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Oração do(a)
Enfermeiro(a)
Senhor Jesus Cristo, vós que aceitastes a missão que o Pai vos conﬁou
e viestes ao mundo para ajudar as
pessoas a terem vida, escutai minha
oração e abençoai meu trabalho de
enfermeiro(a).
Vós que curastes tantos enfermos,
recomendastes o mesmo a vossos discípulos e prometestes estar com eles,
dai-me saúde e outras capacidades
necessárias para ser, como vós, uma
presença de conforto e esperança junto
aos irmãos enfermos, ajudando-os a
recuperar a saúde.
Vós que tivestes um coração cheio
de compreensão, bondade e caridade
com os doentes, fazei que eu também
realize o meu trabalho com os mesmos
sentimentos que vós teríeis em meu
lugar.
Senhor Jesus, vós dissestes: “Estive
doente e me visitastes”. Ajudai-me a
olhar cada enfermo como um ente muito
querido, que deve receber, como vós,
meu amor e atenção.
Vós sabeis, Senhor, que minha missão é muitas vezes árdua e espinhosa
e que muitas vezes me sinto fraco(a).
Ajudai-me, iluminai-me e fortaleceime nestes e em todos os momentos de
minha vida. Amém!

Entidades e Governo rejeitam PLS 26
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time

Por unanimidade, em audiência pública realizada na Comissão
de Educação do Senado Federal,
representantes dos profissionais e
do governo manifestaram posição
contrária ao PLS 26/07, que propõe
a extinção das funções de auxíliar e
técnico de enfermagem. A proposta
foi apontada como inoportuna, inadequada e inconcebível. “O projeto
não se sustenta. Exige formação dos
profissionais sem nenhuma contrapartida do governo”, afirmou José
Caetano Rodrigues, que falou em
nome da CNTS.
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Em reunião com dirigentes da CNTS, o senador Tião Viana, autor da proposta, assumiu o compromisso de acatar as
sugestões da Confederação, solicitando ao relator, senador
Augusto Botelho, a retirada da obrigatoriedade e do limite
de prazo para a formação, previstos no projeto.
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Pe. Rudy Antonio Mildner
Ao tempo em que se congratula com
os proﬁssionais enfermeiros, técnicos,
auxiliares e atendentes pela passagem
da Semana da Enfermagem, oﬁcializada em 1960, pelo então presidente
Juscelino Kubitschek, por meio do Decreto 48.202, e comemorada em todo
o país no período de 12 a 20 de maio.
A Diretoria da CNTS propõe a todas as
entidades sindicais ﬁliadas e vinculadas
a reﬂexão sobre a importância dessa
categoria, que soma um milhão dos cerca de 2,5 milhões de trabalhadores da
saúde, e que tem como missão especial
o cuidar do seu semelhante, o resgate
da saúde e do convívio social.
Durante a semana, mais que todo o
decorrer do ano, é preciso reforçar junto
às autoridades dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, nas três esferas
de governo – federal, estadual e municipal – as campanhas e reivindicações
pelo reconhecimento do seu trabalho
e valorização proﬁssional. A Confederação orienta no sentido de que sejam
realizadas atividades diversificadas
como oﬁcinas, seminários, exposições,
atividades com a sociedade, entre outras, voltadas para os trabalhadores e
usuários do SUS, e enfocando a realidade e os desaﬁos para garantir trabalho
digno, proﬁssional valorizado e serviços
de qualidade a toda população.
Parabéns aos proﬁssionais
da Enfermagem

Dirigente da Confederação
representa bancada dos
trabalhadores em congresso
do Conasems

CNTS condena
terceirização na saúde em
seminário da ISP
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Emenda 29 aguarda votação
na Câmara. Governo
pressiona deputados para
rejeição da proposta
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CNTS intensifica atividades no Congresso Nacional
Em encontro com o presidente e diretores da CNTS,
o presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família, da
Câmara dos Deputados, Jofran
Frejat (PR-DF), garantiu que
as portas da Comissão estarão
abertas para a discussão e as reivindicações da CNTS. “Entendo
que devemos sempre ouvir os
dois lados e a CNTS terá o meu
apoio quanto à participação nos
debates promovidos na Comissão e que envolvam a área da
saúde”, afirmou.
O presidente da CNTS, José Lião
de Almeida, parabenizou o deputado
pela posse na presidência da Comissão, desejando êxito nos trabalhos, e
falou da intenção da Confederação em

acompanhar a tramitação das propostas, defendendo sempre as causas dos
trabalhadores. O deputado foi informado sobre os principais projetos de
interesse em andamento na Comissão.

Frejat se dispôs a conversar
com os relatores das propostas
no sentido de agilizar a votação
e a defender a participação da
CNTS nas discussões.
Também se encontraram
com o relator do PL 844/07,
que cria o Sistema S da saúde,
Simão Sessim (PP-RJ), que se
comprometeu a reapresentar
requerimento para a realização
de audiência pública para debater a proposta, na Comissão
de Seguridade Social e Família.
O requerimento aprovado ano
passado inclui a CNTS na mesa de
debates. A visita aos deputados e senadores atende à decisão da Diretoria,
no sentido de maior aproximação com
as lideranças parlamentares.
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Pelo ﬁm do fator previdenciário
A introdução do fator previdenciário
teve impacto direto no valor das aposentadorias por tempo de contribuição,
rebaixando a média dos valores em pelo
menos 23% para os homens e em mais de
30% para as mulheres. A constatação é
apresentada em nota técnica do Dieese,
sob o título O fator previdenciário e seus
impactos sobre os trabalhadores, e deve
respaldar e fortalecer a luta
dos trabalhadores no sentido
de pressionar os deputados a
aprovarem o PLS 296/03, que
extingue o fator previdenciário
e modiﬁca a forma de cálculo
dos benefícios da Previdência
Social.
O fator previdenciário,
instituído pela Lei 9.876/99,
passou a considerar, no cálculo
para aposentadoria, o tempo
estimado de vida a partir do
momento em que o contribuinte deixa de trabalhar, além da
idade do segurado e do tempo
de contribuição. A proposta que extingue essa fórmula nefasta foi aprovada
pelo Senado no dia 9 de abril e enviada
à Câmara dos Deputados, onde tramita
como PL 3.299/08 e será analisado pelas
comissões de Seguridade Social e Família,
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, antes de ir à votação em
plenário.
Desde então, o governo vem demonstrando, por meio de seus ministros e parlamentares da base aliada, sua intenção
de derrubar a proposta ou, pelo, menos,
adiar indeﬁnidamente a sua votação. O
ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, um sindicalista que hoje integra o
rolo compressor contra o PLS 296, chegou a deﬁnir como “enganoso” o projeto
que acaba com o fator previdenciário.
A resposta dos trabalhadores veio
em forma de desagravo manifestado em

audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos, do Senado
Federal, na manhã do dia 17 de abril,
da qual participou o vice-presidente da
CNTS, João Rodrigues Filho (foto). O
encontro foi marcado pela unanimidade
das entidades sindicais de trabalhadores
e representativas dos aposentados na
defesa do projeto. Dirigentes das con-

federações de trabalhadores e centrais
sindicais aprovaram, ainda, “total apoio”
ao senador Paulo Paim (PT-RS), autor
da proposta, alvo das críticas do time de
defesa do governo.
O apoio a Paulo Paim, parlamentar
incansável na defesa dos direitos humanos, trabalhistas e sociais, é extensivo aos
demais senadores que votaram a favor não
apenas do citado projeto, mas também dos
que atuam em defesa permanente dos trabalhadores e aposentados e votam sempre
a favor da população. Ao mesmo tempo,
as lideranças repudiaram a posição dos
ministros.
Na avaliação do senador Paulo Paim,
o resgate dos critérios anteriores de cálculo dos benefícios previdenciários evitará
que o governo utilize a Previdência Social
como instrumento de ajuste das contas
públicas, em prejuízo dos contribuintes

e beneﬁciários. O senador frisou que essa
forma de cálculo é aplicada sob a alegação
de se adequar o sistema previdenciário aos
impactos atuarial e ﬁnanceiro da evolução demográﬁca, mas, de fato, tem sido
utilizado para diminuir as despesas com
benefícios da Previdência Social, principalmente da aposentadoria por tempo
de contribuição, reduzindo seu valor ou
retardando a sua concessão.
“Os defensores do fator
previdenciário procuraram
transmitir a idéia de que o trabalhador poderia escolher entre
retardar sua aposentadoria ou
ver o valor de seu benefício reduzido. Na prática, porém, essa
liberdade de opção é limitada
drasticamente por um mercado
de trabalho caracterizado pelas
altas taxas de desemprego,
longos períodos de procura por
uma nova ocupação, baixa formalização e grande diﬁculdade
de reinserção dos trabalhadores
acima dos 50 anos no mercado. Esses
fatores empurram a grande maioria dos
que atingem condições de se aposentar a
optar, mesmo que a contragosto, por um
benefício reduzido”, conclui o Dieese.
Os dirigentes sindicais reaﬁrmaram a
disposição de manter a mobilização para
assegurar a aprovação da proposta na
Câmara dos Deputados. A Diretoria da
CNTS convoca todos os trabalhadores da
saúde, principalmente, os dirigentes das
federações ﬁliadas e sindicatos vinculados, e conclama a classe trabalhadora
e a sociedade em geral e cobrarem dos
deputados o compromisso de legislarem
em defesa do povo. A aprovação dos dois
projetos é uma questão de cidadania e respeito ao povo brasileiro, que fará justiça e
trará dignidade para os aposentados.
A Diretoria
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NR-32, a luta pela saúde do trabalhador
Joaquim José da Silva
Filho*
A NR-32, uma das mais
importantes normas regulamentadoras em vigor no
nosso atual conjunto de leis
de proteção aos trabalhadores da saúde, foi instituída
pela Portaria 485 do MTE.
Sua elaboração foi realizada no sistema tripartite, com a participação
de bancadas dos trabalhadores, dos
patrões e do governo, com destaque
para atuação de várias entidades sindicais ligadas à categoria da saúde,
como o Sinsaudesp, a CNTS, a Força
Sindical e outras.
A NR-32 estabelece um extenso
rol de diretrizes fundamentais para a
implantação de medidas de proteção
e segurança para os trabalhadores
em estabelecimentos de saúde, incrementando e revigorando o Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA - NR-9), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
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(PCMSO - NR-7) e as obrigações das empresas em relação
à emissão da Comunicação de
Acidentes de Trabalho (CAT
- Lei 8.213/91, art. 22 e ss.) e
do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP - RBPS DEC.
3.048/99 art. 68, § 6º).
Com essa nova norma fica
bem claro o que devem fazer
para proteger seus funcionários todas
as empresas prestadoras de serviços,
atenção, pesquisa, ensino da saúde,
inclusive, cooperativas da área, em
qualquer nível de complexidade. Os
riscos biológicos gerados por microorganismos, geneticamente modificados
ou não, ganham maior importância na
prevenção hospitalar.
Um avanço importante da NR-32
foi apresentar pela primeira vez uma
classificação dos agentes biológicos
como parasitas, toxinas, príons e outros. Outra determinação importante
na NR-32 é a que prevê a imunização
de todos os trabalhadores contra
tétano, difteria, hepatite B e outras

