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Brasília-DF, 3 de outubro de 2013 

 
Diretor da ANS renuncia após denúncias de ligação com planos de saúde 
 

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República recomendou à presidente Dilma Rousseff que 

demitisse o diretor de gestão daAgência Nacional de Saúde (ANS), Elano Rodrigues de Figueiredo, por ter 

omitido que advogava em prol de planos de saúde contra a própria agência. Após o presidente do 

colegiado comunicar a decisão ao gabinete presidencial, Figueiredo se antecipou e entregou o cargo. 

 

Elano Rodrigues de Figueiredo omitiu as informações docurrículo ao ser sabatinado no Senado Federal 

para ocupar o cargo. Na avaliação da Comissão de Ética, o então diretor “podendo apresentar currículo 

detalhado (...) optou por omitir a atuação em favor de entidades reguladas pelo órgão que passaria a 

compor”. 

 

“Não há como negar que a omissão impediu o pleno acesso do público, em especial dos parlamentares 

responsáveis por aprovar ou recusar sua indicação, às informações necessárias para que fosse traçado seu 

perfil profissional, a probidade de sua conduta e a integridade dos seus posicionamentos”, alega um trecho 

do voto de 33 páginas do relator doprocedimento, Mauro Menezes. 

 

Na interpretação do relator, com a omissão, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, “foi ludibriado” pelo 

então diretor da ANS. Ao final, Menezes recomenda, “diante da gravidade da conduta verificada”, que 

Dilma o destituísse do cargo. O voto foi seguido por todos os membros da Comissão de Ética. Segundo o 

presidente do colegiado, Américo Lacombe, disse que o que levou à recomendação de exoneração foi a 

omissão e não o fato de Figueiredo ter advogado contra a ANS. 

 

Leia a íntegra do pedido de renúncia: 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: 

 

Renúncia de Mandato de Diretor da ANS 

 

ELANO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n. 90001031045 – 

SSP/CE, com endereço atual na Av. Augusto Severo, 84, Bairro Glória, Rio de Janeiro/RJ, vem muito 

respeitosamente expor e requerer o seguinte: 

 

1. Fui nomeado, por Vossa Excelência, Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, cargo 

no qual tomei posse em 02/08/2013. 

 

2. Na data de hoje, a Comissão de Ética dessa Digna Presidência da República entendeu, 

equivocadamente, que deveria recomendar a minha destituição do cargo em alusão, ainda que 

reconhecendo não haver conflito de interesses na minha situação. 

 

3. Com isto, mesmo convicto de que não pratiquei nenhuma irregularidade, seja ética, moral ou legal, 

penso que o referido pronunciamento torna insustentável a continuidade do cumprimento do meu 

mandato. 
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4. Sirvo-me da presente, portanto, para agradecer a confiança depositada mas, diante do fato, renunciar 

ao mandato que me foi conferido por Vossa Excelência, pedindo que determine as providências legais 

cabíveis. 

 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2013. 

 

Elano Rodrigues de Figueiredo 

 

*Fonte: Terra, com informações do Correio Braziliense 

 

Muita política, pouca saúde 
 

A cada dia que passa, as peripécias do programa Mais Médicos só reforçam aquilo que se suspeitava 

desde o seu lançamento - que debaixo da retórica demagógica que o envolve está apenas uma jogada 

política destinada a favorecer a candidatura do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao governo de São 

Paulo, que é hoje, junto com a reeleição da presidente Dilma Rousseff, o grande objetivo do PT. É isso 

que explica a sua improvisação - cujas consequências negativas se multiplicam - e o fato de que esse 

programa não tem muito a ver com as verdadeiras prioridades do setor de saúde. 

 

Movido pela ânsia de tornar popular o ministro, o governo improvisou aquele programa e atropelou as 

entidades representativas dos médicos brasileiros. Com uma medida provisória, contornou a 

obrigatoriedade legal do exame de revalidação dos diplomas dos médicos estrangeiros e dos brasileiros 

formados no exterior, substituindo-o por um registro provisório a ser dado pelos Conselhos Regionais de 

Medicina (CRMs), com base em exigências mínimas. 

 

Não satisfeito, vem recorrendo à Justiça Federal para obrigar os CRMs de alguns Estados - que a seu ver 

demoram muito a liberar esse registro - a fazer isso rapidamente. E tem conseguido decisões favoráveis 

em primeira instância. Inconformado, o presidente do CRM de Minais Gerais, João Batista Gomes Soares, 

renunciou. Antes dele, seu colega do Paraná, Alexandre Augusto Bley, sentindo-se pressionado pela 

sofreguidão do governo, já havia feito o mesmo. 

 

Mas isso ainda é pouco perto do que acaba de acontecer. O governo conseguiu que a Comissão Mista do 

Congresso que analisa a Medida Provisória do Mais Médicos aprovasse dispositivo que transfere dos 

CRMs para o Ministério da Saúde o poder de dar o registro provisório aos médicos estrangeiros. 

 

A matéria ainda precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, mas, com a ampla maioria que tem 

nessas duas Casas, isso será fácil para ele. Em resumo, quem quer que se oponha ao programa será 

neutralizado. 

 

O governo não aceita limites e se mostra determinado a passar como um trator sobre as objeções das 

entidades médicas, que tentam tomar um mínimo de cuidados com relação ao preparo de médicos de cuja 

competência técnica dependem milhares de vida. Ele vence, mas não convence, porque o seu diagnóstico 

da saúde no Brasil deixa muito a desejar, para dizer o mínimo. Não podia ser diferente, pois o que o move, 

antes de tudo, é o interesse eleitoral, não o desejo genuíno de identificar e atacar as deficiências do sistema 

de saúde brasileiro. 

 

A falta de médicos, que é real, está longe de ser a principal delas, como quer fazer crer o governo. Antes 

dela estão, por exemplo, os graves problemas de infraestrutura - referentes a hospitais e equipamentos 

médicos - que dificultam o trabalho dos próprios profissionais que estão sendo contratados a toque de 

caixa. Tanto é verdade que o governo parece cego pela paixão política, que o Ministério da Saúde se 

descuidou de gastar nesse item fundamental o dinheiro que para isso tem disponível em 2013. Até agosto, 

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/diretor-da-ans-renuncia-apos-denuncias-de-ligacao-com-planos-de-saude,fc7ba3fde8e71410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2013/10/03/interna_politica,391497/omissao-de-informacao-profissional-em-curriculo-derruba-diretor-da-ans.shtml
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investiu apenas 26,5% dos R$ 10 bilhões que reservou para a compra de equipamentos e a execução de 

obras. 

