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Pandemia

Saúde contratou mais
médicos brancos que negros

PODER, POLÍTICA & MERCADO
interino e subeditor, Walmor Parente

Freepik

Além disso, os
profissionais de
pele branca
também
receberam
salários 18,7%
maiores que
os negros

Esplanada

Isabela Lopes
Repórter

Durante os seis primeiros
meses de 2020, período em
que o Brasil enfrentou a pandemia de Covid-19, doença
causada pelo coronavírus,
houve uma explosão nas contratações na saúde. Segundo
levantamento feito por uma
plataforma de bolsas de estudo e vagas no ensino superior,
utilizando dados de janeiro a
junho do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), no período anterior, as contratações de médicos subiram 29% e o saldo
entre admissões e demissões
(geração de postos de trabalho) cresceu em 2.257.
Entretanto, um dado chama
atenção. Entre os profissionais contratados, a maioria
foi de brancos, que também
receberam remuneração, em
média, 18,7% maior em relação aos negros. De 7.001
profissionais contratados com

Quem circula nos corredores do Palácio do Planalto sabe que
o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, não
tem oposição do presidente Jair Bolsonaro – embora claramente não conte com aval – para trabalhar seu nome como
potencial substituto do chefão da Economia, Paulo Guedes, em
caso de desgaste do mesmo. O que, aliás, ocorre há semanas.
Os palacianos assistem a batalha silenciosos como quem vê
uma iminente e natural transição. Guedes se desgastou com
o Congresso em embates (até pessoalmente, nas audiências).
Ex-deputado, Marinho vê brecha para crescer junto aos parlamentares e agradar ao chefe no momento em que o Centrão
– time do qual é egresso no plenário – ganha corpo e canetas
no Governo. Não bastasse o clima tenso, o plano original de
Guedes foi contaminado pela pandemia e segue na UTI.

Perfis

O Espírito Santo é o Estado que mais se aproxima da igualdade salarial entre brancos e negros

ensino superior neste período,
3.927 eram médicos brancos
(56,1%) e 2.197 eram médicos negros, pretos ou pardos
(31,4%). O salário médio das
admissões também foi maior,
com R$ 6.950,73 para profissionais brancos e R$ 5.855,96
para negros.
A nível dos Estados, considerando aqueles com pelo menos
10 contratações, tanto de médicos negros quanto de brancos, a tendência se mantém em
nove estados e muda em outros
cinco. O Pará é o estado com a
maior diferença de remuneração, 43,1% maior para médicos
brancos. O inverso acontece
em São Paulo, em que profissionais brancos recebem salá-

rio 15,7% menor. O Espírito
Santo é o que mais se aproxima
da igualdade, com brancos recebendo salário 0,38% menor
que os médicos negros.

Enfermeiros

A realidade não é diferente
entre os profissionais com ensino superior que atuam na área
de enfermagem. Dos 37.296
enfermeiros contratos no País,
46,1% deles eram brancos
(17.186) e 40,1% eram negros
(14.957). Na média nacional,
os profissionais brancos receberam uma remuneração média de R$ 3.658,92, correspondente a 12,6% a mais que os
R$ 3.248,50 que profissionais
negros receberam.

Analisando a nível dos Estados, considerando aqueles
com pelo menos 10 enfermeiros brancos e 10 negros
contratados, em 14 deles os
profissionais brancos recebem
mais do que profissionais negros e em 10 deles acontece o
contrário.
O Estado com maior diferença entre o salário de
enfermeiros brancos em
relação a negros está no
Amazonas, com 135% a
mais. O contrário acontece
em Sergipe, com brancos
recebendo 28,9% a menos.
O mais próximo da equidade é Goiás com enfermeiros brancos recebendo
0,67% a mais.

Para Bolsonaro, que precisa de capital eleitoral no
evidente projeto de reeleição, um ministro político na
Economia é mais aceitável no Congresso que um técnico
‘brigão’.

Risco na conta

A Economia está virando um ministério mais político-eleitoral que técnico, com saída de especialistas. O
cenário para muitos, infelizmente, é de uma potencial
regressão.

Só deu ele

O PT sumiu da disputa eleitoral em todas as capitais este ano.
É o resultado, criticado internamente no partido, do perfil centralizador de Lula da Silva, que não formou líderes locais.

