
Q
uero dizer que o ano de 2017 que chegou ao fim, foi de muitos 
desafios, muita luta, muito enfrentamento e, principalmen-
te, de muitas perdas para a classe trabalhadora. Um ano difí-

cil para o País, quando travamos, e ainda continuaremos a travar, uma 
grande batalha pela garantia da nossa democracia tão duramente con-
quistada pelo nosso povo. 

Precisamos ter clareza que 2018 será um ano fundamental para essa 
reconstrução de direitos. Será um desafio para qualquer projeto de es-
querda. Mas também um ano no qual vamos poder dizer qual o projeto de 
sociedade defendemos, que é um imediato referendo revogatório para 
reconstruirmos nossa independência com a retomada de direitos, re-

construção da nossa democracia e da nossa soberania nacional. 

É importante fazermos uma pequena retrospectiva das princi-
pais atividades desenvolvidas por nosso mandato. Olharmos para o 
que fizemos, o quanto avançamos. Mesmo sabendo que não realiza-

mos nem conquistamos tudo que desejávamos. E que, independente 
das eleições em 2018, vamos ter muitos enfrentamentos e lutas para 

tornar o Pais mais justo e solidário para a população, para os trabalhado-
res da saúde, em especial os da Enfermagem, que tem um papel funda-
mental nesta luta de resistência. 

Estivemos em várias frentes de luta que representam o meu manda-
to. Em defesa da saúde pública de qualidade, do SUS como bem essencial 
de toda a população, em defesa dos trabalhadores, dos servidores da 
saúde, da educação, da Cedae, das mulheres, do movimento negro, do 
público LGBT, da liberdade religiosa e muitos outros. Como, por exemplo,  
a manutenção do triênio para os funcionários públicos do Estado. Com a 
crise instalada pelo Governo Estadual, barramos o corte abusivo no sub-
sídio do Bilhete Único e negociamos a extensão do prazo para pagamento 
das anuidades dos conselhos profissionais de saúde, condição especial 
para os servidores afetados por falta de salários.Destacamos, porém, al-
guns avanços expressivos do mandato do PCdoB:

Caros amigos,



Na Saúde, o mandato esteve presente em várias frentes em defesa dos traba-
lhadores, da população e do SUS . Criei a Frente Parlamentar Estadual em De-
fesa da Saúde no Rio de Janeiro. Assumi a presidência e a defesa intransigente 

do SUS nas três esferas públicas. Nossa atuação se pauta principalmente em defesa 
dos trabalhadores, hoje humilhados por gestores de vários municípios e redes. 

Valorizamos a Enfermagem, promovendo com grande sucesso o Projeto Capaci-
ta Mulher. Em dois anos de atividades comemorados em dezembro de 2017, o Projeto 
qualificou mais de 10 mil acadêmicos e profissionais de saúde, principalmente da Enfer-
magem. Foram cursos de excelência, ministrados por mestres e doutores que compar-
tilharam conhecimento e experiências com um público ávido por saber. Acredito que 
valorizar a Enfermagem é ter também a possibilidade de oferecer à categoria oportu-
nidades de qualificação, o que resulta diretamente na melhoria da assistência ao cliente 
final, que é o usuário dos serviços de saúde.

Na última sessão do ano, vitória para a Enfermagem!!! Aprovei projeto de lei insti-
tuindo nas unidades da rede pública a consulta de enfermagem como atividade privativa 
do enfermeiro, com prescrição de medicamentos, bem como a solicitação de exames 
de rotina e complementares.

NA SAÚDE, O MANDATO NÃO DA TRÉGUA
A luta contra a implantação do 
ponto biométrico foi desgastan-
te. Participei de várias assem-
bleias, atos públicos, passeatas e 
manifestações que se mistura-
vam com a revolta dos traba-
lhadores contra o déficit de 
pessoal, as precárias condições 
para o exercício do oficio, falta 
de insumos, medicamentos.

•  •  •

A situação dos profissionais que 
atuam em Home Care também 
foi alvo de grande preocupação 
do mandato. 