 

Para onde os médicos cubanos e de outras nacionalidades, que o governo está importando com tanto 

alarde, vão enviar os casos mais graves que diagnosticarem? Para os corredores de hospitais superlotados 

que, além de vagas, não dispõem também de equipamentos para os exames necessários? 

 

Mais grave ainda que esse é o velho e bem conhecido problema da defasagem da tabela de procedimentos 

do SUS, que cobre apenas 60% dos custos. Como as Santas Casas e os hospitais filantrópicos não têm 

como arcar indefinidamente com esse prejuízo, já se aproxima o momento em que, ou deixarão de atender 

pelo SUS, ou irão à falência. E, como respondem por 45% dos atendimentos dos SUS, isto significará o 

colapso do sistema público de saúde. 

 

Esses são os verdadeiros problemas da saúde, mas cuidar deles não dá votos a curto prazo. Logo, isso não 

ajuda o ministro Padilha. 

 

*Fonte: Estadão. 

 

EXTRA faz enquete para saber a opinião do segurado sobre o atendimento no INSS 
 

O EXTRA quer saber a opinião do segurado do INSS sobre o atendimento nas agências. Se você foi bem 

ou mal atendido, se teve que enfrentar fila ou se não teve que esperar, se as informações esclareceram suas 

dúvidas ou se saiu da agência sem solucionar o seu problema, deixe aqui o seu registro. 

 

Participe de nossa enquete, respondendo à seguinte pergunta pelos comentários desta matéria (comentários 

sujeitos a aprovação): Qual a pior agência do INSS na sua opinião? Por quê? 

 

*Fonte: Extra. 

 

 

Sob protesto, Rio aprova novo plano de cargos e salários de professores 
Projeto foi aprovado em segunda discussão por 36 votos a três. Clima é de tensão dentro e fora da 

Câmara de Vereadores. 

 

O projeto de lei do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos professores do município do 

Rio foi aprovado na noite desta terça-feira (1º), na Câmara de Vereadores. A Câmara aprovou em reunião 

extraordinária às 19h15 desta terça a redação final do projeto de lei, que já havia sido aprovado em 

primeira e segunda discussões, mais cedo. O PL agora vai para a sanção do prefeito Eduardo Paes. 

Segundo a assessoria da Prefeitura, assim que o documento chegar às mãos de Paes, será sancionado. A 

categoria informou que a greve continua. 

 

Desta forma, segundo o vereador Paulo Messina (PV), o projeto pode ser publicado no Diário Oficial da 

Câmara na quarta-feira (2), e em seguida segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. A bancada aliada 

explicou que a medida é para evitar um novo caos na realização de nova votação. 

 

Em nota, a prefeitura considera a aprovação uma "vitória para os servidores" e "um passo definitivo para 

consolidar o ensino público do Rio de Janeiro como o melhor do Brasil". Segundo o texto, o plano 

"garante, de imediato, um reajuste salarial de 15,3% para todos os profissionais da Educação e corrige 

injustiças históricas". 

 

Ainda de acordo com a prefeitura, vereadores apresentaram 31 emendas ao texto original, já aprovadas 

pelo prefeito, o que representa um impacto de R$ 3 bilhões para o governo municipal nos próximos cinco 

anos. "A prefeitura reitera, mais uma vez, o seu apelo para que os professores que aderiram à greve 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,muita-politica-pouca-saude-,1081491,0.htm
http://extra.globo.com/noticias/economia/extra-faz-enquete-para-saber-opiniao-do-segurado-sobre-atendimento-no-inss-10132923.html
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retornem às aulas o mais breve possível, de forma  que os alunos da rede municipal não sejam ainda mais 

prejudicados." 

 

Tensão fora do palácio 

A votação ocorreu sob tensão dentro e fora do Palácio Pedro Ernesto. Os servidores da Educação se 

revoltaram com a aprovação do projeto de lei. Os professores pedem que todos os profissionais 

independente da carga-horária sejam contemplados pelo plano. Eles alegam que o novo plano incentiva a 

migração dos docentes para a jornada de 40 horas semanais. Entenda o impasse. 

 

Nesse caso, segundo a categoria, o professor teria que pedir demissão de outra matrícula, ocasionando  

perda salarial. A prefeitura explica que o plano contempla um aumento salarial de 12%, além de pequenas 

correções como adicional de qualificação para o servidor do quadro de apoio. 

 

Tumulto na Câmara 

Do lado de fora da Câmara de Vereadores, o cenário era de praça de guerra. PMs do Batalhão de Choque 

lançaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Vândalos usando máscaras 

quebraram agências bancárias e depredaram prédios provocando pânico nos trabalhadores que deixavam 

os prédios na Avenida Rio Branco. 

 

Pelo menos seis pessoas foram detidas no ato. Manifestantes foram feridos e acusaram a PM de agir com 

truculência. O vendedor ambulante Henrique José estava trabalhando na Cinelândia quando estourou a 

confusão. Tiros de balas de borracha foram disparados por policiais e ele foi atingido. Na 5ª DP (Mem de 

Sá), ele falou com o G1. “Pensei que fosse bala de verdade e achei que tivesse quebrado minha costela”, 

disse Henrique que exerce a função há 13 anos e é cadastrado pela prefeitura. 

 

Durante a confusão, o gás lacrimogêneo entrou nas salas da Câmara de Vereadores e funcionários 

deixaram os gabinetes. Nove vereadores de oposição saíram da sessão no plenário quando começou o 

tumulto do lado de fora da Câmara, e não votaram. 

 

São eles: Renato Cinco (PSOL), Eliomar Coelho (PSOL), Verônica Costa (PR), Jefferson Moura (PSOL), 

Brizola Neto (PDT), Paulo Pinheiro (PSOL), Reimont (PT), Marcio Garcia (PR) e Teresa Bergher 

(PSDB). Segundo os assessores deles, eles não farão parte da votação em segunda discussão. 

 

Protestos 

Pela manhã, professores da rede municipal de ensino fizeram um protesto com um trio elétrico em frente à 

Câmara Municipal do Rio. Outro grupo de professores seguiu pela Rua do Catete, na Zona Sul, para se 

juntar à manifestação na Cinelândia. Um homem foi visto furando pneus de carros do Batalhão de Choque 

da PM. 