Capital dos dossiês

Dois diretores da Agência Nacional de Mineração (ANM) foram
informados de que uma empresa particular de investigação foi
contratada para levantar a vida dos chefes da agência e com
quem se relacionam. Na informação consta ainda que todos
os serviços são pagos por uma das maiores bancas de advocacia de São Paulo, que possui grande número de demandas
na Agência.

Arapongagem

Não se sabe o real interesse na investigação, mas os diretores
já estudam tomar medidas jurídicas sobre a arapongagem.

em piripiri

Com identidade falsa, homem é preso e PRF
descobre mandado de prisão em aberto
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no sábado
(19) um homem que estava
utilizando documentação de
outra pessoa. A ação foi desencadeada quando os policiais realizavam fiscalização
de rotina na BR-343, na cidade de Piripiri, região Norte
do Piauí.
Os policiais, ao abordarem
o veículo Ford Ranger XL,
solicitaram ao condutor, um
homem de 38 anos e natural
de Piracuruca (PI), toda a

Marinho x Guedes

documentação pessoal e do
veículo. O homem apresentou aos policiais a cópia de
uma habilitação e informou
que devido diversas ocorrências de perda do documento,
estaria apenas com a cópia do
documento.
Ao fazer a verificação do
documento, os policiais constataram que a pessoa na CNH
apresentada divergia do condutor. Mesmo afirmando aos
policiais que a documentação
era sua, o condutor entrou em

contradição. Após os policiais
realizarem uma verificação
mais aprofundada, o condutor confessou que o documento era do seu irmão.
“Constatamos que o condutor tentou enganar os policiais por não possuir CNH e
por ter um mandado de prisão civil em seu desfavor. O
mandado de prisão havia sido
emitido pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo
no dia 29/08/2019. Os policiais tentaram verificar mais
detalhes do processo, porém
o mesmo corre em segredo de

justiça”, informou a PRF.
Diante disso, os policiais
efetuaram a prisão do homem
e o conduziram até a Polícia
Civil no município de Piripiri. Além do mandado de
prisão, o homem responderá
pelo crime de Falsa identidade, previsto no Art. 307 da
Lei 2.848/1940 (Código Penal). O homem também foi
multado conforme o Código
de Trânsito Brasileiro e o veículo só será liberado após a
apresentação de um condutor
devidamente habilitado.
(Isabela Lopes)

Atravessou

A direção nacional do PT marcou gol contra os petistas da
Paraíba que homologaram a candidatura do deputado estadual
Anísio Silva à Prefeitura de João Pessoa. Por 53 votos contra
13, a executiva regional aprovou a candidatura. Mas a presidente Gleisi Hoffmann emitiu nota afirmando que o PT apoiará
Ricardo Coutinho, do PSB. O ex-governador é acusado de chefiar organização criminosa para desviar recursos no Estado.

Na outra cadeira

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro terá de prestar depoimento dia 2 de outubro, em Curitiba, como testemunha no
inquérito 4828 que tramita no STF, sobre a suspeita de ingerência do presidente Jair Bolsonaro na PF.

Heroína

A TV Escola exibe hoje, às 21h, o documentário inédito “Inesquecível”. É a história da professora e heroína Heley Batista,
de Janaúba (MG), que há 3 anos evitou tragédia maior no
ataque de um doente mental que incendiou uma sala cheia de
crianças – mais de 10 morreram. A narração é do ator Carlos
Vereza, com doc produzido pelo próprio presidente da emissora, o jornalista Francisco Câmpera.

Grão$

Os números da safra da soja brasileira saem dia 8 de outubro,
e com viés de forte alta.

Prêmio..

A Lotex dá dor de cabeça na burocracia da Esplanada. O
consórcio Estrela Instantânea (Scientific Games International e
International Game Technology) acaba de informar ao ministro
Guedes que pediu mais 15 dias para formalidades internas.

..travado

A Caixa e o Governo seguram desde 17 de julho a formalização
do contrato de distribuição na rede lotérica da Lotex pelo banco. Segundo projeções, estima-se que a Lotex vá render mais
de R$ 25 bilhões aos cofres da União durante a concessão.

ESPLANADEIRA
# O 4º Prêmio Policiais Federais de Jornalismo terá premiação especial para a melhor reportagem. Será escolhida em votação pela internet entre os 15 melhores trabalhos selecionados pela comissão julgadora. O vencedor
da categoria Voto On-line receberá R$ 3 mil. As inscrições
vão até dia 30 de setembro.