Promovemos um amplo debate, 
ouvindo os profissionais, e iden-
tificamos uma realidade análoga 
ao trabalho escravo, em pleno 
Rio de Janeiro.

 Formalizamos vários pedidos 
de investigação sobre coopera-
tivas fraudulentas e entra-
mos com denúncias junto 
aos órgãos competentes.

LUTAMOS 
E GARANTIMOS 

AOS ENFERMEIROS 
O DIREITO 

DE SOLICITAR
EXAMES:

• Teste rápido de gravidez;
• Testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (HIV), 

Sífilis, Hepatite B, e Hepatite C);
• Ultrassonografia obstétrica e demais exames do prénatal;
• Preventivo ginecológico;
• Mamografia;
• Exames já protocolados para pessoas inseridas nos programas de 

tuberculose, hanseníase, hipertensão e diabetes.

EM DEFESA DA ENFERMAGEM
Liderei juntamente com outros atores da Enfermagem, o movimento que derrubou 
a liminar obtida pelo Cremerj e conseguimos manter a prerrogativa dos Enfermeiros 
de prescrever exames.



NA pRESiDêNCiA DA FREN-
tE pARlAMENtAR EStADuAl 
EM DEFESA DA SAÚDE, reuni 
deputados, movimentos socais e 
sindicais, Conselhos profissionais, 
entidades de saúde, dirigentes de 
universidades públicas e privadas 
da área, gestores e usuários do Sis-
tema Único de Saúde em um gran-

de debate na Alerj. Discutimos pro-
postas para barrar o sucateamento 
dos hospitais, corte de verbas na 
rede federal, revisão da PNAB e 
desmantelamento da rede estadual 
de saúde. 
Na audiência, tiramos várias pro-
postas que estamos aos poucos 
implementando, pois os desafios 

são grandes, como a revogação do 
modelo de gestão por OSs; o forta-
lecimento do controle social com 
a participação dos parlamentares; 
a implantação do Plano de Cargos 
Carreiras e Salários, novos concur-
sos e elaboração de projetos de 
lei para garantir verbas regulares à 
Saúde e ao financiamento do SUS.

NA lutA CONtRA A pRECARiEDADE NA SAÚDE...

Recebi várias denúncias sobre 
as más condições do Hospi-
tal São Francisco Xavier, fui à 

Itaguaí e presenciei uma situação de 
horror. A unidade é um local insa-
lubre, infectado por vazamento de 
esgoto pelas paredes, fezes de rato, 
baratas e pombos espalhados por 
todos os cantos. Encaminhei relató-
rios pedindo providências urgentes à 
Comissão de Saúde da Alerj, Câmara 
Municipal de Itaguaí e Prefeitura.

As visitas que fiz em outubro 
ao Hospital Municipal Ro-
cha Faria repercutiram e 

ganharam a mídia. Pela precarieda-
de de atendimento na unidade, fal-

ta de profissionais, medicamentos 
e incompetência da má gestão da 
OS que administrava o Rocha Faria. 
Enviei ofícios ao Ministério Público 
e à Secretaria Municipal de Saúde 

relatando o descaso, cobrando pro-
vidências urgentes e pedindo uma 
solução. A pressão resultou no rom-
pimento do contrato por parte da 
Prefeitura. 

AuDiêNCiA pÚBliCA EM DEFESA DA SAÚDE DO RiO



ApRESENtEi pROjEtO DE lEi 
DE GRANDE iNtERESSE pARA 
OS COMERCiáRiOS, deter-
minando a instalação de creches 
em shopping centers  e centros 
comerciais para atender filhos de 
funcionários que ali atuam sem 
direitos, mesmo garantidos.

pENSANDO NA GERAçãO Fu-
tuRA, ApROvEi, E já EStá EM 
viGOR,  a lei que obriga hospitais, 
clínicas públicas, privadas e postos 
de saúde a informarem aos respon-
sáveis e ao Conselho Tutelar casos 
de menores atendidos sob efeito  
de álcool e drogas.