 

Após o protesto da noite de segunda-feira (30) que terminou em cenas de violência, o policiamento nas 

proximidades da Câmara Municipal amanheceu reforçado nesta terça. Cerca de 700 policiais militares 

estão no local. 

 

Entenda o caso 

Os professores afirmam que a greve só chegará ao fim com a elaboração de um novo Plano de Cargos 

Carreiras e Remuneração para a categoria. No dia 17 de setembro, a prefeitura enviou à Câmara dos 

Vereadores, em caráter de urgência, um plano, que foi duramente criticado pelo sindicato. Segundo o 

sindicato da categoria, as propostas apresentadas pelo governo foram insuficientes e ainda não há uma 

abertura clara para negociação. 

 

Já o prefeito Eduardo Paes afirma, no entanto, que o Plano de Cargos e Salários "é o melhor para a 

população". “A gente não pode viver sob ameaça. Estamos fazendo o que é melhor para a população, para 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/entenda-o-impasse-entre-prefeitura-do-rio-e-os-professores-em-greve.html
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prefeitura e pela categoria. O plano está lá na Câmara para ser votado. Tivemos diversos encontros e 

temos três acordos assinados”, afirmou. 

 

*Fonte: portal G1. 

 

Sepe/RJ vai à Justiça contra aprovação de plano de cargos e salários na Câmara 
  

O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe) anunciou na manhã desta quarta-feira (2) que 

vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade na Justiça contra a Câmara Municipal do Rio, pedindo a 

anulação da votação do Plano de Cargos e Salários da categoria aprovado nesta terça (1), por 36 votos a 3. 

A coordenadora do Sepe, Marta Moraes, disse que os advogados do sindicato avaliaram as emendas e 

encontraram várias brechas que podem ser questionadas quanto a legalidade do plano enviado pela 

Prefeitura do Rio à Câmara. 

 

Os professores não concordam com o plano de carreira proposto pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB), que 

equipara a remuneração de professores com a mesma formação e que exercem a mesma função, além de 

não oferecer benefícios para quem tem outras especializações. O ato público que aconteceria nesta quarta-

feira (2), na Cinelândia, foi transferido pelo Sepe para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

O encontro é em repúdio à votação do plano e a truculência da Política Militar contra os professores. A 

Associação Nacional do Ensino Superior e outras entidades (Andes) estará representado no ato e lembrará 

que hoje completa 21 anos do massacre do Carandiru. A reunião será no auditório que fica no quinto andar 

da universidade, a partir das 17 h. O acampamento montado em frente ao prédio da Câmara está sendo 

desmontado nesta quarta (2) e na sexta-feira (4), a categoria vai realizar uma nova assembleia para definir 

os rumos da greve. 

 

A votação do plano de cargos e salários dos professores aconteceu em clima de guerra e muita revolta dos 

profissionais e da população que apoia a categoria. Enquanto os vereadores votavam a favor das emendas 

no plenário, do lado de fora da casa os educadores faziam uma manifestação pacífica, com músicas e 

palavras de ordem. Um grupo infiltrado de black blocs começou a depredar o prédio da Câmara, jogando 

pedras e pedaços de madeira nas janelas da Casa e ainda forçaram as portas para entrar.  

 

O Batalhão de Choque reagiu imediatamente, numa das ações mais violentas desde o início das 

manifestações, em junho. Os manifestantes foram dispersados com bombas de efeito moral, gás 

lacrimogêneo, spray de pimenta e com tiros de bala de borracha. Vários professores, alunos e idosos 

saíram feridos. As principais vias do Centro do Rio foram interditada e grupos de professores eram 

agredidos pela PM no entorno da Câmara. "A ação da Polícia Militar foi irresponsável, sem um comando 

e usou de extrema violência para cumprir as ordens do prefeito Eduardo Paes e do governador Sérgio 

Cabral, que queriam os professores longe da Câmara para aprovar o plano de carreira que não queremos", 

disse Marta Moraes. 

 

Reimont Otoni (PT) foi um dos vereadores que se absteve da votação e está preparando uma ação 

alegando ilegitimidade da reunião de votação, que será encaminhada ainda nesta quarta-feira (2) ao 

Tribunal de Justiça do Rio. Reimont tem como argumento principal o artigo 61 da Lei Orgânica do 

município, garantindo a participação popular e proibindo as votações secretas. Os professores foram 

impedidos pelo presidente da Câmara, Jorge Felippe (PMDB), de entrar na casa para acompanhar a 

votação e um forte efetivo de policiais militares isolou o entorno da Câmara. "Eu e outros oito vereadores 

que não concordamos com o plano apresentado pela prefeitura optamos em não votar, para garantir o 

direito de revindicar na Justiça o cancelamento da votação, que consideramos como ilegal e fere os 

direitos humanos", afirmou o vereador Reimont.  

 

Além da ação que será encaminhada ao Tribunal de Justiça, Reimont vai à Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos, em Brasília, nesta quinta-feira (3), para denunciar as condições de insegurança das quais foram 

realizadas a votação do plano de carreira dos professores. Segundo o vereador, o clima era de muita 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/plano-de-salarios-dos-professores-e-aprovado-e-vai-para-sancao-de-paes.html


 6 

insegurança no plenário, enquanto policiais mascarados circulavam nos corredores em atitude de coibição 

e era possível ouvir os barulhos de bombas e confusão do lado de fora da Câmara. "A sessão aconteceu 

sob ambiente de instabilidade e isso representa uma clara violação dos direitos humanos. Além desse fato, 

as galerias estavam vazias, sem a presença popular e a casa foi situada pela polícia. Um cenário que eu 

nunca vi na minha vida política", contou Reimont. 

 

Após as informações da Polícia Militar de que os professores causaram tumulto no entorno da Câmara 

durante a votação, Marta Moraes negou que qualquer profissional da Educação tenha promovido atos de 

violência. Segundo ela, o Choque tentou reprimir a ação do grupo de black blocs e aproveitou para a 

situação de muita tensão para agredir, espancar e humilhar os professores, que na sua maioria eram 

mulheres e idosos. "Foi um massacre. Nem na ocupação do Alemão nós vimos cenas de tamanha 

truculência e violência por parte dos policiais. Ficou muito claro que a ação foi para machucar, intimidar e 

nos retirar à força do entorno da Câmara Municipal. Temos a certeza de que a ordem partiu do governador 

Sérgio Cabral, mas o nosso prefeito Eduardo Paes não vai conseguir se esconder não, sabemos que ele 

também participou dessa decisão de sitiar a cidade para nos retirar da votação", acusou Marta. 

