoio do Sindicato

Há anos lutando pela
melhoria da saúde pública de Ribeirão das Neves,
Eva Alípia da Silva foi, com
apoio do Sind-Saúde, eleita presidente do Conselho
Municipal de Saúde da cidade.

Lafaiete

Pauta de
reivindicações

Os trabalhadores da saúde Conselheiro Lafaiete
também estão organizando
a categoria para reivindicar
direitos e melhorias.

ESTADUAL

30 HORAS
A SAÚDE PRECISA DE UMA JORNADA REDUZIDA

A

No âmbito nacional, as
sugestão veio da Or- Saúde e ainda não reconheceu
essa
conquista
para
os
30
horas
já é uma realidade
ganização
Mundial
prevista em lei para diversas
da Saúde (OMS). Por trabalhadores.
categorias como fisiocompreender que os
A
redução
da
jornada
de
terapeuta, fonoaudiótrabalhadores da saúde
são submetidos ao estrabalho tem o objetivo logo, odontólogo, técnico em laboratório,
tresse e ao desgaste ao
de
preservar
a
saúde
dos
terapeutas ocupaciolidar com a dor, o sofrinais e recentemente
mento e até a morte, a
trabalhadores
os assistentes sociais.
OMS sugeriu que a jorAlém
de
preservar
a
saúde
Mesmo
com a lei, esta não
nada de trabalho fosse limitada a 30 horas semanais. O dos trabalhadores, a redu- é a realidade para muitos
Sind-Saúde/MG propõe que ção da jornada também tem destes profissionais já que
as 30 horas inclua todos os conseqüências na qualidade alguns governos, inclusido atendimento na saúde. É ve o de Minas, insistem na
trabalhadores da saúde.
Esta exigência fez parte neste contexto amplo que a ilegalidade. Outras categodos motivos do movimento OMS sugeriu a jornada de 30 rias como psicólogos, farreivindicatório que levou os horas. É neste sentido que di- macêuticos e enfermeiros
trabalhadores da saúde de versos países desenvolvidos acompanham a tramitação
Minas à greve neste ano. O cumprem a determinação. E de projetos de lei no Congoverno estadual não tem é para isso que os trabalha- gresso Nacional para dimio mesmo entendimento da dores da saúde em Minas lu- nuição da jornada.
Organização Mundial da tam.

Cidade Administrativa

Com o tema “Liberdade e Autonomia, Por uma
nova estrutura sindical”, a
12ª Plenária da CUT/MG e a
13ª Plenária da CUT Nacional debateram os desafios,
as perspectivas e a organização dos trabalhadores,
dos sindicatos e da Central
Única dos Trabalhadores.
Diretores do Sind-Saúde
participaram dos eventos e
defenderam as reivindicações dos servidores da saúde de Minas Gerais.
Nas plenárias, dirigentes sindicais e militantes de
várias categorias trocaram
experiências e propuseram
formas de agir para que os
sindicatos e a Central contribuam com a melhoria da
realidade brasileira.

Eleição no Sind-Saúde

Redução do horário de trabalho
não vale para todos e é provisória
Os trabalhadores da Cidade Administrativa e os
sindicatos que os representam, inclusive o SindSaúde, pressionaram pela
redução da jornada de trabalho e o governo cedeu
parcialmente:
prorrogou
até 31 de dezembro o decreto que permite que boa
parte dos servidores lotados na nova sede do governo trabalhem 6 horas
diárias. Injustamente, o
critério não vale para todos e não é para sempre.
Assim, continua a luta dos
trabalhadores.
Por definição das chefias
imediatas, muitos servidores continuam trabalhan-

Plenárias da CUT
debatem propostas

do 8 horas por dia, o que
somado ao enorme tempo
gasto nos deslocamentos
e ao horário de almoço,
consome mais da metade
do dia, dificultando outros
afazeres e possíveis capacitações.
Todos que foram transferidos para a nova sede
sofrem – e continuarão
sofrendo – com o tempo
perdido no trânsito, longas
distâncias a serem diariamente percorridas no local,
problemas infraestruturais,
poucas opções de alimentação e muitos outros problemas. Por isso, é essencial que o governo efetive
e universalize esse direito.