vacinas obrigatórias, que devem ser
fornecidas gratuitamente pelos empregadores. Também vale ressaltar
os capítulos que se referem ao tratamento específico de prevenção para
riscos químicos, gases medicinais,
medicamentos e drogas de risco,
medicina nuclear e radioterapia.
Lavanderias, resíduos de serviços
de saúde, refeitórios, limpeza e conservação são também título de outro
tema importante. O treinamento
continuado dos trabalhadores da
saúde e dos técnicos envolvidos em
segurança é um fator fundamental
nesse processo. Foram criadas também as Comissões Tripartites Permanentes (CTPR), tanto no âmbito
nacional, quanto regional. Compostas pelas bancadas do governo, dos
empregadores e dos trabalhadores,
essas comissões têm o importante
papel de dirimir questões dúbias
na aplicação das normas, como já
está ocorrendo com a CTPR-SP, da
qual participamos como representante da bancada dos trabalhadores.
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O certo é que a NR-32 veio para
ficar e tem caráter obrigatório. O
estabelecimento de saúde que descumprir a lei será autuado e multado e até interditado, se necessário
for. Todos os prazos estabelecidos
para o cumprimento da NR-32
já foram vencidos. Cabe agora a
todos os atores envolvidos nessa
ação empenhar-se no cumprimento
da lei, para que assim possamos
diminuir o vergonhoso número de
acidentes de trabalho registrados
no segmento da saúde. A CTPR-SP,
que é coordenada pelo Auditor Fiscal médico Mário Bonciani, já editou
três resoluções que subsidiam a
plena aplicação da NR-32 no Estado
de São Paulo. Veja na íntegra as três
resoluções, disponíveis no nosso
site www.sinsaudesp.org.br
*Diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários da CNTS,
Secretário-Geral do SINSAUDE-SP,
Advogado e Técnico em Segurança
do Trabalho.
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CNTS representa trabalhadores em congresso do Conasems
Gestão do trabalho
e contratação da força
de trabalho em saúde,
foi o tem abordado por
José Caetano Rodrigues
que, na qualidade de
diretor da CNTS, representou a bancada sindical de trabalhadores
que integra a Mesa Nacional de Negociação
Permanente do SUS no
XXIV Congresso Nacional das Secretarias
Municipais de Saúde
e V Congresso Brasileiro de Saúde,
Cultura de Paz e Não-Violência, realizado de 8 a 11 de abril, em Belém
(PA), com cerca de dois mil participantes envolvidos direta ou indiretamente com a saúde da população
brasileira. O congresso celebrou o
aniversário de 20 anos do Sistema
Único de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde - Conasems e teve como eixo
principal dos debates os 20 anos de
SUS e Conasems - Integralidade e
Eqüidade com Sustentabilidade.
José Caetano abordou a história
da CNTS, suas entidades federadas
e sindicatos de base – que representam cerca de 2,5 milhões de trabalhadores em saúde nos setores público e
privado –, e sobre os compromissos
políticos da Confederação.
O diretor lembrou que a Mesa
Nacional ficou inoperante entre os
anos de 1993, quando foi criada,
e 2003, quando foi reinstalada em
novas bases; falou sobre sua composição e das atividades realizadas
e documentos e pareceres apro-

vados, com destaque
para os protocolos que
dispõem sobre a criação do SINNP-SUS e o
processo educativo em
negociação, que disciplina o processo de cessão
de pessoal, que traça as
diretrizes do PCCS-SUS
e que trata da desprecarização do trabalho no
Sistema.
“O trabalhador da
saúde tem sido explorado pela terceirização, que
desrespeita os princípios da Súmula
331 do Supremo Tribunal Federal,
que restringe a contratação para atividades meio; as cooperativas descumprem os direitos trabalhistas e sociais;
e os funcionários cedidos são alvos
do jogo de empurra entre gestores
estaduais e municipais com relação
a pagamento de complementação
salarial e o direito a férias e licençaprêmio, por exemplo”, criticou José
Caetano, ao defender a contratação
por concurso público. Hoje, alertou,
em uma mesma unidade podemos
encontrar as variadas formas de contratação como celetistas, estatutários,
terceirizados, cooperativados, temporários e cedidos.
José Caetano ressaltou a necessidade de que o SUS tenha financiamento efetivo e suficiente, destacando a importância da regulamentação
da Emenda Constitucional 29, e
citou pesquisa do SIOPS/MS sobre
a aplicação de recursos por parte
da união, dos estados e municípios.
“O SUS necessita de financiamento seguro e somos contrários ao

Carta de Belém reitera compromissos com o SUS
A Carta de Belém, aprovada na plenária final, reitera o compromisso com
a melhoria da qualidade de vida e da
saúde de todos os brasileiros e com a
consolidação e defesa do Sistema Único
de Saúde como política de Estado e propõe a construção de uma agenda para
a reforma sanitária, pautada pelo Pacto
pela Saúde, com as deliberações que
nortearão a atuação do Conasems, dos
Cosems e das secretarias municipais
de Saúde, abordando as questões de
financiamento e gestão do SUS, gestão
do trabalho e educação na saúde, participação e controle social, cultura de
paz e não violência.
O presidente do Conasems, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, falou
das conquistas e dificuldades do Sistema de Saúde, que possui o maior caráter de humanização em todo o mundo,
destacando o caráter ousado e generoso
do SUS. “As pessoas se utilizam do SUS

processo privatista intencional do
grupo mercantilista na saúde”, disse. E apontou como essencial para a
pauta dos trabalhadores o controle
social, a jornada de 30 horas para
os profissionais da enfermagem e
a efetiva implantação da NR 32 no
setor privado, com extensão para o
serviço público de saúde.
Com base em dados da Pesquisa
de Assistência Médica Sanitária de
2005, do IBGE, lembrou que o setor
público representa 58,6% dos atendimentos – sendo 1,4% por unidades
da união, 1,9% dos estados e 55,3%
dos municípios – enquanto o setor
privado presta 41,4% da assistência.

direta ou indiretamente, independente
de classe social à qual elas estão inseridas. É preciso que a população brasileira entenda a abrangência, a ousadia
e a generosidade proporcionadas pelo
SUS”, disse.
Os secretários municipais e gestores
de serviços de saúde de todo o Brasil
discutiram e trocaram experiências visando o aprofundamento de questões
sobre a política de saúde para o aperfeiçoamento do SUS. O evento contou com
a exposição 20 anos de SUS, 20 anos de
Conasems, constante de painéis com textos e fotografias, mostrando como o SUS
se desenvolveu nas duas décadas e fatos
que influenciaram diretamente a idealização do SUS, ocorridos antes de 1988,
quando foi incluído na Constituição.
Houve, também, a feira Brasil: Aqui tem
SUS, uma série de estandes que exibiram
experiências municipais de sucesso relacionadas à gestão em saúde.

Pela pesquisa, são 54.855 estabelecimentos públicos e privados que
prestam serviços ao SUS, numa média de 3.306 habitantes por unidade.
Com relação aos empregos oferecidos, Caetano analisou o crescimento
do mercado de trabalho que passou
de 265.956 trabalhadores em 1980
para 1.448.749 em 2005, mostrando
números por categorias. José Caetano citou pesquisas sobre a média
salarial e a distribuição da renda do
trabalho. “Em 2005, 50% da população mais pobre participavam com
apenas 16,3% da renda, enquanto
os 5% mais ricos participavam com
32%”, disse.