 

A coordenadora do Sepe presenciou o momento em que os manifestantes foram retirados das escadarias 

do Palácio Pedro Ernesto, onde fica a Câmara Municipal. "A PM dispersou os professores com spray de 

pimenta e balas de borracha. Foi uma correria enorme, gente caindo, agredida e a Cinelândia se 

transformou numa praça de guerra. Não satisfeitos, os policiais iniciaram uma cassada aos professores 

pelas ruas do Centro da cidade. Muitas pessoas correram pela Avenida Rio Branco, para se distanciar do 

conflito e a PM seguiu essas pessoas e comentou novos atos de violência", contou Marta, que teve um 

dente quebrado após a PM jogar uma bomba de gás lacrimogêneo na direção do trio elétrico onde ela 

mantia a comunicação com os manifestantes. 

 

Para o Sepe, o governador Sérgio Cabral deve pedidos de desculpas aos profissionais da Educação e a 

população que estava na Cinelândia na hora do conflito. "As nossas atitudes foram defensivas. A PM fez 

várias intimidações e estava o tempo todo procurando um motivo para confrontar com a nossa classe. Os 

black blocs foram a desculpa encontrada. Será que o policial não tem preparo para identificar quem está 

promovendo as depredações?", questionou a coordenadora do sindicato. A equipe de reportagem do Jornal 

do Brasil foi perseguida por um grupo de black blocs e socorrida por professores que estavam no trio 

elétrico. Foi nesse momento que o carro foi alvo do Choque, que arremessou por duas vezes bombas de 

efeito moral e gás. Várias pessoas que estavam no veículo passaram mal e tiveram que ser atendidas por 

socorristas. 

 

A categoria votou a favor da continuidade da greve, logo após o encerramento da sessão de votação. As 

próximas ações serão analisadas na assembleia marcada para sexta-feira (4). Por enquanto, o Sepe quer 

explicações da Prefeitura do Rio e do governo do Estado. "Os professores querem saber o motivo que o 

prefeito e o governador preferem situar a cidade, interditar ruas, espancar, agredir a população à aceitar a 

nossa solicitação de abertura de negociação de um plano de carreira que rejeitamos?", desabafou a 

coordenadora.  

 

Sindicato nega que professora tenha morrido após inalar gás lançado pela PM 

O Sepe divulgou uma nota nesta quarta-feira (3) afirmando que a direção do sindicato não conseguiu 

confirmar junto à hospitais e ao Instituto Médico Legal qualquer registro de profissional ferido ou que 

tenha morrido por causa de complicações causadas pela inalação dos gases lançados pelo Choque, durante 

a manifestação de terça (1). Informações que circularam pelas redes sociais afirmam que uma suposta 

professora que trabalha nas Escolas Municipal Clementino Fraga e Escola Estadual Clementino Fraga, 

ambas localizadas em Bangu, zona oeste da cidade, teria morrido no Hospital Estadual Sousa Aguiar, após 

inalar gases provenientes das bombas lançadas pela PM do Rio. 
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Nota da Polícia Militar ao Jornal do Brasil 

A Polícia Militar realizou nesta terça-feira (01/10), um cerco de proteção à Câmara Municipal, para 

garantir o funcionamento da sessão plenária que decidiu pelo plano de carreira dos professores. 

 

Manifestantes tentaram entrar no prédio sem autorização e a PM teve de agir, usando artefatos não-letais 

para controle de distúrbios urbanos. Foram usados exclusivamente gás de pimenta e granadas de efeito 

moral (gás lacrimogêneo e luz e som). 

 

Os policiais foram alvejados com pedras e garrafas de vidro. Um policial foi atingido de raspão por um 

peso de papel pesando 500g. 

 

No total, quatro policiais militares foram feridos e levados para o Hospital Central da Polícia Militar. 

 

Entre as 17 pessoas detidas e conduzidas para duas delegacias de Polícia Civil (5ª, 17ª) havia duas com 

mandado de prisão, ambas por roubo a mão armada (Artigo 157 do Código Penal). Não havia nenhum 

professor entre as pessoas detidas, cabe ressaltar. 

 

A Polícia Militar lamenta que pessoas com intenção de causar tumultos tenham atentado contra o legítimo 

direito de manifestação dos professores. 

 

*Fonte: Jornal do Brasil. 

 

Brasil fica no penúltimo lugar em ranking de valorização do professor 
País está na frente apenas de Israel entre 21 nações avaliadas. China lidera lista, seguida por Grécia, 

Turquia e Coreia do Sul 

 

O Brasil ficou na penúltima colocação entre 21 nações em um índice sobre a valorização dos professores 

divulgado nesta quinta-feira pela fundação internacional Varkey Gems, sediada em Londres. O País está à 

frente apenas de Israel no status dado aos seus educadores. Em primeiro lugar aparece a China, seguida de 

Grécia, Turquia, Coreia do Sul e Nova Zelândia. 

 

Os 21 países analisados foram selecionados pelo desempenho no Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (Pisa, na sigla em inglês). Em cada nação foram feitas 1 mil entrevistas que levaram em conta 

o status do professor, a recompensa recebida pelo trabalho e a organização do sistema de ensino. 

 

Os países asiáticos tiveram desempenho superior a nações europeias – como Holanda, Reino Unido e 

França -  e aos Estados Unidos, que aparecem no meio da fila. A pesquisa também comparou o status do 

professor a outras profissões. Em dois terços dos países, eles foram comparados a assistentes sociais. No 

Brasil, Estados Unidos, França e Turquia, as pessoas pensam que os professores são mais semelhantes a 

bibliotecários. Apenas na China os entrevistados disseram que acreditam que o professor tem o mesmo 

status de um médico. 

 

Enquanto na China 50% dos entrevistados disseram que incentivariam seus filhos a seguir carreira no 

magistério, apenas 8% fariam o mesmo em Israel. Já no Brasil, cerca de 20% afirmaram que encorajariam 

seus filhos a seguir a profissão. 

 

Em relação à confiança de que o professor pode ajudar a dar uma boa educação aos alunos, o Brasil 

liderou as respostas positivas, seguido da Finlândia. Sobre o salário, 95% dos entrevistados em todos os 

países disseram que acreditam que o educador deve ganhar mais do que recebe atualmente. 

 

A pesquisa completa está disponível do site da instituição (apenas em inglês).   