Sindicato renova diretoria e
proposta de luta
Empossados em abril, a
Diretoria Estadual e o Conselho Fiscal do Sind-Saúde
para o triênio 2011-2014
logo demonstraram que
estão dispostos a dar novo
ânimo às lutas dos servidores da saúde e organizaram a campanha salarial
com uma mobilização que
há muitos anos não se via.
Para reforçar as lutas,
a nova diretoria mescla a
experiência de membros
da gestão anterior com a
disposição de novos componentes. Dentre as atividades que a diretoria já
empreendeu ou pretende
empreender estão assembleias, manifestações, cur-

Nova diretoria discute projetos

sos e seminários.
Para cada vez mais representar legitimamente os
trabalhadores, os diretores
estão diariamente reforçando o contato com as bases
nas unidades hospitalares,
fundações e universidades
estaduais, ouvindo e observando as necessidades
dos servidores da saúde.
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Mobilização garante reajuste, m
Reajuste foi colocado dentro de um projeto que penaliza trabalhador e que não foi discutido
A pressão dos trabalhadores fez com que o governo
voltasse atrás e garantisse
reajuste para 2011, mas
governo anti-ético aproveitou a oportunidade para
criar projeto que congela
os salários (veja quadro ao
lado). A estratégia maldosa
do governo fez com que o
pequeno reajuste não saísse na data-base. O projeto
que inclui o reajuste ainda
não foi votado na Assembleia Legislativa e terá que
ser pago com retroativo.
Além do reajuste, a database, concursos públicos e
alguns pontos específicos
nas fundações foram acordados durante a greve. Porém, os servidores da saúde
reivindicam o atendimento
aos pontos que ficaram pen-

dentes - como aqueles que
atendem aos municipalizados (SES) - mesmo porque
o reajuste conquistado foi
muito pequeno.
Desde o fim da greve, a
comissão dos trabalhadores (composta por diretores do Sind-Saúde e representantes dos servidores
das instituições) se reuniu
diversas vezes com as gestões e com o governo. Foram resolvidas algumas das
reivindicações internas das
unidades, porém pouquíssimo se avançou no que é
da governabilidade da Secretaria de Planejamento e
Gestão (Seplag).
Um ponto que merece
destaque é a redução da
jornada de trabalho para
30 horas para toda a saú-

de com exceção dos administrativos: o governo solicitou estudos de impacto
dessa medida em todas as
intituições; em novembro,
em posse desses estudos,
a Seplag convocará uma
nova reunião para dar seu
posicionamento.
Os trabalhadores não estão satisfeitos com as poucas concessões dadas pelo
governo e não irão aceitar
que todas as outras reivindicações sejam mais uma
vez adiadas. A força dos
trabalhadores já garantiu
para esse ano um aumento
que não estava nos planos
do governo. A mobilização
tem que continuar para a
conquista de avanços.

LINHA DO TEMPO DA GREVE
• 22 de junho:
Assembleia geral
na CAMG decidiu
pelo início da greve
no dia 28

• 28 de junho:
Trabalhadores da
Escola de Saúde,
Hemominas,
Fhemig e SES dão
início à greve

• Foram
realizadas várias
manifestações,
passeatas,
concentrações e
assembleias

• 15 de julho:
Diante da proposta
de reajuste e início
das negociações,
a categoria decide
suspender a greve.

Política remunerá
aumenta arro
O governo apresentou nas reuniões do Comitê de Negociação
Sindical (Cones) uma perversa
proposta de política remuneratória, que é, na verdade, uma
manobra de cálculos para no final condenar os servidores do
Executivo (com exceção dos da
segurança pública) a anos de
arrocho salarial. O Sind-Saúde,
Sindifisco, SindUTE e Sindipol
entregaram um ofício explicitando que rejeitam a proposta.
Projeção
A projeção feita pelo próprio
governo é que no ano que vem
o crescimento da receita de
impostos será de 9,71% - que
mesmo que fosse integralmente destinado ao aumento, seria
pouco. Mas, dentro da proposta
do governo, haveria, em outubro
de 2012 (após descontar os gastos com o crescimento vegetativo) cerca de 3% para reajuste.
Apesar do secretário da Fazenda
ter afirmado que o reajuste de
5% de abril de 2012 não seria

ESTADUAL

mas governo não cumpre data
durante a greve, governo aproveita o momento para empurrar “sapo goela abaixo”

átoria do governo
ocho salarial
considerado como antecipação
da política remuneratória, a minuta final do projeto de lei diz o
contrário. Ou seja, se a proposta for aprovada pela Assembleia,
não teremos nenhum reajuste
no ano que vem além dos 5%
de abril.
E para os outros anos o cenário também é desolador. De
acordo com a proposta, os reajustes dependem de variações
cujos valores são inconstantes e
podem, cedo ou tarde, começarem a declinar. Por que o governo
estadual não faz como o federal e
vincula o reajuste ao Produto Interno Bruto? Simples: porque o
PIB de Minas, conforme reportagem do Estado de Minas de 17 de
março de 2011, “cresce mais que
o da China”. E por que também
não dedicar para o reajuste algo
como os royalties da mineração?
Para onde vai esse dinheiro?
O Sind-Saúde exige que o governo garanta reajustes acima
da inflação.