CNTS se integra ao movimento nacional “Mais Saúde para o SUS”
Reajuste das tabelas de custos dos
serviços prestados, tabela de honorários médicos e aumento do teto
de repasse de recursos aos hospitais
conveniados ao SUS e a regulamentação da Emenda Constitucional 29,
de forma a garantir recursos definitivos e suficientes para a saúde. Estes
são os eixos centrais do Movimento
Nacional “Mais Saúde para o SUS”,
que tem a participação da CNTS.
Participaram da reunião o diretor da
CNTS, José Caetano Rodrigues, e o
presidente do Sindisaúde de Porto
Alegre, João Menezes, que também
representou a Federação da Saúde do
Rio Grande do Sul. “Pelos cálculos
feitos pelas entidades que integram
o movimento, iniciado no Rio Grande do Sul e que será ampliado para
os demais estados, a defasagem das
tabelas vem desde 1994 e já alcança
o índice de 70%”, ressalta José Caetano.
A CNTS passa a integrar o grupo

Encontro dos representantes das entidades reunidas no Movimento Mais Saúde com o deputado Darcísio Perondi
coordenador do Movimento em âmbito nacional. Dirigentes da Feessers
participam do comando estadual
desde a criação do Movimento, no
final de 2006, junto com entidades representativas das Santas Casas e dos
médicos, gestores do SUS e membros
dos conselhos estadual e municipais

de Saúde. Na reunião em Brasília, o
Movimento recebeu o apoio da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde,
representada pelo deputado federal
Darcísio Perondi (PMDB-RS).
Um documento base do movimento será lançado no ato em Porto
Alegre, com os pontos determinantes
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de reivindicação; as ações iniciais e
o calendário de atividades do Movimento, incluindo a busca de outras
entidades da área da saúde, bem
como, o apoio e a participação de
entidades representativas nacionais;
e dos eventos regionais e nacional,
com os respectivos calendários.
3

Jornal da

Hospital que é de primeira,
não utiliza serviços de terceiros!
“No setor da Saúde, a contratação de trabalhadores por empresa
interposta é inaceitável e, sobretudo,
ilegal. Pelas características especialíssimas desse segmento de prestação
de serviços à sociedade, não há o que
se falar em atividade-meio. Todas
as atividades exercidas em um estabelecimento de serviços de saúde
integram as chamadas atividadesfim”. O alerta foi feito pelo Diretor de
Assuntos Trabalhistas e Judiciários
da CNTS, Joaquim José da Silva Filho,
em palestra no seminário sobre Terceirização e Organização Sindical,
realizado nos dias 23 e 24 de abril, em
São Paulo, sob coordenação da ISP.
José Joaquim abordou o tema
Terceirização nos Serviços de Saúde
e citou como exemplo os profissionais
de limpeza. “São eles os mais terceirizados atualmente, e exatamente os
que mais necessitam de treinamento
especial, e devem ser obrigatoriamente capacitados e educados de
forma continuada quanto aos riscos,
principalmente biológicos e químicos, de suas tão arriscadas funções,
e aprendendo a utilizar adequadamente o seu material de serviço e
equipamento de proteção, evitando o
surgimento e a propagação da mortal
contaminação hospitalar”, alertou.
O diretor da CNTS destacou a legislação brasileira que trata do assunto,
enfocando a Súmula 331 do TST, e
também o Programa de Combate à
Fraude na Relação de Trabalho e a
Terceirização Irregular, da comissão
tripartite criada em São Paulo para

Governo impõe regras
e limites para contratação
de empresas

Uma série de recomendações passa a
nortear a contratação de serviços terceirizados por parte de órgãos públicos. A
Instrução Normativa 23, publicada do
Diário Oficial da União de 2 de maio,
estabelece as novas regras que devem
ser seguidas pela administração federal
direta, autarquias e fundações. De acordo
com o Ministério do Planejamento, a intenção é dar equilíbrio às realações entre
empresas e Estado.
A lei introduz conceitos importantes
que podem ajudar a União a minimizar
problemas causados por empresas prestadoras de serviço, aumentam o controle,
a fiscalização e a capacidade do órgão de
evitar danos financeiros. O texto indica,
por exemplo, as práticas que devem ser
seguidas na pré-licitação, no planejamento
e na definição dos serviços a serem controlados. Faz uma série de recomendações
para aumentar a qualidade da licitação e
esclarecer o que deve ser evitado. A lei
também define parâmetros para que os
órgãos possam verificar se as propostas
de precos são factíveis. (fonte: Ministério
do Planejamento)

discutir a questão. “A NR-32 reconhece
esses profissionais como integrantes da
atividade-fim da saúde, determinando
a imunização, a capacitação e educação
continuada desses trabalhadores. A
Norma estabelece que todos os trabalhadores que laboram em hospitais,
casas de saúde, clínicas, consultórios,
etc. integram a atividade-fim, portanto,
não podem ser terceirizados em todas
as suas formas, especialmente, na forma mais perversa, que são as cooperativas de mão-de-obra”, acrescentou.
Segundo Joaquim José, a CNTS
vem buscando ações para a erradicação da terceirização na saúde,
participando de diversos seminários
e debates, como o da ISP. “Todos os
projetos de lei que versam sobre o
assunto foram sistematizados, com
a finalidade de fazermos uma minuciosa análise e um profundo debate
sobre eles. Já iniciando os trabalhos,
de todos analisados, destacamos o
PL 1.621/07, de autoria do deputado
Vicentinho, que, a nosso ver, é o que
traz melhores referências sobre a
questão. Contudo, mesmo este projeto necessita de emendas e ajustes,
como a proibição sumária de terceirização e cooperativas nos serviços de
saúde e, ainda, que seja estabelecida a
representação daqueles terceirizados
que escaparem à regra em outros setores, pelos sindicatos das categorias
preponderantes respectivas”, disse.
Participaram também do seminário os diretores da Confederação, José
Caetano Rodrigues, Mário Jorge dos
Santos Filho, Clotilde Marques, Clair
Propostas e encaminhamentos
- O seminário, segundo a Secretaria
Sub-Regional da ISP Brasil, teve
como objetivo traçar um panorama
da terceirização no setor saúde e seus
impactos na organização sindical e
negociação coletiva; conhecer e debater as estratégias de enfrentamento da
terceirização das centrais sindicais; os
projetos de lei de regulamentação da
terceirização em tramitação no Congresso nacional; socializar o conteúdo
do trabalho das afiliadas no Comitê
de Desprecarização do SUS, criado
pela Mesa Nacional de Negociação
Permanente do SUS; conhecer a
Recomendação 198/06 da OIT, que
trata das cláusulas de trabalho nos
contratos celebrados com as autoridades públicas; e traçar estratégia
das afiliadas no setor saúde para o
enfrentamento da terceirização na
saúde e definir encaminhamentos
quanto à organização sindical do
setor.
Os participantes aprovaram como
ações de resistência demandar ações
de fiscalização ao Ministério do Trabalho; levar denúncias ao Ministério
Público do Trabalho e promover
ações judiciais; elaborar dossiê para
identificar as consequências para os
trabalhadores e para a qualidade da
assistência à saúde do processo de
terceirização/precarização do traba-

