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Embora as eleições não re-
solvam os problemas funda-
mentais dos oprimidos e ex-
plorados, elas são um dos 
momentos em que mais nitida-
mente podemos defender uma 
política de classe. E neste ano, 
a opressão sofrida nessa socie-
dade pelas mulheres é um dos 
temas chaves, provocado so-
bretudo por posições defendi-
das por Jair Bolsonaro.

Esse é um assunto caro pa-
ra nossa categoria, composta 
por mais de 80% de mulheres. 
Um exemplo disso foram as ma-
nifestações de 29 de setembro, 
com a palavra de ordem #Ele-
Não. Em Joinville, foi expressivo 
o número de servidoras públi-
cas que participaram da mani-
festação, demonstrando sua in-
dignação frente a todo tipo de 
opressão (machismo, racismo, 
homofobia…). Opressões essas 
que, em última instância, são 
incentivadas para dividir a clas-
se trabalhadora.

Se a história da humanida-
de é a história da luta de clas-
ses, pode-se dizer que a his-
tória das mulheres tem sido 
repleta de batalhas por melho-
res condições de vida, igualda-
de de direitos e superação de 
um modelo de família e de so-
ciedade que não atende às su-
as necessidades cotidianas.

Dentro da classe trabalha-
dora, são as mulheres em sua 
maioria que enfrentam os de-
safios e a carga da dupla ou 
tripla jornada. De acordo com 
dados do IBGE, as mulheres 
continuam a ganhar menos 
(cerca de três quartos do que 
os homens recebem) e a gas-
tar mais tempo com cuidados 
de familiares. As tarefas do-
mésticas, que fazem parte do 

dia a dia de qualquer família, 
estão 73% sob a responsabili-
dade delas – em torno de 18 
horas semanais para as mulhe-
res e 10 horas para os homens.

Do ponto de vista da saú-
de, há o agravante da gravi-
dez indesejada que não conta 
com acompanhamento físico 
e psicológico dentro do siste-
ma público de saúde para uma 
possível interrupção. Nessa si-
tuação, desde muito cedo, são 
sempre elas que têm que equa-
cionar a dura realidade das 
“escolhas” entre a maternida-
de, os estudos e o trabalho.

Nesse quadro de crise do 
sistema com políticas de aus-
teridade, cortes de direitos, di-
lapidação do ensino e da saú-
de pública, alimenta-se o fosso 
existente entre homens e mu-
lheres. Superar as contradi-
ções, os preconceitos e o con-
servadorismo, característicos 
da nossa sociedade, é tarefa 
de todos nós.

Por isso, o Sinsej apoia to-
das as servidoras em luta. De-
fendemos que a emancipação 
das mulheres está ligada à su-
peração do atual modelo eco-
nômico – que se alimenta da 
exploração e da opressão – e 
que só será plenamente pos-
sível com a emancipação de 
toda a classe trabalhadora. 
Lutamos por trabalho igual, sa-
lário igual; vagas para todas as 
crianças em creches públicas; 
pelo desenvolvimento de polí-
ticas públicas para acolher e 
preservar a vida de mulheres 
e seus filhos vítimas de violên-
cia; em defesa do Estado laico 
e das liberdades democráticas; 
contra todo tipo de opressão 
e discriminação, entre outras 
pautas.

Todo apoio às 
mulheres em luta

CHARGE - SANDRO SCHMIDT

Envie pautas para jornalismo@sinsej.org.br

EDITORIAL  
FLÁVIA ANTUNES

CURTAS

A história das mulheres tem sido repleta de batalhas por melhores 
condições de vida e igualdade de direitos 

Kályta Morgana de Lima

O Sinsej promoveu em 
10/10 uma atividade sobre a Re-
forma do Ensino e a Base Nacio-
nal Comum Curricular. No Ensi-
no Médio, diminui-se o número 
de disciplinas e desmonta-se a 
educação pública. Já para o Ensi-
no Fundamental, a BNCC incen-
tiva sistemas de ensino privados 
nas escolas públicas e substitui o 
conceito de “autonomia” do es-
tudante pelo de “competências” 
para o mercado de trabalho.  

No dia 28 de novembro, às 
19 horas, em local a ser con-
firmado, acontece o sorteio 
dos chalés do Sinsej, localiza-
dos na Barra do Sul, para a 
temporada de verão. As inscri-
ções vão de 1º a 27 de novem-
bro e podem ser feitas na sede 
do sindicato ou pelo telefone 
(47) 3433 6966. Podem parti-
cipar todos os associados ao 
Sinsej, sendo uma inscrição 
por matrícula.