Confira como estão as negociações em cada unidade

Fhemig

Hemominas

Principais reivindicações
dos servidores da Fhemig:
Universalização da redução da jornada de trabalho
para 30 horas semanais
sem redução de salários;
correção dos plantões;
mudança na origem do pagamento dos plantões estratégicos e manutenção
dos contratos que foram
aprovados no concurso.

Dentre outras reivindicações, os servidores da Fundação querem a instituição
da Parcela Remuneratória
Complementar de 20,7%;
correção do índice de promoção interníveis de 18
para 22% e correção no
posicionamento dos técnicos. O auxílio-creche foi
reajustado e o concurso
está sendo elaborado.

Funed

Além de questões gerais
como redução da carga horária e correção no reposicionamento e no plano de
carreira, os servidores da
SES reivindicam concurso e
os municipalizados pedem
insalubridade, produtividade e correção nos vales alimentação e transporte.

Reivindicações de competência da Seplag: incorporação da GIEFS especial
ao salário-base, instituição
da gratificação de 20,7% e
redução da jornada de trabalho. A creche e o concurso sairão em 2012. Um comitê interno de negociação
será criado para debater
outros problemas específicos da Fundação.

De necessidades gerais,
falta a revisão da estrutura
de carreira (a atual não valoriza o servidor e não lhe
dá perspectivas futuras) e
a revisão do reposicionamento (o último prejudicou
milhares de servidores).

Além disso, o governo
tem negado direitos básicos de servidores da saúde,
como adicionais noturno,
de insalubridade e de urgência e emergência. Também falta ao governo estadual mudar o referencial

SES

ESP
Os servidores da ESP exigem maior valorização da
Escola, criação de creche e
revisão do posicionamento
dos analistas em educação
e pesquisa que têm mestrado e doutorado e dos
técnicos em educação e
pesquisa.
do paga- O que falta?
mento da
insalubridade e ter mais
sensibilidade diante da reivindicação pela redução da
jornada de trabalho de todas as áreas da saúde.
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Reposicionamento

Erros e injustiça frustram evolução de trabalhadores
O reposicionamento do
funcionalismo,
esperado
por anos pelos servidores,
trouxe alívio para alguns
e frustração para muitos
outros. Para estes, a peleja com o Estado que dura
11 anos não está próxima
do fim. O motivo da intolerância do governo é a ação
judicial. Aqueles que optaram buscar na Justiça seus
direitos e receberam a
sentença do juiz não viram
o resultado do acordo do
reposicionamento ou ainda
mais grave: tiveram seus
salários aumentados em
função da prometida evolução na carreira e meses
depois viram em seu contracheque o salário voltar.
Este gosto amargo desta injustiça foi sentido pela
servidora do sul de Minas
que preferiu não divulgar

o seu nome. No caso dela, rava a tão esperada evocom o reposicionamento o lução na carreira quando
seu contrarecebeu
o
cheque do
aviso
de
Estou numa
mês de maio
instauração
apresentava
do processo
situação que
o vencimenadministranão
sei
como
to base de
tivo contra
R$1.019,29.
ela.
fazer. A gente
Já no mês
A servidora
já não ganha
de
junho,
se viu quanada e quando
a servidora
se
endivique é técnirecebemos algo dada depois
ca de atenda perda do
eles
tiram
da
ção à saúmarido e a
de teve seu
diminuição
gente
vencimento
da renda fabase
desmiliar. Com
pencado para R$631,79.
a anulação do reposicionaSituação parecida tam- mento veio a dívida com o
bém foi vivida por outra Estado referente ao total
servidora que passaria do pago com a nova carreinível I grau E do cargo de ra: serão 10 parcelas de
técnico de atenção à saúde R$188,00 dividas nos própara o nível IV, grau B. A ximos contracheques. “Esservidora ainda comemo- tou numa situação que não

“

“
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sei como fazer. A gente já
não ganha nada e quando
recebemos algo eles tiram
da gente”resume.
A penalização pela ação
judicial transitada em julgado causou a anulação do reposicionamento de diversas
pessoas. Somente no dia 11
de julho foram 72 nomes
publicados no Diário Oficial
que teriam suas carreiras
congeladas novamente.
O Sind-Saúde/MG está
ciente desta situação e
pressiona o governo para
que reveja o impedimento ao reposicionamento
por uma parcela grande de
servidores. A Constituição
Federal garante que nenhum direito pode ser negado senão em virtude de
Lei. O que não é o caso do
Decreto 45.270/2009.