 

*Fonte: Terra. 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/10/02/sepe-vai-a-justica-contra-aprovacao-de-plano-de-cargos-e-salarios-na-camara/
https://www.varkeygemsfoundation.org/sites/default/files/documents/2013GlobalTeacherStatusIndex.pdf
http://noticias.terra.com.br/educacao/,20a6079cebe71410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html?fb_ref=FBRecommPluginTerra
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Após suspeita de flagrante forjado no Rio, PMs são afastados de protestos 
Atuação dos 2 agentes em atos está suspensa até conclusão de sindicância. Vídeo mostra menor sendo 

detido após ser acusado de portar morteiros. 

 

Os policiais militares que aparecem nas imagens de uma suspeita de flagrante forjado durante a 

manifestação de terça-feira (1º) no Centro do Rio foram afastados de atuar em manifestações nas ruas 

enquanto a sindicância aberta pela PM não tiver sido concluída, segundo informou ao G1 o relações-

públicas da PM, coronel Claudio Costa, na manhã desta quinta-feira (3). 

 

Ainda de acordo com o relações-públicas da PM, os dois policiais militares que aparecem nas imagens, 

identificados como major Pinto e tenente Andrade, serão ouvidos nesta quinta-feira pela corporação. 

 

Imagens divulgadas na internet na quarta-feira (2) pelo jornal "O Globo" mostram policiais militares 

abordando um grupo que participava de protesto na terça (1º), no Centro do Rio. Um rapaz, menor de 

idade, foi detido e algemado. Os manifestantes acusaram os PMs de forjar o flagrante, como mostrou o 

Bom Dia Rio. 

 

"Assim que o comandante-geral viu as imagens, determinou à Corregedoria a abertura de uma sindicância 

para apurar os fatos. A Polícia Militar não compactua com ilegalidades, com atos abusivos. Só no ano 

passado, 317 policiais foram expulsos da corporação através de procedimentos como esse. Mas não posso 

fazer levantamento dessas imagens, pois vou estar fazendo juízo de valor antecipadamente", ressaltou o 

coronel Claudio Costa ao G1, reafirmando que na delegacia o PM não declarou que o jovem detido estava 

portando morteiros. 

 

Vídeo mostra momento da detenção 

O vídeo mostra um rapaz de camisa preta correndo e um policial atrás segurando um morteiro. As pessoas 

em volta pediam calma. Momentos depois, o agente reaparece com o objeto na mão. Em seguida, policiais 

abordam um grupo em que estavam rapazes com camiseta preta. Eles são parados e revistados. Uma 

mulher intervém: "Pede a identificação". Mas é repreendida: "Tira a mão de mim!" 

 

Os PMs pedem para um dos jovens abrir a mochila. Ele é menor de idade e, por isso, tem a identidade 

preservada no vídeo. Ainda com o morteiro na mão, o policial está ao lado do jovem e deixa o artefato cair 

no chão. 

 

O jovem então é detido, suspeito de estar com explosivos, mas nega as acusações. "Eu não fiz nada!", 

argumenta o menor. Mas outro policial afirma: "O senhor está com três morteiros". 

 

Enquanto o rapaz é encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá), outros jovens do grupo contestam a detenção, 

gritando várias vezes "Cadê o morteiro?". 

 

Segundo a PM, o documento de apreensão dos fogos registra apenas que os mesmos foram encontrados na 

calçada e "não necessariamente com o jovem", como informou o Bom Dia Rio. 

 

Lançador de gás de pimenta 

A Polícia Civil disse, por telefone ao Bom Dia Rio, que os morteiros foram encontrados no chão na 

Avenida Rio Branco. De acordo com a assessoria, foi apreendido um jovem que teria levado alguns 

morteiros dentro da mochila na região. Ele foi ouvido e liberado na presença de responsáveis. Os três 

morteiros apreendidos vão passar por perícia. Além disso, segundo a Polícia Civil, um PM foi ouvido e 

não teria dito que o material tenha sido apreendido com o jovem. 

 

Segundo o comentarista de Segurança Pública da TV Globo, Rodrigo Pimentel, o policial que apareceu 

nas imagens comandando a operação é o major Pinto, lotado no 5º BPM (Praça da Harmonia). Pimentel 
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afirmou ainda que nas imagens está claro que o major Pinto disse para o jovem que ele estava com três 

morteiros; a revista foi realizada pelo tenente Andrade, do 20º BPM (Nova Iguaçu). 

 

 
Oficial envolvido em falso flagrante é o mesmo que aparece jogando spray de pimenta em professores, 

durante manifestação na segunda, 30 de setembro  

 

O major Pinto é o mesmo que aparece em vídeo jogando gás de pimenta em professores durante protesto 

na segunda-feira (30), como informou o Bom Dia Rio. Nas imagens, ele usa um lançador de gás de 

pimenta durante um tumulto em frente à Câmara Municipal do Rio. 

 

*Fonte: portal G1. 

 

Moradora de rua detida em junho continua presa 
 

A Justiça de São Paulo negou um habeas corpos para a última pessoa que continua presa em decorrência 

das manifestações de junho em São Paulo pela redução das tarifas de ônibus. A moradora de rua Josenilda 

da Silva Santos, de 38 anos, foi detida no dia 18, uma terça-feira marcada por arrastões e depredações no 

centro da cidade. 

 

O pedido de liberdade foi rejeitado pela 7ª Câmara de Direito Criminal, na semana passada. Josenilda foi 

presa em flagrante no 78º DP (Jardins). Ela estava enrolada em um cobertor, com produtos de higiene. Na 

delegacia, ela teria mentido o seu nome, pois já tinha passagens na polícia e ficou com medo, segundo 

relatou. 

 

O Ministério Público (MP) ofereceu, em junho, denúncia por furto qualificado contra ela e outras oito 

pessoas. As outras pessoas detidas foram liberadas em seguida e a moradora de rua continuou sob 

custódia. 

 

De acordo com a Defensoria Pública, que representa Josenilda, ela foi absolvida pela Justiça da acusação 

anterior. Mesmo assim, a 7ª Câmara Criminal entendeu que ela deve aguardar o julgamento presa. O 

processo corre sob segredo de Justiça. "Isso mostra a discriminação contra uma mulher, moradora de rua, 

que só estava com um cobertor e produtos de higiene", diz a ativista do Movimento Passe Livre (MPL) 

Nina Capelo. A Defensoria Pública entrou com recurso. 