São os servidores públicos 
os responsáveis por educar as 
crianças, cuidar dos enfermos, 
efetuar as obras de melhorias 
na cidade, entre tantos serviços 
que tornam viável a vida diária 
da sociedade. Até nos lugares 
mais remotos encontra-se um 
servidor público. A categoria 
engloba uma gama variada de 
atividades e é essa diversidade 
que a torna tão rica. Dessas ex-
periências surge uma consciên-
cia ímpar, a de homens e mulhe-
res abnegados que põem todos 
os dias seu trabalho ao dispor 
de todas as pessoas, do centro 
ou dos bairros, ricos ou pobres. 
Mais do que nunca, os servido-
res precisam continuar unidos, 
organizados e mobilizados para 
defender o serviço público.

Muitas lutas e conquistas 
marcaram a história dos servi-
dores. Eles têm um papel essen-
cial e de responsabilidade com 
o povo trabalhador. Os servi-
dores também são os maiores 
defensores do serviço público, 
que vem sendo sistematicamen-
te destruído pela pressão do 
capital privado e dos governos 
que o servem. Neste dia 28 de 
outubro, mais do que lembrar 
e homenagear, o Sinsej reassu-
me o compromisso com a luta 
incansável na defesa dos direi-
tos dessa categoria. 

Orgulhe-se, servidor público! 
A sociedade inteira conta com 
você!  Parabéns pelo seu dia!

Reforma do 
Ensino e BNCC

Sorteio dos 
Chalés do Sinsej

28 de outubro: dia 
do servidor (1)

28 de outubro: dia 
do servidor (2)
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Em 14 dezembro de 2017, 
no apagar das luzes do ano e 
a portas fechadas, sem o de-
bate e a participação da so-
ciedade civil, a Comissão In-
tergestora Tripartite (CIT), 
instância composta pelas três 
esferas de gestão da saúde no 
país – União, estados e muni-
cípios – aprovou alterações na 
política de saúde mental que 
constituíram um retrocesso de 
décadas e abriram precedentes 
ao retorno de uma política de 
atenção marcada pela lógica de 
mercado e alicerçada no mode-
lo asilar e manicomial. 

A Portaria Interministe-
rial 3.588, documento que in-
tegra tais diretrizes, recolocou 
no centro da rede de cuidados 
hospitais psiquiátricos e comu-
nidades terapêuticas. Isso im-
plica na desconstrução do atual 
modelo de atenção preconiza-
do pelo respeito ao direito de 
tratamento humanizado e em 

liberdade, cuja construção, ini-
ciada há três décadas, foi fruto 
de intensa mobilização dos tra-
balhadores em saúde mental ao 
lado da sociedade civil. 

Com a publicação da Porta-
ria, o governo federal passou a 
fi nanciar as Comunidades Tera-
pêuticas, destinando no mês de 
abril deste ano R$ 87 milhões, 
por meio de um edital, para 
contratar 7 mil vagas para aco-
lhimento nestes estabelecimen-
tos.

Destaca-se, ainda, o aumen-
to do valor da diária de interna-
ção paga aos hospitais psiquiá-
tricos, com a ampliação de 15% 
para 20% no número de leitos 
psiquiátricos nessas unidades. 
Assim, pautando a saúde como 
mercadoria e reconduzindo a 
atenção à população, principal-
mente as parcelas mais vulne-
ráveis, à segregação e exclusão 
social, imprimindo a retomada 
do modelo manicomial, que foi 

profundamente questionado e 
combatido pelos movimentos 
da reforma sanitária e da luta 
antimanicomial.  

Em março deste ano, o Con-
selho Nacional Antidrogas (Co-
nad), aprovou uma resolução 
em que altera de forma sig-
nifi cativa a política de drogas 
no país, alinhada à mesma ló-
gica estabelecida na Portaria 
3.588. Considerando o modelo 
de atenção psicossocial nortea-
do pela estratégia de redução 
de danos como inefi caz e ine-
fi ciente, a resolução direciona 
a atenção a usuários de drogas 
com ênfase única e exclusiva na 
abstinência, cuja principal es-
tratégia é a internação. 