EMENDAS quE Fiz E FORAM iNCORpORADAS 
AO pROjEtO DE lEi 3.163/17, DO ExECutivO, 
GARANtiRAM MODiFiCAçãO NAS REGRAS 
DO tEMpO DE pROMOçãO NO CORpO DE 
BOMBEiROS. O projeto foi aprovado na Alerj com 
a assinatura de 42 deputados, e permite que os téc-

nicos de enfermagem que ingres-
sam como cabo passem a ter o in-
terstício de 6 anos para a primeira 
promoção, ao invés dos atuais 12 
anos, o que compromete a ascen-
são na hierarquia do CBMERJ. O 
Governador Pezão vetou, mas va-
mos derrubar este veto, corrigin-
do injustiças que atingem também 
o critério de acesso para os oficiais. 
Continuaremos nesta luta em 2018 
e tenho certeza que nossos Bom-
beiros serão vitoriosos!!!

EM CAxiAS, estive o ano 
todo acompanhando a si-
tuação no município, onde 

a saúde não vai nada bem. 
Participei de audiência pública realiza-
da em novembro e o mandato propôs 
uma série de ações para fazer frente às 
denúncias apontadas pelos profissio-
nais quanto às precárias condições de 
trabalho. Os salários dos funcionários 
se encontram com grande atraso e co-
bramos o calendário de pagamento, 
incluindo o do ano que chega. Solicita-
mos a elaboração de um Projeto de Lei 
para implementação de jornada de 24 
horas para os servidores da saúde com 
profissão regulamentada; levanta-
mento dos principais casos de assédio 
moral aos profissionais de saúde, com 
abertura de inquérito administrativo e 
processo ético contra os responsáveis 
e a revisão e reposição dos descontos 
dos profissionais que sofreram repre-
sálias por participar de greves e ma-

nifestações. E, ainda, que o Governo 
Municipal cumpra com as obrigações 
trabalhistas dos funcionários terceiri-
zados demitidos pelas OSs.

EM ANGRA DOS REiS, 
fui cobrar diretamente 
da Secretaria de Saúde o 

descaso do município com 
os profissionais de enfermagem, avil-
tados em seus direitos. Nas unidades 
públicas, o dimensionamento de pes-
soal está abaixo do determinado e os 

trabalhadores da enfermagem são 
obrigados a fazer hora extra para co-
brir o déficit de profissionais. A Pre-
feitura não paga estas horas extras, 
justificando que os profissionais já 
recebem por um plantão a mais, que 
a Secretaria de Saúde exige que eles 
façam, o que vem provocando um 
conflito de legislação. 
Estou acompanhando de perto o 
restabelecimento do cumprimento 
das leis que garantem os direitos dos 
nossos profissionais.

... O MANDAtO EStá DE OlHO!!!

Audiência Pública na Câmara Municipal de Duque de Caxias

BOMBEIROS:  
DE  

2018  
NÃO  

PASSARÁ!



Pelo PCdoB, votei contra o pro-
jeto de lei 2.884/17, do Gover-
no, que modifica as regras de 

aposentadoria e pensão dos servi-
dores públicos do Estado do Rio de 
Janeiro.

ADERiMOS, EM ABRil, à GRE-
vE GERAl e fui às ruas contra as re-
formas trabalhista e previdenciária 
do Governo Temer. Com milhares de 
trabalhadores, virei alvo de bombas 
nas manifestações. Em respeito a to-
das as religiões, participei da Marcha 
contra a intolerância religiosa. 

A CtB, ENtREGuEi MENçõES 
HONROSAS em solenidade na 
Alerj, comemorando os 10 anos de 
fundação da entidade. A Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil vem mostrando a sua força 
na luta por um projeto de desenvol-
vimento do País, que contemple os 
trabalhadores. 