 

Durante os protestos, 155 suspeitos foram detidos, de acordo com a polícia. O MPL, no entanto, calcula o 

número em 300, incluindo as prisões para averiguação. Segundo o movimento, 24 manifestantes ainda 

podem ser denunciados pelo MP. 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/apos-suspeita-de-flagrante-forjado-no-rio-pms-sao-afastados-de-protestos.html
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O MPL entrou com duas representações contra a PM no Ministérios Públicos Estadual e Federal por 

supostos abusos da polícia. A PM diz que vai apurar por meio da corregedoria interna se houve excesso. 

 

Data 

Nesta quarta-feira, 02, data que marca os 21 anos do Massacre do Carandiru, representantes de grupos de 

vítimas de violência fizeram uma reunião com participação da imprensa para lutar contra as agressões da 

polícia. O encontro teve a participação do movimento Mães de Maio, que atribui à PM a morte 493 

pessoas após os ataques do PCC em maio de 2006.  

 

*Fonte: Uol Notícias, com informações do jornal O Estado de S. Paulo. 

 

Inquérito conclui que Amarildo foi torturado até a morte 
Dez policiais militares da UPP da Rocinha foram indiciados. Espancamento teria acontecido dentro de 

contêiner 

 

Quando atravessou o portão vermelho que dá acesso à UPP da Rocinha, na noite de 14 de julho, o 

ajudante de pedreiro Amarildo de Souza estava apreensivo com o que lhe parecia uma detenção injusta, 

mas não sabia que aquele momento selaria o seu destino e, de certa forma, o da cúpula policial na 

Rocinha.  

 

Com a conclusão do inquérito que indiciou, por crimes de tortura seguida de morte e ocultação de cadáver, 

dez policiais militares (entre eles, dois oficiais), o caso Amarildo tornou-se, na opinião de autoridades e 

especialistas que atuam na área de direitos humanos, um divisor de águas, um recado à tropa de que a 

prática de tortura não será mais tolerada. Portador de epilepsia, Amarildo, segundo o promotor de Justiça 

Homero das Neves, foi vítima de sessão de tortura dentro do contêiner da unidade policial da comunidade. 

Testemunhas ouvidas no inquérito dizem que, ali, vítimas recebiam choques elétricos e eram asfixiadas 

com saco plástico. 

 

Foram dois meses de investigação para se chegar ao que teria sido a origem do crime. Amarildo morreu 

por métodos violentos — e alheios a qualquer técnica de interrogatório — para extrair a confissão de uma 

suspeita. De acordo com Neves, os policiais queriam saber se Amarildo era churrasqueiro de traficantes e 

fazia pequenos serviços para eles. Uma denúncia anônima indicava ainda que ele poderia ter informações 

sobre onde ficava o paiol do tráfico. 

 

O desfecho repercutiu em Brasília, e a ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, elogiou ontem a 

ação da polícia: 

— O indiciamento de policiais realizado a partir do inquérito no Rio, no caso Amarildo, indica um 

amadurecimento das instituições, porque acena com a possibilidade de que agentes do Estado, se vierem a 

realizar violações de direitos humanos, não ficarão à margem de serem responsabilizados. 

 

Entre os policiais indiciados pelos delegados Rivaldo Barbosa e Ellen Souto, que chefiaram as 

investigações, estão o major Edson Santos, ex-comandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da 

Rocinha, e o tenente Luiz Filipe de Medeiros. O promotor adianta que todos serão denunciados à Justiça e 

que as penas pelos dois crimes podem chegar a 30 anos de prisão. Ele disse que pelo menos outras três 

testemunhas disseram que um dos contêineres da UPP era frequentemente usado como sala de tortura. O 

inquérito não descobriu para onde foi levado o corpo de Amarildo. Os PMs deverão ter as prisões 

preventivas pedidas já que teriam ameaçado e tentado subornar testemunhas. 

 

Além disso, na 15ª DP (Gávea), são apuradas outras denúncias de tortura na Operação Paz Armada, em 

que várias pessoas da Rocinha foram presas. A Corregedoria de Polícia Civil também investiga desvio de 

conduta já que, inicialmente, houve sérias divergências entre o delegado titular da 15ª DP, Orlando 

Zaccone, e o seu ex-adjunto, Ruschester Marreiros. Este último chegou a pedir a prisão da mulher de 

Amarildo, Elizabete Gomes da Silva. 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2013/10/03/moradora-de-rua-detida-em-junho-continua-presa.htm?fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
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Na Corregedoria da PM e na Auditoria Militar, há inquéritos sobre o sequestro de Amarildo e o desvio de 

recursos da UPP. Conforme O GLOBO revelou anteontem, o major Edson Santos é suspeito de ter 

desviado dinheiro doado mensalmente por uma empresa de telefonia para o serviço de mototáxi. Os 

recursos teriam sido usados para subornar testemunhas, como dois ex-moradores incluídos no Programa 

de Proteção à Testemunha. Ontem, Rivaldo Barbosa não deu detalhes da investigação, mas observou que 

ela envolveu vários órgãos da segurança pública: 

— Estamos convictos das conclusões do inquérito. 

 

Os policiais negam as acusações, afirmando terem liberado Amarildo. Para a sobrinha do ajudante de 

pedreiro, Michelle Lacerda, o caso é emblemático para os moradores pobres da cidade: 

— Servirá para que os policiais entendam que nas comunidades moram seres humanos. 

 

Segundo o coordenador de Direitos Humanos do MP, procurador Márcio Mothé, a corporação errou ao 

demorar a afastar o major Edson Santos do comando da UPP. 

— O caso merece punição exemplar, para que a tropa se conscientize de que tortura não é um método 

válido — disse. 

 

*Fonte: O Globo. 

 

Indígenas Pataxó e Tupinambá fecham rodovia BR 101, na Bahia 
Portando faixas e realizando seus rituais tradicionais, os indígenas reivindicam que seus direitos 

garantidos na Constituição Federal sejam respeitados 

 

Cerca de 800 indígenas das etnias Pataxó e Tupinambá, do extremo sul da Bahia, fecharam desde às 6h 

desta quarta-feira (02) a rodovia BR 101, na altura do km 657, na entrada do Parque Nacional do Monte 

Pascoal, a cerca de 710 km de Salvador. O protesto é organizado pelo Movimento Unido dos Povos e 

Organizações Indígenas da Bahia (Mupoiba) e pela Federação das Nações Indígenas Pataxó e Tupinambá 

do Sul da Bahia (Finpat). A ação faz parte das atividades da Mobilização Nacional Indígena, convocada 

pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), que acontece em todo o país desde a última 

segunda-feira (30) e vai até o dia 05 de outubro, em defesa da Constituição Federal e pela garantia dos 

direitos indígenas. 