Conferência da Saúde discute entraves do SUS
Sindicato participa e contribui na produção do documento que será entregue nacionalmente

Cerca de 1500 participantes discutiram propostas para o SUS

A VII Conferência Estadual de Saúde de Minas
Gerais, realizada em agosto, reuniu usuários, conselheiros, gestores e trabalhadores do Sistema Único
de Saúde (SUS) de todo o
Estado para debater os desafios e as perspectivas do

SUS. Antes deste encontro, centenas de cidades
mineiras realizaram suas
Conferências Municipais.
Foi discutido, dentre outros pontos, o caráter público e o controle social do
SUS, as políticas públicas
na seguridade social, a par-

ticipação da comunidade, a
regulamentação da Emenda 29 e os recursos das
unidades básicas de saúde.
Ao longo das palestras e
dos grupos de trabalho, os
participantes elaboraram
um documento que será
apresentado na Conferência Nacional de Saúde, que
será realizada de 30 de novembro a 04 de dezembro.
O relatório final foi apresentado no Conselho Estadual no dia 17 de outubro.
Uma vitória importante foi
a rejeição às Parceiras Público-Privadas (PPP’s).

Sind-Saúde no evento
Diretores do Sind-Saúde
participaram da Conferência como delegados e até
como organizadores e levaram as reivindicações
dos servidores da saúde.
Durante o evento, diretores do Sindicato e outros militantes do SUS se
reuniram no auditório do
Sind-Saúde com assessores do Ministério da Saúde
para debater a saúde pública em Minas e os rumos
da política de saúde no governo federal e seu impacto em Minas.

ESTADUAL
Municipalizados

ACE e ACS

SES ensaia pesquisa para
pagamento de insalubridade

Mobilização
busca
aprovação do Piso

Depois de anos de cobrança do Sind-Saúde pelo
adicional de insalubridade
para os municipalizados,
uma solicitação da Secretaria de Estado de Saúde
(SES) parece apontar para
uma possível solução. A
SES enviou às gerências
regionais de saúde de todo
Estado um pedido para que
estas informem se existem
laudos que regulamentem
o pagamento do benefício
para os servidores de seus
municípios.
Quando estiver de posse dessas informações – e
sabendo quantos servidores municipalizados se
encaixariam nos laudos já

existentes – a SES deverá
avaliar quantos novos laudos teriam que ser feitos
e, por fim, quantos municipalizados estariam aptos a
receber o benefício. Porém,
corre-se o risco de, ao final
de todo este processo, o
governo dizer que por gerar impacto financeiro não
poderá ainda pagar o adicional para estes trabalhadores.
Há 17 anos o Sind-Saúde
pressiona, inclusive com
acões na justiça, para que
o governo volte a pagar
esse benefício aos servidores estaduais a serviço dos
municípios.

A regulamentação da
Emenda Constitucional (EC)
63 está na pauta do dia
para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os
Agentes de Combate a Endemias (ACE). Trata-se da
lei que irá criar o piso salarial e o plano de carreiras
para os agentes. No dia 4
de outubro, ACS e ACE de
todo o país foram à Brasília
para pressionar a votação
da EC no Congresso Nacional. O Sind-Saúde enviou
um ônibus. No dia seguinte,
aconteceu uma audiência
pública no Senado para discutir o tema. Os agentes estão em luta pela aprovação.
Acompanhe as mobilizações
no seu município e ajude a
construir essa vitória.

Sindicato pede respostas da Justiça sobre
aposentadoria especial na saúde
Na tentativa de garantir a aposentadoria especial na saúde, o Sindicato
entrou com um Mandato
de Injunção para forçar a
Justiça a deliberar sobre
o assunto. O Mandato de
Injunção, que serve para
suprir a falta de uma lei,
foi feito com base nas condições insalubres a que os
trabalhadores da saúde estão expostos. Apesar deste
critério ser assegurado aos
trabalhadores
celetistas,
nenhuma lei garante esta
extensão aos servidores
públicos.
Aposentadoria Especial
A aposentadoria especial
é devida ao trabalhador

que exerce sua função em
local insalubre. O tempo
calculado para a chamada
aposentadoria especial é
de 25 anos, sendo necessário a comprovação de
10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5
anos no cargo que se dará
a aposentadoria.
O que é Mandato de
Injunção?
O Mandato de Injunção
é utilizado quando existe
omissão do poder público
em legislar sobre determinado assunto. É um remédio constitucional que está
à disposição de qualquer
pessoa (física ou jurídica)
que se sinta prejudicada