Klein, Dalva Maria Selzler, Adair
Vassoler, Ana Maria Mazarin, Maria
de Fátima Neves de Sousa, José Sousa
da Silva, e os dirigentes do Sindicato
da Saúde de São Paulo, Geraldo Isidoro de Santana, e do Sindicato de
Santos, Ademir Joaquim Irussa.
“O trabalho no setor saúde é diferente das outras áreas e, por isso,
torna-se mais complicado distinguir
a atividade-meio da atividade-fim”,
explicou. José Caetano destacou a
proposta aprovada de criação de um
grupo de trabalho com a finalidade
de construir um dossiê sobre a precarização do trabalho. Segundo ele,
esse grupo será mais um espaço de
participação e o documento vai servir
como instrumento de denúncia. “O
crescimento das contratações terceirizadas, especialmente no setor público, é assustador. Chega ao ponto de
o governo construir um patrimônio
e transferir a gestão para terceiros, o
que é um absurdo”, critica.
Do evento participaram, também,
representantes do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo e da CNTSS/
CUT, que abordaram sobre o trabalho e objetivos do Comitê Nacional
de Desprecarização do Trabalho no
SUS, as recomendações e convenções
da OIT sobre a terceirização e os
impactos da terceirização na organização sindical e negociação coletiva
e para o SUS. Os participantes do
seminário discutiram, ainda, sobre
os projetos de lei que dispõem sobre
o assunto em tramitação na Câmara
dos Deputados.
lho nos setores público e privado; e
desenvolver campanha nacional de
combate à terceirização e precarização do trabalho em saúde.
O consenso entre os participantes
foi de que a divisão entre atividade
fim e atividade meio não cabe no
processo de trabalho em saúde.
Como ações para a regulação foram
aprovadas medidas como buscar
junto ao Comitê de Desprecarização
um levantamento nacional sobre a
terceirização; construir viabilidade
da proposta na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, do
Conselho Nacional de Saúde (CNS)
e na Mesa Nacional do SUS; buscar
o debate sobre terceirização da gestão no âmbito do CNS; apoio ao PL
1.621/07, delimitando a exceção à lei
no setor saúde; levar a discussão para
os espaços institucionais e conselhos
profissionais.
Foi aprovada, também, discutir a
intervenção na Lei 8.666 (das licitações) e na Lei de Responsabilidade
Fiscal nos editais de licitação/contratação de serviços terceirizados
e estudar a Convenção 94 da OIT.
Quanto à construção da unidade de
ação e da representação sindical e organização sindical decidiu-se formar
uma comissão de membros do CNTS
e da CNTSS, acompanhada pela ISP,
para ampliar o debate.
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PLS 26/07 – u
O consenso de que o PLS 26/07, do
senador Tião Viana (PT-AC), que proíbe
a inscrição nos Coren’s, a partir de 31
de dezembro de 2017, de auxiliares e
técnicos de enfermagem e de parteiras
que não tenham curso superior, é inoportuno e inadequado marcou a audiência pública realizada pela Comissão
de Educação, do Senado Federal, para
discutir o projeto. Por unanimidade,
representantes dos profissionais e do
governo manifestaram posição contrária à proposta, apontando questões
técnicas e sociais.
“Se aprovada a proposta, os profissionais entrarão em situação de
desespero, obrigados a buscar a qualificação a qualquer preço, pois o
projeto estabelece que o Estado apenas
incentivará a qualificação, por meio
do acesso diferenciado aos cursos de
nível superior, sem o compromisso de
garantir recursos para a formação e a
empregabilidade. Nesse momento, o
projeto é absolutamente insubsistente”,
alertou o diretor da CNTS, José Caetano
Rodrigues, um dos palestrantes convidados. A audiência foi acompanhada
pelos dirigentes da CNTS João Rodrigues Filho, Clotilde Marques, Lucimary
Santos Pinto, Mário Jorge dos Santos
Filho, José Carlos dos Santos e Emerson
Cordeiro Pacheco.
José Caetano ressaltou que a CNTS
e suas federações filiadas e sindicatos
vinculados carregam, há anos, a bandeira da qualificação profissional, aliada à
desprecarização nos serviços de saúde.
“Hoje, vivemos a situação vergonhosa
de presenciar que alguns hospitais se
transformaram em verdadeiros shoppings, tantas são as empresas que reúne
para atender a população, dificultando
a implantação de planos de cargos e
salários e a organização dos trabalhadores”, disse.
O diretor destacou como ponto
de convergência das exposições a necessidade de se trabalhar na linha da
qualificação, com a contrapartida do
Estado, e que esse debate deve levar
em consideração toda a área técnica
da saúde e as condições de trabalho
da equipe de saúde completa e que se
considere o conceito de trabalho para
o SUS, com vistas à prestação de serviços de qualidade. “A CNTS tem por
obrigação institucional acompanhar a
tramitação de projetos dessa natureza
e é necessário reafirmar que o PLS 26
põe fim às profissões de técnico e auxiliar, com o que não concordamos”,
assegurou.
Ao abrir a audiência, o senador Flávio Arns (PT-PR), apresentou o tema
como de fundamental importância para
sociedade, por envolver a prevenção, a
atenção e a recuperação da saúde. “Os
profissionais da área têm um papel essencial a desempenhar e nossa tarefa é
debater e aprovar leis adequadas e em
consonância com o anseio e as necessidades do povo”, afirmou.
Política nacional de qualificação - Apresentando os números de quantidade e qualificação dos
trabalhadores da saúde, em especial
os profissionais da Enfermagem a
presidente da ABEn Nacional, Maria
Goretti David Lopes, enfatizou a necessidade de uma política nacional de
qualificação.
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uma proposta inoportuna, inadequada e inconcebível
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time