 

Portando faixas e realizando seus rituais tradicionais, os indígenas reivindicam que seus direitos 

garantidos na Constituição Federal sejam respeitados. Eles denunciam os ataques desferidos pela bancada 

ruralista no Congresso Nacional e exigem a imediata paralisação e o arquivamento das Propostas de 

Emendas Constitucionais (PEC) 215/00 e 038/99, do Projeto de Lei Complementar (PLP) 227/12 – que 

altera o 6º artigo da Constituição Federal e regulamenta as exceções ao uso exclusivo dos índios sobre os 

recursos de suas terras - e da Portaria 303, da Advocacia Geral da União (AGU), entre os diversos 

instrumentos de ataque aos seus direitos. 

 

"O que a gente vê hoje é um grande retrocesso na política indígena do Brasil. Os latifundiários e ruralistas 

querem restringir nossos direitos para se apossarem das nossas terras. Este é o caso do PLP 227. Por isso, 

queremos a demarcação das terras indígenas e o arquivamento de todas as portarias e propostas 

legislativas contrárias aos povos indígenas”, afirmou o Cacique Aruá Pataxó. 

 

Ele afirma que a situação dos indígenas na Bahia é de total violação de seus direitos. Mesmo assim, 

recentemente, houve uma violenta reação de latifundiários e grileiros, com amplo apoio do governo 

estadual da Bahia, contra a retomada de terras tradicionais feitas pelo povo Tupinambá de Olivença, na 

Terra Indígena Serra do Padeiro. “É urgente que o governo assine a portaria declaratória das Terras 

Indígenas Tupinambá de Olivença, Tumbalalá e Barra Velha, assim como fazer os encaminhamentos 

necessários para a Terra Indígena Coroa Vermelha e todas as outras terras que estão com seus processos 

http://oglobo.globo.com/rio/inquerito-conclui-que-amarildo-foi-torturado-ate-morte-10225436
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pendentes ou paralisados. O governo federal tem a obrigação de cumprir a Constituição Federal”, conclui 

o Cacique. 

 

Leia abaixo a carta pública feita pelos indígenas: 

 

Queremos paz 

 

Não somos invasores, lutamos pelos nossos direitos! 

 

Os Povos Indígenas do Sul da Bahia, Pataxó, Tupinambá e Pataxó Hã-Hã-Hãe, são remanescentes dos 

primeiros índios “encontrados pelos portugueses em 1500”. Depois de cinco séculos de extermínios, 

genocídio e discriminação, a mídia regional e nacional, tem divulgados e noticiados sobre conflitos 

fundiários com informações tendenciosas em denegrir a imagem dos Povos Indígenas e criar uma 

realidade fictícia diante a população regional. Existem na Bahia, 22 etnias e 56.800 índios/IBGE/2010. 

 

O movimento contra a demarcação das Terras Indígenas promoveu a depredação do patrimônio público 

e particular, cometeram assassinatos de índios, tudo patrocinado por latifundiários, grileiros de terras, 

empresários e grupos políticos que são contra os Direitos Indígenas, os quais usam os pequenos 

produtores rurais em detrimento e proveito do capital e especulação financeira. Os ataques físicos e 

morais que vem sendo submetida à população indígena desta região do Estado da Bahia, subjugados 

explicitamente, sendo alvo direto de atos de vandalismo e pesadas acusações, violentados os direitos de 

cidadãos e cassados como se fossem criminosos. 

 

Dirigimos a todos os cidadãos de bem deste país e as autoridades constituídas, no intuito de resguardar a 

integridade física, moral e cultural dos Povos Indígenas. Os direitos indígenas garantidos na 

Constituição Brasileira de 1988 estão sendo violados pelo Congresso Nacional e Poder Executivo em 

Propostas de Emendas a Constituição (PECs) 215/00, 038/99, PLP 227/12 e Portaria 303/AGU, onde 

pretendem modificar a Carta Magma aos reles interesses dos latifundiários e ruralistas do agronegócio. 

 

Lutamos para reaver ao menos uma pequena parcela de TERRA daquilo que os Povos Indígenas têm por 

direito que foi arrancado de forma violenta e truculenta que custou a vida dos nossos ancestrais. As 

estatísticas confirmam que no Brasil, não somente os indígenas encontram-se nessa situação, mas a todos 

os demais seguimentos sociais que as elites denominam de MINORIAS, sejam ÍNDIOS, SEM TERRA, 

NEGROS, QUILOMBOLAS, RIBEIRINHOS e POBRES, considerados como obstáculos para a ganância 

dos seus grandes projetos que chamam de agronegócio, que na verdade nada mais é do que a grande 

concentração de terras e poder nas mãos de poucos em detrimento da grande maioria do povo 

trabalhador Brasileiro. 

 

A luta por direitos originários e tradicionais, é legítima e sem violência, a garantia dos Direitos deverá 

ser a partir das reivindicações e lutar junto aos poderes constituídos para que todos aqueles que por uma 

forma a outra tem concentrações de terras em territórios tradicionais indígenas, também tenham 

assegurados as garantias de receberem suas indenizações pelas benfeitorias ali implantadas e demais 

garantias que a lei faculta. 

 

Os Povos Indígenas não são invasores lutamos pelos seus direitos a Terra, Sobrevivência, Preservação 

da Cultura e Desenvolvimento Sócio Produtivo. Não somos inimigos da sociedade, a luta não é contra 

pessoas, somos amigos, dignos de respeito e detentores de direitos. O Governo Federal que é o grande 

responsável pelos conflitos entre índios e não índios, no Sul da Bahia, por falta de um posicionamento 

firme e claro, tanto na regularização fundiária, quanto nos direitos de indenização dos posseiros que 

estão nas Terras Indígenas. Decisões urgentes devem ser tomadas pelo Estado Brasileiro para conter os 

conflitos, preservar a vida, o patrimônio público e particular. Regularização Fundiária JÁ: Portaria 

Declaratória das Terras Indígenas Barra Velha, Tupinambá de Olivença e Tumbalalá; Portaria 

Declaratória do Território Tupinambá de Belmonte; Publicação do Relatório Antropológico do Território 
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Indígena Kay/Pequi; Conclusão dos Estudos Antropológicos de Revisão de Limites das Terras Indígenas 

Coroa Vermelha e Mata Medonha; Decreto de Desapropriação por Interesse Social da Gleba C, Terra 

Indígena Pataxó Coroa Vermelha/Juerana e Arueira; Homologação da Terra Indígena Aldeia Velha; 

Criação de Grupo de Trabalho – GT, para Identificação dos Territórios Indígenas: Atikum Nova Vida, 

Kambiwá Reviver, Atikum Bento 1, Xacriabá Cocos, Potyguará Muquém, Neo Pankararé, Pankararé 

Rodelas, Atikum Nova Esperança, Atikum Curica, Kapinawá Serra do Ramalho, Funiôr Serra do 

Ramalho, Tapuia Moquém, Truká Kamixá e Pataxó Hã-Hã-Hãe Serra do Ramalho e Tupinambá de 

Itapebi. Presidente Dilma Rousseff chega de Genocídio e Extermínio dos Povos Indígenas do Brasil. 