Sind-Saúde move
mais três ações na
Justiça

Em observação a alguns
problemas ocorrentes no
Estado, o departamento
jurídico do Sind-Saúde/MG
irá entrar com três novas
ações na Justiça. O Sindicato pede aos filiados que
se encontram nas situações
abaixo que entrem em contato com o jurídico da entidade para obter mais detalhes e buscar seus direitos.
Ação de nulidade de
Contrato Administrativo
A ação busca estender
direitos
constitucionais
como férias, insalubridade
e 13º salário aos contratos
administrativos.
Adicional de emergência
Tem o objetivo de buscar
garantir o direito ao adicional para aqueles trabalhadores que lidam com situações
emergenciais e que não recebem o benefício.

pela falta de norma regulamentadora, sem a qual
fique inviabilizado o exercício de seus direitos, liberdades e garantias constitucionais.

Adicional de quinquênio
Refere-se àqueles trabalhadores que recebem o
quinquênio sobre o vencimento base. O Sindicato
busca conseguir o direito
de receber sobre o valor da
remuneração em razão da
falta de regulamentação
da Emenda Constitucional
Estadual 57/2003. Esta
ação também vale para os
aposentados por paridade.
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SAÚDE MAIS POBRE DO BRASIL
Um levantamento sem maquiagem de recursos mostra
quanto os estados realmente investiram em saúde. Rio
Grande do Sul e Minas Gerais amargam as últimas colocações. Os dados são do Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) e mostra o descompromisso de alguns estados com a área da saúde. De
2003 a 2008, o governo de Minas investiu muito menos
do que é exigido pela Emenda Constitucional 29, aprovada pelo Congresso em 2000. A exigência, que era de 10%
da receita em 2003, é de 12% desde 2004.
Esse baixíssimo investimento explica a caótica situação das unidades hospitalares de Minas Gerais e dá ainda
mais credibilidade para os servidores da saúde, que reivindicam melhores condições de trabalho.

Greves do funcionalismo
denunciam escassez do Estado
Os servidores públicos de
Minas Gerais demonstraram
que não aceitam mais a situação de desvalorização a que
estão submetidos nos últimos
anos. As greves e manifestações revelaram para todo o
Brasil a verdadeira face deste
e do último governo estadual: ao invés do ‘paraíso’ apresentado pelas propagandas, a
realidade nos serviços públicos essenciais é de abandono,
com baixíssimos investimentos e péssimos salários.
Servidores da saúde, educação e segurança pública –
para se ater aos serviços que
o atual governador prometeu,
durante a campanha, atenção

especial – foram às ruas para
reivindicar não os aumentos
que eles realmente merecem,
mas apenas cumprimento de
leis, respeito aos direitos e reajustes que reponham a inflação acumulada.
Em todos os casos o governo mostrou seu caráter antidemocrático: enrola para negociar, recebe manifestantes
com repressão policial, não
cumpre as legislações, negocia
com sindicatos de baixíssima
representação, não se importa
com as pessoas afetadas pelas
greves. Mas os trabalhadores
se uniram e conseguiram arrancar do governo, mesmo que
parcialmente, alguns avanços.

Expediente do órgão informativo do Sind-Saúde-MG
Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais
Departamento de Comunicação:
Wânia do Carmo, Ronaldo de Matos
Diana, Érico Moraes Colen

Jornalistas:
Mariana Arêas - 11.880/MG
Paula Assunção - 13.773/MG
Bráulio Siffert - 16.1125/MG
Diagramação:
Mariana Arêas

EC 29 é aprovada na Câmara
sem prever fonte de recursos
No final de setembro foi
aprovada na Câmara dos
Deputados a regulamentação da Emenda Constitucional 29, que delimita
o percentual mínimo que
municípios, estados e
União devem investir na
saúde e quais gastos são
considerados efetivamente investimentos na área.
Porém não foi definida
qual a fonte de recursos
que irá financiar os novos
gastos e não se alterou os
padrões e necessidades
desses gastos, continuando como se fossem os
mesmos da década de 80.
A campanha para barrar o imposto que seria

criado para fazer valer a
Emenda 29, foi feita pela
grande imprensa, políticos
conservadores, grandes
empresários e proprietários de planos de saúde,
haja vista que o imposto
incidiria mais sobre grandes rendas.
As gestões têm mesmo
que melhorar e a regulamentação da Emenda é
um grande avanço, mas
precisa-se que seja definido de onde virão os
recursos que financiarão
os necessários gastos na
saúde, e quais são os novos investimentos que os
avanços dos últimos anos
exigem.