“O projeto não se sustenta”, afirmou José Caetano

complexas, como o plano de cargos e
salários, a desprecarização do trabalho.
Nos preocupa a terceirização. A questão
da saúde precisa ser rediscutida com
seriedade. Hoje, no entanto, é inconcebível pensar ação de enfermagem sem
o técnico”, afirmou.
Antes de profissionalizar o técnico,
ressaltou, é necessário pensar, e de
imediato, nos 600 mil auxiliares que
possuem apenas o ensino fundamental.
E essa tarefa tem de ser assumida pelos
governos nas três esferas. Os profissionais devem fazer o curso superior, mas
sem exigência, sem prazo. Pelo projeto,
os técnicos ficam até se aposentar, mas
quem vai substituí-los diante da proibição de novos registros?”
A enfermeira falou da preocupação
quanto à proliferação das escolas técnicas. “Os cursos não passam pelo controle
social do SUS e muitas vezes os alunos
não têm nem campo para estágio. Pensar, hoje, na formação de um milhão de
pessoas é inconcebível. E vai aqui uma
indagação: se todos serão enfermeiros as
atividades dos técnicos e auxiliares serão
exercidas por quem? A quem interesse
essa proposta?”, concluiu.

os problemas de forma igual”, disse.
José Sival também destacou a questão
da formação. “Não temos escolas suficientes no país para formar um enfermeiro como se deve. Hoje, as escolas
estão formando sem um mínimo de
qualidade. Primamos pela qualificação
em todos os níveis, mas não é preciso
acabar com os técnicos e auxiliares. E
isso abriria precedente para extinguir
outras profissões como os técnicos em
radiologia, em nutrição, em laboratório,
além de outras áreas, como o técnico em
edificação”, alertou.
“Não há regra de que o curso superior substitua o nível técnico”, criticou
o presidente da Comissão, senador
Cristovam Buarque (PSB-DF), que foi
ministro e é especialista em Educação.
Segundo ele, a questão do problema
está na densidade da formação técnica,
não só da área da Enfermagem. “No
fundo, é a questão da defesa do privilégio dos universitários, não na qualidade
dos serviços que serão prestados”.
O relator do PLS 26, senador Augusto
Botelho (PT-RR), insistiu na posição de
que o projeto não extingue os profissionais auxiliares e técnicos. “A proposta
não visa isso, mas dar uma direção à
formação dos trabalhadores da saúde.
E ninguém pode transformar um milhão
de profissionais, nem se pensa nisso.
O projeto está aberto ao debate. O que
queremos é o bem-estar do paciente e
devemos lembrar que o trabalho acontece em equipe e até o servente tem de
estar adaptado. O projeto visa melhorar a
qualidade da assistência”, enfatizou.
De acordo com substitutivo de Augusto Botelho, fica proibida, a partir de
31 de dezembro de 2022, a inscrição nos
conselhos de técnicos de enfermagem; e
a partir do fim de 2027, a de auxiliares. O
texto garante aos profissionais já inscritos
o direito de continuar exercendo a profissão até a aposentadoria e prevê acesso
diferenciado de auxiliares e técnicos a
curso superior de enfermagem.
A necessidade de continuar os debates antes da apreciação do projeto pelos
senadores também foi unanimidade
entre os palestrantes. Maria Helena
defendeu que a audiência pública seja
apenas o início do debate. Para Sílvia
Casagrande é preciso continuar essa
discussão junto à base, pois só a audiência não é suficiente diante de um
projeto dessa magnitude. “Estamos à
disposição, em qualquer tempo e espaço, para discutir a proposta e trazer
as preocupações dos trabalhadores da
saúde”, reforçou José Caetano.