Tais medidas, impostas de 
forma arbitrária e autoritária, 
sem a realização de nenhuma 
audiência pública e sem passar 
pelos Conselhos de Saúde e Di-
reitos Humanos, têm o objetivo 
de ampliar o fi nanciamento das 

comunidades terapêuticas, for-
talecendo a internação e isola-
mento social como centralida-
de do cuidado a pessoas com 
sofrimento decorrentes do uso 
prejudicial de álcool e outras 
drogas. Estabelecendo-se, ain-
da, na contramão das diretrizes 
de atenção preconizadas pela 
Organização Mundial de Saúde 
e pelos avanços históricos da lu-

ta que primou por uma socie-
dade sem manicômios.

Cabe aos trabalhadores do 
setor de saúde mental volta-
rem a se mobilizar, desta vez 
contra a privatização. Os ata-
ques neste sentido estão sen-
do implementados aos poucos, 
mas fazem parte de uma polí-
tica nacional de destruição do 
serviço público. 

Retrocessos na política de atenção à saúde mental

Nos dias 22, 23 e 24 de novem-
bro acontece o 2º Congresso do 
Sinsej sob o tema “Sinsej 30 anos: 
defender o serviço público, os di-
reitos e ajudar a organizar a clas-
se trabalhadora”. A atividade será 
no Hotel Tannenhof e terá como 
pauta a conjuntura internacional, 
nacional e local, o balanço da ges-
tão 2016-2019 e a organização sin-
dical: reforma estatutária, estrutu-
ra do sindicato e plano de lutas.

Este é um período de ataques 
profundos aos direitos dos traba-
lhadores. Em todo o mundo se 
percebe a exploração dos patrões 
sobre os funcionários. No Brasil, 
há uma tentativa de acabar com 
os serviços públicos, além da já 
aprovada Reforma Trabalhista e 
da ameaça de aprovação da Refor-
ma da Previdência. “Os servidores 
de Joinville, Garuva e Itapoá têm 
um papel a desempenhar na lu-
ta de classes que se trava. O Con-

gresso é o momento da categoria 
se armar para os embates que vi-
rão e ajudar na construção de um 
mundo melhor para todos, socia-
lista”, disse o presidente do Sinsej, 
Ulrich Beathalter.

Programação
A abertura do Congresso, no 

dia 22 de novembro, às 19 horas, 
terá a apresentação das duas teses 
inscritas (disponíveis no site do 
Sinsej) e do regimento do Con-
gresso. No dia seguinte, na par-
te da manhã, serão montados os 
grupos de trabalho para discus-
são de conjuntura, balanço da 
gestão, organização sindical e pla-
no de lutas. À tarde, a partir das 
14 horas, haverá uma mesa sobre 
o aumento da opressão aos traba-
lhadores e a necessidade de cons-
truir uma organização mundial 
de combate por um mundo mais 
justo e igualitário. Essa discussão 
será feita pelo jornalista e dirigen-
te da organização Esquerda Mar-
xista, Serge Goulart.

No último dia, das 8 às 12 ho-
ras, acontece a plenária de encer-
ramento, com aprovação do pla-
no de lutas para os próximos três 
anos de gestão.

Eleição de delegados
Poderão participar do Con-

gresso: delegados natos (direto-
ria plena do sindicato e titulares 
do conselho de representantes) 
e eleitos em assembleia, com di-
reito a voz e voto. Também ob-
servadores e convidados, com 
direito à fala. Apenas fi liados 
podem se candidatar.  

A eleição dos delegados  
ocorre até o dia 31 de outubro, 
nos locais de trabalho. As assem-
bleias serão organizadas pela di-
reção do sindicato, mas as uni-
dades também pode tomar a 
iniciativa. Nesse caso, deve co-
municar a Comissão Organiza-
dora, com antecedência de 48 
horas – assim será indicado um 
representante para acompanhar 
o processo e disponibilizados os 
modelos de ata, lista de presen-
ça e fi cha de inscrição. Os conta-
tos da comissão são: (47) 98464-
5437/ (47) 98464-5441 ou pelo 
atendimento@sinsej.org.br

Inscrições
A inscrição dos eleitos precisa 

ser feita até o dia 9 de novembro 
na sede da entidade, mediante 
apresentação de fi cha de inscri-
ção, ata da eleição e lista de pre-
sentes na assembleia. O creden-
ciamento será feito na secretaria 
do Congresso, até as 12 horas do 
dia 23. Participe!

