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Ata GT de Trabalho Comitê de Enfrentamento à Pandemia - CEP/NF

O Grupo de Trabalho em reunião no dia vinte e nove do mês de outubro de dois mil e vinte, iniciou os
seus trabalhos com afirmação do caráter humanitário, justo e indispensável do SUS para o povo brasileiro
ressaltando o seu papel fundamental no enfrentamento da pandemia de covid-19 no Brasil. Foi feito
referência aos recentes ataques que o SUS vem sofrendo, ameaçando a sua espinha de ser universal e
público. Defende-se o SUS como patrimônio do povo brasileiro e grande conquista civilizatório e de
justiça social. Foi recomendada a confecção de nota de defesa feita por este grupo de trabalho e dirigida
aos candidatos a prefeito de Nova Friburgo e a Deputados Federais representantes do nosso estado. Na
Reunião, teve o relato da senhora Ana Paula Navega, da Secretaria de Administração Pública, sobre os
processos seletivos para contratação de pessoal. No dizer dela, os profissionais estão sendo convocados e
há uma dificuldade de interesse para a composição dos quadros. Feita pelo Grupo Uma análise, da falta de
política de recursos humanos do município, com a disfuncionalidade e falta critérios. Necessidade de
esclarecimento de regras universais na política de recursos humanos com regulação, através de plano de
cargo e carreira e salário. A senhora Ana Paula informou que está sendo desenvolvido o Projeto de Plano
Carreira e Cargos do Servidor neste sentido em parceria com o IBAM. Fez-se uma queixa do não convite
às entidades dos servidores, como o sindicato dos Médicos do Centro Norte Fluminense que se
pronunciou ao declarar o seu desconhecimento do projeto. Relembrou-se do trabalho feito em dois mil e
doze de anteprojeto de plano de cargo, carreiras e salários, com a participação ativa de servidores que foi
abandonado pelas gestões públicas que se seguiram a data. Foi questionado qual o valor de salário
oferecido num ato convocatório da seleção pública e verificou se não representar nenhum atrativo. Neste
momento, fez uma referência, que adicionais não anunciados na face da seleção pública, são agregados
aos salários dos profissionais médicos do Hospital Raul Sertã, o que foi questionado e não houve resposta
concreta sobre seu impacto nos salários praticados. O grupo entendeu que no ato de convocação da
seleção pública a remuneração a ser anunciada deve refletir a praticada de fato, com a intenção de manter
a atração e a adesão dos profissionais de saúde. O Senhor Wanderson Varela, Diretor Geral do Hospital
Municipal Raul Sertã, presente na reunião, foi questionado sobre a realidade da remuneração dos
servidores na Unidade, informou não ter conhecimento pleno do modelo aplicado e dos valores médios. E
o que foi considerado pelo grupo, injustificável, pela sua disfuncionalidade e falta de ordenamento claro.
Após o questionamento, o senhor Wanderson informou que são necessários dezesseis profissionais
médicos para recomposição de todas as equipes de plantão do Centro de Tratamento de Urgência, CTU
hospital Raul Sertã. Reconhecendo a intenção do diretor de restabelecer os quantitativos necessários, o
grupo de trabalho recomendou a imediata instalação de Processos Seletivo com esse fim tendo observado
a necessidade de, no ato convocatório, fique explícito o salário, de fato, praticado. Iniciou-se o debate
sobre o financiamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro hoje praticado para manutenção de dez
leitos de CTI, COVID-19, no Hospital Municipal Raul Sertã, que somados dez (10) leitos mantidos pelo
município totalizam vinte leitos. Foi debatido o caráter tripartite do SUS, tanto no aspecto funcional
quanto no funcionamento. As responsabilidades no SUS são partilhadas pela Federação, Estados e
Municípios. Foi ressaltado o caráter regional e referenciado do Hospital Municipal Raul Sertã. E que a
manutenção desses leitos é de extrema importância para o município e para toda a Região, uma vez que
Nova Friburgo é Polo. Foi registrado que não há segurança de indicadores epidemiológicos que possam
convalidar qualquer redução de leitos de CTI COVID-19, no atual momento. Ficou estabelecido pelo
grupo da necessidade de comunicação formal, urgente do caráter indispensável dos dez leitos de CTI para
COVID, mantido pelo Estado, para a Região e dirigidos à Secretaria Estadual de Saúde, Conselho
Estadual de Saúde, Presidência da ALERJ, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual,
indicando a necessidade de instrumento robusto de pactuação que estabeleça relação funcional de
segurança. Registra-se o fato de que esse pleito vem sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde.
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