Ela lembrou que os profissionais
com curso superior. 33% são técnicos,
da Enfermagem somam um milhão de
51% são auxiliares e 3% atendentes. O
trabalhadores. Maria Goretti revelou
número de escolas vem crescendo, mas
dados do ensino na área da saúde em
esse boom nos preocupa”.
que 8,9 milhões se encontram no nível
Por outro lado, acrescentou Maria
médio, 4,4 milhões no ensino superior
Helena, no processo de trabalho históe apenas 806 mil no ensino técnico. “Há
rico da enfermagem, as atividades não
um espaço enorme entre os ensinos
são exercidas por enfermeiros. “A assismédio e superior, enquanto o governo
tência é feita quase que exclusivamente
Impacto grande nos repropõe a formação técnica como estrapor auxiliares e técnicos, chegando a
cursos do SUS - A preocupação
tégica para o desenvolvimento
com a absorção dos profiseconômico do país”, comparou. E
sionais e os recursos financeiMemória
disse que é preciso investimentos
ros para cobrir esses custos
Os dirigentes da Confederação vêm atuando perpara mudar esse quadro, capacitambém foi ressaltada pelo
manentemente junto ao autor e ao relator da proposta,
tar e qualificar os profissionais.
vice-presidente do Conselho
alertando quanto aos prejuízos que o projeto traz para
“É preciso substituir a cultura
de Secretários Municipais de
os profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem. O
dos treinamentos emergenciais”,
Saúde - Conasems, José Sival
senador Tião Viana se comprometeu a acatar as sugespropôs, ao reafirmar a posição
Clemente da Silva. “A protões de alterações no PLS 26 e disse que o texto poderá
contrária da ABEn ao projeto.
posta é inoportuna para a reser ajustado, por emenda supressiva, para atender às
O coordenador-geral de Fluxos
alidade brasileira e mexe com
reivindicações da CNTS. Inicialmente, disse o senador,
e Processos da Diretoria de Regua maioria dos trabalhadores
deverá ficar claro que a qualificação não será obrigatória
lação e Supervisão da Secretaria de
na saúde. É inoportuna para
e que não haverá prazo limite para aqueles que queiram
Educação Superior do Ministério
os gestores, pois vai trazer
ingressar em um curso superior.
da Educação, Rubens de Oliveira
impacto grande nos recursos
“O objetivo da proposta é estimular quem queira
Martins, apontou que o PLS 26,
do SUS, que é universal, mas
fazer o curso de nível superior, mediante a implantação
ao se preocupar com a formação
com recursos limitados. Seria
pelos governos estaduais de uma política permanenapenas de bacharelados, vem em
preciso mudar os planos de
te de formação e qualificação desses profissionais”,
contradição com o Plano Nacional
cargos e salários. Se a proposdestacou Tião Viana. A Diretoria da Confederação
de Educação, que define a diversita for aprovada não sei o que
e os dirigentes das entidades filiadas e vinculadas
dade na formação, além de propor
será dos municípios. Em que
defendem e atuam pela formação e qualificação dos
a extinção de profissões regulamedida o projeto apresenta
trabalhadores da saúde, não apenas dos profissionais
mentadas em lei. Segundo ele, de
incremento de recursos para
da enfermagem.
2002 a 2008, 209 novos cursos de
o SUS? Queremos organizar
bacharelado foram autorizados
ou desorganizar a saúde?
pelo MEC, um crescimento de
Estaremos fazendo a inclusão
80%. Esse quadro precisa ser revertido,
20%, e foram oferecidas apenas 26 mil
ou a exclusão social?”, questionou.
o enfermeiro precisa assumir o papel
vagas para a Enfermagem, um número
Segundo ele, 68% dos empregos em
principal de assistente. A evolução
aquém das vagas desejadas.
saúde estão concentrados nos municítecnológica e científica na saúde leva a
“É necessária a adoção de uma
pios. “A proposta geraria desemprego.
essa discussão”.
política de implantação de cursos para
Sem avaliar que temos diferenças regioSegundo a diretora, a tendência
a área e não há instrumentos no Minais consideráveis. Não podemos tratar
mundial é de ter mais técnicos auxiliannistério para induzir a ampliação dos
do nos trabalhos e, mais do que discutir
cursos. O MEC não tem poder para
a situação específica da enfermagem, é
determinar a abertura de cursos, por
preciso discutir que tipo de profissional
conta da autonomia das universidades.
e especialização precisamos. “É preciso
Isso dependeria de uma política macro,
analisar a questão com todos os profisporém, a política de governo, hoje, está
sionais de saúde, que atuam em equipe,
voltada para a formação de professores
para definir o que o sistema de saúde
e engenheiros, estes por conta da exeprecisa, o que temos e como mudar essa
cução do PAC”, esclareceu.
realidade”, observou.
A idéia de se ampliar a discussão
Imenso contingente de
do projeto para toda a categoria da
profissionais - A diretora do Desaúde foi reforçada pela presidente da
partamento de Gestão e da Regulação
Federação Nacional dos Enfermeiros,
do Trabalho em Saúde, do Ministério da
Sílvia Fernanda Martins Casagrande.
Saúde, Maria Helena Machado, alertou
“Concordamos com a qualificação, uma
para o imenso contingente de profissioluta que não é de hoje, não só para os
nais carentes de qualificação. “Avalianprofissionais da saúde, mas para todos
do o contexto atual, de um milhão de
os trabalhadores do país. Porém, a
profissionais da Enfermagem, na média
Dirigentes da CNTS acompanharam a audiência pública
qualificação passa por questões mais
nacional, apenas 13% são enfermeiros,
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CNS realiza II Seminário Modalidades de Gestão do SUS
O Conselho Nacional de Saúde realiza, nos dias 12 e
13 de maio, em Brasília, o II Seminário Modalidades de
Gestão no SUS, que
tem como objetivo
principal a formulação de proposta
de soluções para a
gestão do SUS e gerência dos serviços
com base na descentralização, assistência integral à saúde e participação
da comunidade, conforme previsto
na Constituição Federal. “O seminário será importante para que o
Conselho aprove uma proposta que
contenha o ponto de vista das entidades representativas de usuários,
trabalhadores e gestores sobre outra
forma de gerenciamento, que garanta
o atendimento ampliado dos serviços
de saúde”, avalia o conselheiro Valdirlei Castagna, secretário-geral da
CNTS. Segundo ele, os participantes
do evento vão, também, discutir o
documento aprovado no primeiro
seminário, realizado em agosto de
2007, contendo as doze características
consideradas indispensáveis para o
novo modelo de gestão dos serviços de saúde. Conheça a proposta
aprovada.

Por um modelo de gestão dos
serviços de saúde que:
1) Seja estatal e fortaleça o papel
do Estado na prestação de serviços
de saúde;
2) seja 100% SUS, com financiamento exclusivamente público
e operando com uma única porta
de entrada;
3) assegure autonomia de gestão para a equipe dirigente dos
serviços, acompanhada pela sua
responsabilização pelo desempenho desses, com o aperfeiçoamento
dos mecanismos de prestação de
contas;
4) assegure a autonomia dos
gestores do SUS de cada esfera de
governo em relação à gestão plena
dos respectivos fundos de saúde e
das redes de serviços;
5) no qual a ocupação dos cargos
diretivos ocorra segundo critérios
técnicos, mediante o estabelecimento de exigências para o exercício
dessas funções gerenciais;
6) envolva o estabelecimento
de um termo de relação entre as
instâncias gestoras do SUS e os
serviços de saúde, no qual estejam
fixados os compromissos e deveres
entre essas partes, dando transpa-

rência sobre os valores financeiros
transferidos e os objetivos e metas
a serem alcançados, em termos da
cobertura, da qualidade da atenção,
da inovação organizacional e da
integração no SUS, em conformidade com as diretrizes do Pacto
de Gestão;
7) empregue um modelo de
financiamento global, que supere
as limitações e distorções do pagamento por procedimento;
8) aprofunde o processo de controle social do SUS no âmbito da
gestão dos serviços de saúde;
9) institua processos de gestão
participativa nas instituições e serviços públicos de saúde;
10) enfrente os dilemas das relações público-privado que incidem
no financiamento, nas relações
de trabalho, na organização, na
gestão e na prestação de serviços
de saúde;
11) garanta a valorização do
trabalho em saúde por meio da
democratização das relações de trabalho de acordo com as diretrizes
da Mesa Nacional de Negociação
do SUS;
12) coadune-se com as demais
políticas e iniciativas de fortalecimento do SUS.

CIRH aprova planejamento e atividades para 2008
A Comissão Intersetorial de
Recursos Humanos - CIRH, do
Conselho Nacional de Saúde,
aprovou, na reunião do dia 15 de
abril, o planejamento e o cronograma de atividade para este ano.
Entre os temais de destaque estão
a desprecarização do trabalho, as
diretrizes nacionais do PCCS-SUS,
a regulação do trabalho e da educação na saúde, a negociação do
trabalho no SUS e a modalidade
de gestão, incluindo formas de
contratação, realização de concurso
público, Lei de Responsabilidade
Fiscal e lei de responsabilidade
social, e formulação de estratégias
para criação de CIRHs nos estados
e municípios. A CNTS esteve representada na reunião pelos diretores Paulo Pimentel e Jânio Silva.
“Os debates e posições toma-

das na Comissão são
de extrema relevância,
tendo em vista que subsidiam as discussões e os
pareceres do Conselho
Nacional de Saúde”, ressaltou Paulo Pimentel.
Ele apontou como pontos
fundamentais da pauta,
também, o mapeamento
das prioridades do SUS
e as atividades desenvolvidas pela Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, que em
junho completa cinco anos de funcionamento. “Ficou em evidência a
necessidade de que sejam instaladas
mais mesas nos estados e municípios para atender as demandas”,
afirmou Pimentel. Ao todo, foram
instaladas apenas 27 mesas de negociação entre estaduais e municipais.