Participe do 2º 
Congresso do Sinsej

Outubro é mês de eleger os delegados nos locais de trabalho e a 
inscrição dos colegas escolhidos deve ser feita até 9 de novembro

Privatização reabre portas para o já superado modelo manicomial

Aline Seitenfus

Lucrar explorando necessidades básicas da população é crime

Kályta Morgana de Lima

JOINVILLE - A privatização do 
serviço de diagnóstico da rede 
pública municipal segue sen-
do uma ameaça. A Prefeitura 
deseja ceder um espaço den-
tro do Hospital São José pa-
ra a instalação de um Centro 
de Diagnóstico Integrado ope-
rado por uma empresa priva-
da. O projeto 191/2018, que 
tramitava na Câmara até 8 de 
outubro previa uma conces-
são por 10 anos, que podia ser 
prorrogada por mais 10.  Ele 
foi retirado do Legislativo por 
problemas de redação, mas, de 
acordo com o líder do gover-
no na Câmara, Cláudio Ara-
gão (MDB), em breve ele será 
reapresentado com o mesmo 
conteúdo. 

Apesar do discurso do go-
verno e de alguns meios de 
imprensa de que a privatiza-
ção seria restrita ao São José, o 
projeto é abrangente e pode se 
estender a toda a rede, como 

Prontos Atendimentos e Labo-
ratório Municipal. 

Essa proposta explica a de-
mora de um novo concurso 
público na cidade, já que os 
contratados para o novo Cen-
tro não serão concursados. O 
governo afi rma que a entre-
ga a uma empresa privada vai 
aumentar o número de aten-
dimentos, mas não há garan-
tia disso. A realidade é que es-
te é um grande negócio, que 
vai gerar muito lucro para um 
empresário com a exploração 
de uma necessidade básica da 
população. A privatização pre-
cariza o atendimento, pois pa-
ra que haja lucro é preciso 
pagar salários menores e ter 
atendimento e estrutura re-
baixados. 

O Sinsej é contrário a pri-
vatização dos serviços públi-
cos e convida a categoria a se 
manifestar. Acompanhe novas 
informações no site do Sinsej.

Contra a privatização 
na Saúde de Joinville

O Congresso é 
o momento da 
categoria se armar 
para os embates que 
virão
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Desde que a crise explodiu e 
se aprofundou no mundo capita-
lista, os grandes patrões declara-
ram guerra aos trabalhadores, aos 
jovens e aos pequenos comercian-
tes. Vale tudo para manter e am-
pliar os lucros dos bilionários. No 
mundo todo, a ordem é destruir a 
Previdência e retirar direitos dos 
assalariados, privatizar os serviços 
públicos, ao passo que aos gran-
des grupos empresariais são con-
cedidas anistias e reduções de im-
postos.

O resultado dessa guerra de-
clarada é que nos últimos anos a 
riqueza das famílias mais ricas do 
planeta aumentou enormemen-
te, ao passo que 1% da popula-
ção hoje detém mais dinheiro e 
poder que todos os outros 99%. 
Ao povo sobrou o desemprego, 
a violência, a doença, a falta de 
educação, de moradia e a deses-
perança.

E é nesse cenário que chega-
mos a mais uma eleição “demo-
crática”. Os banqueiros e gran-
des empresários precisam que 
continuemos acreditando no sis-
tema manipulado por eles. Por 
isso, a cada quatro anos, o povo 
vota crente que pode fazer uma 
“mudança”. Poucos percebem o 
jogo de cartas marcadas: campa-
nhas milionárias bancadas pelos 
poderosos, banqueiros ditando 
o Plano de Governo. Por isso os 
candidatos não tocam na raiz do 
problema. Não propõem cortar o 
pagamento de 50% do orçamen-
to da nação para juros e amorti-
zação da dívida pública (mais de 
R$ 1 trilhão para os banqueiros e 
especuladores). Preferem nos dis-
trair com propostas de pequenas 
economias caseiras que não to-
cam nem nos seus próprios pri-
vilégios. Já se perguntou como é 
possível um deputado, por exem-
plo, multiplicar seu patrimônio 
entre uma eleição e outra?  Seus 
discursos querem nos fazer acre-
ditar que o problema da nação é 
o nosso 13º salário, nossas férias, 
nossa aposentadoria. É compre-
ensível esse discurso. Estão servin-
do a seus senhores – a quem paga 
sua campanha e seus privilégios. 

Suas estratégias são tão bem 
montadas que nos fazem duelar 
entre amigos, colegas de traba-
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Guerra de classes e as eleições

Prestemos atenção em quem propõe privatizações imediatas e medidas para atender mais rápido aos banqueiros e milionários

Gilberto Soares/ Fatura Press

Em 21 de setembro, Mi-
chel Temer efetuou mais 
um ataque aos direitos dos 
trabalhadores. Ele publi-
cou, sem qualquer discussão 
com a sociedade, o decreto 
9.507/2018. Essa medida “dis-
põe sobre a execução indire-
ta, mediante contratação, de 
serviços da administração pú-
blica federal direta, autárqui-
ca e fundacional e das empre-
sas públicas e das sociedades 
de economia mista controla-
das pela União”.