 

Onde há justiça tem espaço e direitos para todos! 

 

*Fonte: Brasil de Fato. 

 

Congresso participa da campanha mundial Outubro Rosa contra o câncer de mama 
A campanha visa alertar a população para a importância da prevenção do câncer que é o mais comum 

em mulheres em todo o mundo 

 

 
 

Quatro de cada dez mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Brasil vão morrer da doença. Esse é 

um dos índices mais altos do mundo, o dobro do registrado na Europa. Um dos principais motivos é a 

descoberta tardia da doença e a dificuldade do acesso a novas terapias de tratamento. 

 

Para alertar a população para a importância da prevenção desse tumor, que é o câncer mais comum em 

mulheres em todo o mundo, o Congresso Nacional se junta a monumentos em todo o mundo no Outubro 

Rosa e se ilumina de rosa durante todo este mês. 

 

O nome Outubro Rosa remete à cor do laço que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama 

e estimula a participação da população, empresas e instituições públicas. O movimento começou na 

década de 90 nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas de realização de mamografia 

e de detecção do câncer de mama no mês de outubro. 

 

Promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com a Procuradoria da Mulher do Senado, o 

Outubro Rosa começou com a abertura da Exposição Recomeço, da Associação de Mulheres 

Mastectomizadas de Brasília, no Senado. Em seguida, foi realizado o Ato de Iluminação, na rampa de 

acesso ao Palácio do Congresso Nacional, com o grupo feminino de percussão Batalá. 

 

A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada Jô Moraes (PCdoB-MG), disse que a 

campanha quer reforçar a percepção de que a morte por câncer de mama é algo evitável. "O câncer de 

mama pode ser evitado, mas está sendo agravado talvez pela dificuldade das mulheres de compreenderem 

a importância da prevenção ou talvez pela sociedade não divulgar o suficiente que estas são mortes 

absolutamente evitáveis." 

 

http://www.brasildefato.com.br/node/26144
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O vice-presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, Luís 

Airton Santos, afirmou que o Outubro Rosa já conseguiu grandes avanços, seja na conscientização da 

população, seja nas políticas públicas de tratamento, com a disponibilização pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) de novos tratamentos e remédios. Ele afirmou que o Congresso também tem contribuído com 

mudanças na lei. 

 

"A lei de 60 dias [12732/12] é talvez a mais importante no momento. Inicia-se uma outra que é identificar 

por meio de programas de estudo de genética as mulheres com mais predisposição à doença. Isso 

facilitaria um destino melhor de ações com relação a esses grupos, que significam 15% das mulheres com 

câncer de mama." 

 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que 

cria o médico de carreira (34/11), que tramita no Senado, é fundamental para a consolidação do programa 

Mais Médicos. Ele afirmou que é fundamental contar com médicos de carreira, que trabalhem 40 horas no 

SUS e não tenham clínica particular. Padilha explicou que a MP não criou essa carreira porque haveria um 

erro de iniciativa porque ela só poderia ser criada por meio de PEC. 

 

Exame gratuito 

O Ministério da Saúde registra anualmente cerca de 52 mil novos casos de câncer de mama. Toda mulher 

tem garantido por lei o direito a fazer o exame de mamografia gratuitamente pelo SUS. Mas ainda é 

pequeno o número de brasileiras que fazem consultas preventivas anualmente. Entre as que vão ao 

médico, calcula-se que 29% não fazem o exame mesmo depois que ele é pedido pelo médico. Isso faz com 

que a doença seja descoberta em fases em é mais difícil combatê-la. 

 

O ministro Alexandre Padilha afirmou que a campanha do Outubro Rosa tem contribuído para a 

conscientização das mulheres da importância da mamografia. Ele alertou para a importância de fazer o 

exame antes de sentir dor ou ter qualquer outro sintoma do câncer de mama e começar imediatamente o 

tratamento para a ampliação das chances de salvar a vida da paciente. Padilha acrescentou que o 

ministério também tem procurado ampliar a oferta de exames e também de novos medicamentos. 

 

Mamografia móvel  

"O Ministério da Saúde faz um grande esforço para que estados e municípios aumentem a oferta de 

mamografia, inclusive adotando a estratégia da mamografia móvel, que são carretas que vão para o 

interior, para a periferia das grandes cidades, alertando sobre a importância, não só do diagnóstico, mas de 

começar o tratamento em até 60 dias depois do diagnóstico." 

 

Confira a programação de eventos no Congresso: 

Até 16 de outubro: Exposição itinerante “Recomeço” passa para o Espaço Mario Covas, Anexo 2, Câmara 

dos Deputados. Ela é composta por uma série de retratos de mulheres que retiraram os seios para se livrar 

da doença, mas lidam com o problema como uma nova chance de viver. 

 

De 7 a 18 de outubro: Campanha de Prevenção do Câncer de Mama, promovida pelo Departamento 

Médico da Câmara. Englobará ações educativas e de divulgação e atendimento individualizado a 

servidoras e deputadas. As consultas com especialistas deverão ser previamente agendadas. 

 

Dia 18 de outubro: Bate-papo “Mitos e Verdades sobre o Câncer de Mama”, no Plenário 2 da Câmara dos 

Deputados, com o Martinho Cândido de Albuquerque dos Santos, médico mastologista do Senado, e 

Valeska Marques de Menezes, médica oncologista da Câmara. 

 

Saiba mais sobre a campanha e as atividades no site: http://www.outubrorosa.org.br 

 

*Fonte: Agência Câmara. 

FENASPS 

http://www.outubrorosa.org.br/
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