EM MAiO, HOMENAGEAMOS 
váRiOS pROFiSSiONAiS COM 
O pRêMiO ANNA NERy. Foi um 
grande evento que também celebrou 
um dos fatos mais importantes da 

Enfermagem: a Semana Brasileira de 
Enfermagem. Entre as homenagea-
das, uma personagem muito repre-
sentativa para a história da categoria: 
a Enfermeira-parteira Maria Laura do 
Nascimento, de 92 anos, dos quais 50 
realizando partos naturais em domicí-
lios e hospitais e que muito contribuiu 
para o crescimento da enfermagem 
obstétrica em nosso Estado. 

NENHuM DiREitO A MENOS!!!

Em relação à venda da Cedae, patri-
mônio público do povo do Estado 
do Rio de Janeiro, consegui as 29 as-
sinaturas necessárias para abrir um 
plebiscito popular e consultar o povo 
fluminense para que todos os cida-
dãos opinem sobre a privatização do 
serviço de água. Protocolei junto à 
mesa diretora da Alerj, para a época, o 
Presidente Picciani votar, como man-
da o regimento da Casa. 

CEDAE:  
pAtRiMÔNiO  
DO pOvO

CElEBRAMOS NO plENáRiO DA AlERj OS 100 ANOS DO SiNDiCAtO 
DOS MEtAlÚRGiCOS DO RiO. Um evento emocionante que lotou todas as 
galerias. A entrega da Medalha Tiradentes foi marcada por ato em defesa da 
Democracia, do Estado de direito e contra o Governo Temer.



Durante o mandato, realiza-
mos várias audiências públi-
cas sobre violência contra as 

mulheres e assédio sexual. Levamos 
para o Legislativo a campanha “Me-
xeu com uma mexeu com todas”, 
em ato contra o assédio sexual en-
volvendo um ator global e uma figu-
rinista da emissora.

FRENtE à COMiSSãO DE DEFE-
SA DOS DiREitOS DA MulHER, 
que presido na Alerj, promovemos o 
“Outubro Rosa” com uma série de ati-
vidades e palestras sobre prevenção e 
tratamentos do câncer de mama. Fo-
ram cinco Rodas de Conversa, abor-
dando os vários aspectos da doença 
e as políticas públicas de saúde no 
Estado. Derrubando o preconceito, 
levamos ao debate a incidência da do-
ença em transexuais e as dificuldades 
de tratamento para o público LGBT.

DuRANtE O i ENCONtRO ES-
tADuAl lGBt DO pCDOB-Rj, 
coloquei meu mandato à disposi-
ção para ajudar na luta dos LGBTs. 
Estamos vivendo um importante 
momento dentro do partido com a 
construção dessa frente e, a partir 
disso, vamos compreender as espe-

cificidades do movimento e avançar 
na luta por mais direitos e contra to-
das as formas de opressão.

NA COMiSSãO DE DEFESA DOS 
DiREitOS DA MulHER, passo a in-
tegrar o Fórum Permanente de Diálo-
go com as Mulheres Negras do Estado 
do Rio de Janeiro. Lutamos para esta-
belecer um canal direto de diálogo 
com os movimentos sociais organi-
zados que representam as demandas, 
reivindicações e pautas das mulheres 
negras fluminenses. O combate ao ra-
cismo é uma dessas pautas.

viSitEi váRiOS EquipAMENtOS 
DE AtENDiMENtO à MulHER, 
que foram levados ao sucateamen-
to. Principalmente na Baixada Flu-
minense. Depois de cobranças, dois 
deles foram reabertos.

2017: uM ANO DE CONquiStAS NA áREA  
DOS DiREitOS DAS MulHERES FluMiNENSES

Em junho, reunimos vereadoras de 
todo o Estado para conhecer e discutir 
a ampliação das Casas de Parto. Hoje, 
contamos com apenas uma unidade 
dedicada ao parto humanizado, em 
Realengo. Essa atividade teve desdo-
bramento com a visita do gabinete 
e da comitiva da Primeira-dama do 
município a Casa de Parto David Capis-
trano, visitando as dependências e se 
encantando com o trabalho realizado.