Isso significa entregar à 
iniciativa privada funções fim. 
As exceções são para comissio-
nados e funções com poder 
de polícia, de regulação, de 
outorga de serviços públicos e 
de aplicação de sanção. Junto 
a Reforma Trabalhista, lei da 
terceirização sem limites, Re-
forma do Ensino e lei do teto 
de gastos, esse decreto é o fim 
dos serviços públicos. 

Lutar pela derrubada de 
todos esses ataques é tarefa de 
cada trabalhador. 

Terceirização no 
serviço público

lho e na própria família. Perde-
mos um tempo precioso em deba-
tes moralistas, religiosos ou éticos 
pautados por quem não tem o 
menor pudor em propor piorar 
nossa vida para favorecer os ban-
queiros. Por isso as eleições não 
podem mudar nossa vida. Em al-
guns aspectos, nos fazem escolher 
entre a destruição imediata dos 
nossos direitos ou a aceitação de 
uma piora lenta e gradual das con-
dições de vida e de trabalho. 

A grande questão é que o Ca-
pitalismo não tem mais nada a ofe-
recer para o conjunto da huma-
nidade, a não ser guerras, ódio, 
morte, desemprego, violência, 
corrupção e até a diminuição con-
siderável da capacidade intelectu-
al coletiva da população. Sim. O 
pensamento livre e crítico é ata-
cado. As chances do filho de um 

operário obter uma excelente for-
mação teórica, filosófica e científi-
ca estão cada vez mais reduzidas. 
E isso desde os níveis mais funda-
mentais do ensino. É contra esse 
sistema de morte que precisamos 
lutar e não contra nós mesmos.

Um filme americano estrela-
do pela atriz Sandra Bulock já di-
zia que “se as eleições mudassem a 
vida das pessoas, elas seriam proi-
bidas”. É hora de romper com as 
ilusões. É hora de se organizar, de 
estudar, de discutir. É hora de se 
preparar e defender o serviço pú-
blico, gratuito e de qualidade pa-
ra todos. É hora de defender nos-
sos direitos, o futuro de nossos 
filhos e netos. É hora de construir 
uma nova sociedade em que a re-
solução dos problemas gerais das 
pessoas seja mais importante que 
o lucro de um fazendeiro, indus-
trial ou banqueiro. Nenhum capi-
talista financia candidatos porque 
quer o melhor pra humanidade. 
O que ele quer é aumentar seu lu-
cro. E, para isso, se preciso for, vai 
exigir leis flexíveis para seu negó-
cio: seu “direito” de usar mais ve-
neno nos alimentos, de diminuir 
salários e direitos dos trabalhado-
res, de não pagar impostos, de 
lucrar com nossas doenças, com 
nossa educação e transporte.

Olhemos o resultado do pri-
meiro turno. Metade dos congres-
sistas eleitos declarou patrimônio 
superior a R$ 1 milhão. No Sena-
do, dois a cada três senadores são 
milionários. Os mais ricos vende-

ram ao eleitor a imagem de “pro-
fessores”, quando na verdade são 
empresários da educação – como 
Oriovisto Guimarães (PODE), 
fundador do grupo Positivo, com 
patrimônio de mais de R$ 200 mi-
lhões (noticias.uol.com.br). Que 
interesses esses burgueses vão de-
fender? Teu salário, teu emprego, 
tua aposentadoria, teus direitos e 
benefícios? Vão lutar por leis que 
os levem a gastar mais com seus 
empregados?

Ao votar (ainda somos obri-

gados a isso) neste segundo tur-
no, optemos, então, em barrar o 
projeto de ataque mais direto e 
mais duro aos nossos direitos, en-
quanto organizamos as forças pa-
ra transformar a sociedade. Pres-
temos atenção em quem propõe 
privatizações imediatas e medidas 
para atender mais rápido aos ban-
queiros e milionários. Esse é o pri-
meiro inimigo a ser derrotado.

Estamos em guerra. Paz entre 
nós. Guerra aos senhores. De que 
lado da trincheira você está?

Ulrich Beathalter

É  hora de construir 
uma nova sociedade, 
em que a resolução 
dos problemas gerais 
das pessoas seja 
mais importante 
que o lucro de um 
fazendeiro, industrial 
ou banqueiro


