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Hoje (07/04), é o Dia Mundial da Saúde. Dados sobre a saúde e proteção dos trabalhadores e 
trabalhadoras da saúde nesta crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 

são alarmantes. 
Que os casos confirmados e mortes pelo Covid-19 têm aumentado no Brasil as pessoas até sabem ou 
já ouviram dizer, mas o que talvez não saibam é que a grande parte dos contaminados são os próprios 

trabalhadores da saúde. 
A falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras, aventais e luvas, além das 
intensas jornadas de trabalho têm levado muitas trabalhadoras e trabalhadores da saúde a adoecerem, 

serem afastados, e até mortos pela doença. Não bastasse, em Minas Gerais, os trabalhadores do 
Hospital das Clínicas, de Uberaba, tiveram o adicional de  insalubridade cortado em plena 

pandemia. 
Com a Emenda Constitucional 95 de 2016, que limitou os investimentos na área da saúde por 20 anos, 
o número de profissionais para atender a população, que  já era insuficiente, vive um cenário de caos 

com o aumento de trabalhadores e trabalhadoras infectados pela Covid-19. 
É necessário garantir melhores condições de trabalho e segurança aos servidores e servidoras da 
saúde, para que eles possam estar preparados para essa batalha. Não é justo que quem trabalhe 

salvando vidas na linha de frente, perca a sua vida em decorrência do descaso do governo.  
Em defesa da vida e do trabalho! 
Vacina para todas e todos! 

Pela quebra das patentes das vacinas contra a Covid-19! 
Parabéns aos profissionais de saúde! 
#SINDSEPMG 

 
No Dia Mundial da Saúde, aprovar vacinação privada é ampliar a desigualdade e ‘dar 

oportunidade’ ao vírus de matar os mais pobres 



O Projeto de Lei (PL) 948/2021, aprovado pela Câmara dos Deputados, que permite a compra de 
vacinas contra a covid-19 pela iniciativa privada para imunização de diretores e funcionários de 
empresas é um tapa na cara da população pobre – que é a mais penalizada nessa pandemia. 

A vacinação privada, além de ampliar a desigualdade, também altera a norma sancionada no mês 
passado que obrigava a doação de 100% das doses ao Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto os 
grupos prioritários não fossem imunizados.  

O texto vai agora ao Senado e, se aprovado, a obrigação de repasse ao SUS será reduzida a 50% das 
doses. Em um momento de escassez global de vacinas, a compra ficará ainda a cargo do Ministério da 
Saúde, uma vez que as farmacêuticas vêm negociando apenas com governos. O PL, por fim, ainda 

permite a compra de imunizantes sem registro e aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).  
 

Oficialização do “fura-fila 
O projeto é a oficialização do “fura-fila”  e coloca em segundo plano os grupos prioritários e o 

enfrentamento da pandemia. Na prática, as pessoas que têm mais condições financeiras vão se vacinar 
enquanto a classe mais baixa vai continuar morrendo e sendo exposta. 
Em defesa do SUS! 

Vacina para todas e todos! 
Pela quebra das patentes das vacinas contra a Covid-19! 
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No Dia Mundial da Saúde foi realizada uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde, em Brasília. De 
lá, os servidores seguiram para o gramado do Congresso Nacional. Com várias faixas, os servidores - entre 
eles, a diretora do SINDSEP-MG e da Condsef/Fenadsef, Jussara Griffo – reivindicavam vacina para todos e 
todas, a defesa da vida e do trabalho, a luta pela quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19 e contra a 
Reforma Administrativa (PEC 32/20). 

 

 
As inscrições para a Plenária poderão ser feitas até às 20h do dia 09/04, 6ª feira - diretamente na 
página do SINDSEP-MG. Participe!!!! 
Acesse: https://mautic.sindsepmg.org.br/mautic/plenariasindsep 
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