• lEi 7.818/17
determina que as embalagens de 

produtos de beleza e cosméticos femi-
ninos fabricados no Rio de Janeiro tra-
gam a mensagem “ Violência contra a 
mulher é crime. Denuncie. Ligue 180. 
Lei Maria da Penha”

• A Política Estadual de Atenção, Acompanhamento e 
Tratamento do Alcoolismo, voltada à saúde das mulheres. 

• Será retirada do ar toda e qualquer propaganda e 
peça publicitária de caráter misógino, sexista ou estimula-
dor de agressão e violência sexual no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro ( PL.1844/2016) !!!

MAiS CONquiStAS...

ApROvADA lEi quE 
ASSEGuRA A EStu-
DANtES matriculados 

em  faculdades localizadas 
em shopping centers e hipermerca-
dos, a pagar meia tarifa nos estacio-
namentos. 

tAMBéM BENEFiCiAN-
DO OS EStuDANtES, 
aprovada a lei que apresen-
tei proibindo a cobrança de 
taxas para a primeira via de compro-
vante de matrícula  e histórico esco-
lar, para estudantes de faculdades e 
universidades particulares. 

NA áREA DE EDuCAçãO, lutei incansavelmente pela manutenção do 
ensino gratuito e de qualidade, participando ativamente da luta em defe-
sa da UERJ e contra sua possível privatização. A mobilização culminou em 
vitória, com a aprovação por maioria, na Alerj, da PEC 47, que garantirá à 
UERJ autonomia na gestão dos recursos, pondo fim a insegurança sobre 
o futuro da nossa  universidade.#UERJRESISTE

BENEFÍCiOS AOS EStuDANtES

AMpliANDO AS CONquiStAS pARA AS MulHERES FluMiNENSES, 3 lEiS DE 
MiNHA AutORiA ENtRAM EM viGOR, A pARtiR DE AGORA, NO EStADO: 

OutRO GRANDE AvANçO pARA AS MulHERES 
FOi A ApROvAçãO DA lEi DE iNCENtivO AO 
FutEBOl FEMiNiNO, que determina que o futebol 
feminino deve fazer parte do esporte educacional e que 
sejam criados campeonatos regionais e estadual. Essa 
Lei, primeira e única no Estado, estimula a prática da mo-
dalidade entre as meninas e, principalmente, abre portas 
para investimentos, em igualdade de condições com os 
que são feitos para o futebol dos meninos. 

A Lei deu desdobramento ao 1 Seminário Internacional 
de Desenvolvimento do Futebol Feminino, realizado em 
junho e promovido pela Federação Estadual de Futebol 
do Rio de Janeiro, que debateu marketing, recursos fi-
nanceiros e política de patrocínio a modalidade feminina.



 Começaremos 2018 seguindo na batalha por uma saúde de qualidade no Estado e 
para seus trabalhadores. Com mais 28 deputados da Alerj, está publicada e pron-
ta para receber emendas – e assim que isso acontecer, ir à votação –, a PEC da 

Saúde. Aprovada, a PEC do duodécimo da Saúde garantirá repasses mensais à Saúde do 
Estado, oferecendo autonomia à área na administração e planejamento dos recursos. A 
PEC 40 permitirá a regularização dos salários de servidores, manutenção das unidades 
da rede, pagamento de fornecedores e compra de medicamentos e insumos. Essa é uma 
luta do mandato, de toda a população e dos trabalhadores da saúde, para a qual conta-
mos com mobilização de todos.

2018:  
MOBilizAçãO E lutA!

ENtRE EM CONtAtO CONOSCO pOR uM DE NOSSOS CANAiS:
email: deputadarejane@gmail.com
www.facebook.com/DeputadaEnfermeiraRejane
twitter: @RejaneDeputada
instagran: @enfermeirarejane
site: enfermeirarejane.com.br

puBliCAçãO GABiNEtE DEputADA ENFERMEiRA REjANE
Alerj - Rua Dom Manuel s/n
tel: 2588.1310