“A Comissão é uma
instância essencial de
debates das questões
que envolvem tudo que
diz respeito a políticas
públicas de saúde, aos
serviços prestados, aos
usuários e aos trabalhadores”, destacou Jânio
Silva. Ele citou como
tema polêmico da reunião o debate acerca da
regulação do mercado de trabalho
quanto ao reconhecimento dos diplomas de profissionais formados em
outros países. “Dada a complexidade
do tema, foi formada uma comissão
com membros dos ministérios da
Saúde e da Educação e da CIRH, com
assessoria jurídica, para apresentar
subsídios para um debate mais aprofundado”, disse.

Fundações Estatais
Durante o II Seminário o Conselho deverá apresentar uma proposta alternativa para a criação
das Fundações Estatais de Direito
Privado. Em junho do ano passado,
o CNS rejeitou a proposta que, na
área da saúde, transfere a gestão
de alguns órgãos do SUS, como os
hospitais universitários, para as
fundações estatais. “A idéia é que
em maio possamos não somente
fazer um debate mais aprofundado
desse projeto, inclusive com visões
antagônicas a ele, mas mais do que
isso, a possibilidade de o Conselho
apresentar proposta alternativa às
dificuldades que reconhecemos que
são reais na gestão do SUS”, afirmou
Francisco Júnior, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Segundo
ele, a principal discordância dos
conselheiros em relação à proposta
do governo é com o diagnóstico feito
dos problemas do SUS.
No I Seminário de Modalidades
de Gestão, realizado pelo Conselho
em agosto de 2007, a criação das
fundações estatais foi amplamente
debatida e o pleno criticou o fato de
a criação das fundações ser apresentada como a única solução possível
para garantir a viabilidade do SUS.
Em seu posicionamento, o CNS
argumenta que “uma leitura mais
atenta da legislação vigente deixa
claro que o caminho da superação
dos gargalos à implementação do
SUS já está apontado. O que se faz
urgente é um novo direcionamento
das políticas de saúde em busca do
arcabouço legal já existente”.
Na reunião do CNS de março,
o ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, apresentou junto com o
deputado Pepe Vargas (PT-RS) um
texto substitutivo ao projeto de lei
do governo federal. O parlamentar
acrescentou garantias e exigências
dos setores de saúde, que não estavam discriminados no projeto do
governo federal. “O substitutivo
responde a todas as exigências do
Conselho Nacional de Saúde”, afirmou Temporão.

2008 - Ano da comemoração dos 20 anos do Sistema Único de Saúde
O ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, editou a Portaria 518, de
19 de março de 2008, que institui o
ano de 2008 como “Ano da comemoração dos 20 anos do Sistema Único
de Saúde (SUS)”, com a finalidade de
fomentar e integrar as iniciativas relativas à data, bem como de promover
o debate sobre as conquistas e os desafios do setor saúde, a importância
da participação social e o reconhecimento da população quanto ao seu
direito fundamental à saúde e ao SUS
como patrimônio público.
O ministro ressalta que o SUS “é
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uma conquista da sociedade brasileira
e foi criado com o firme propósito de
promover a justiça social e superar as
desigualdades na assistência à saúde
da população, tornando obrigatório
e gratuito o atendimento a todos os
indivíduos” e que “há necessidade de
tornar pública a trajetória de 20 anos
de criação do SUS, fortalecendo sua
construção coletiva e a mobilização
da sociedade para superação dos
desafios do setor saúde e a ampliação
dos direitos sociais”.
Entre as diretrizes das atividades
comemorativas estão: apresentar

e divulgar informações sobre a
trajetória do SUS, seu impacto e
seus desafios na história da saúde
pública do Brasil; realizar eventos
comemorativos dos 20 anos do SUS,
incentivando a participação social e
o estabelecimento de parcerias; estimular iniciativas em prol do resgate
da memória do SUS e da integração
de uma agenda de eventos comemorativos; divulgar as coleções de
acervos de documentos e as fontes
de informação no setor saúde e a
importância do registro, preservação, intercâmbio e disseminação
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do conhecimento gerado pelo SUS;
e fomentar ações e pesquisas de documentação, informação, educação
e comunicação, favorecendo o fortalecimento da identidade do SUS.
A logomarca comemorativa
aprovada pelo Conselho Nacional
de Saúde será utilizada, durante o
ano de 2008, nos documentos, publicações, materiais promocionais,
eventos e campanhas do Ministério
da Saúde e entidades vinculadas.
A Portaria constitui uma comissão
organizadora da programação do
ano da comemoração.
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Espaço das Federações e Sindicatos

CNTS

Rio Grande do Sul

ALAGOAS

Mais Saúde em Defesa do SUS
Dia 30 de maio, em Porto Alegre, será
realizado o ato show que pretende reunir
cerca de cinco mil participantes, entre
trabalhadores, gestores e empresários da
saúde do movimento Mais Saúde para
o SUS, com entrega de documento de
análise e reivindicações para a melhoria
do sistema de saúde pública ao prefeito
José Fogaça. Os manifestantes seguirão
em passeata até o Palácio Piratini, para
entrega do documento também para a
governadora Yeda Crusius. “Os trabalhadores se uniram ao movimento porque
são os maiores prejudicados pela crise nos
hospitais”, disse o presidente da Federação
dos Empregados em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Rio Grande do Sul,
Milton kempfer. A CNTS participará do
evento com representantes das federações
filiadas e sindicatos vinculados.
Em reunião de diversas entidades representativas de gestores, empresários e
trabalhadores da saúde, com participação
da CNTS, dia 25 de abril, em Brasília, foi

decidida a ampliação do movimento para
todo o Brasil. As atividades do movimento
tiveram início em março de 2007, com o
objetivo de cobrar soluções para a crise
na área da saúde e para os problemas de
financiamento da assistência hospitalar
credenciada do SUS no Rio Grande do
Sul, além do cumprimento da Emenda 29.
“A simples aprovação da Emenda não vai
garantir os recursos necessários. É preciso
pressionar o governo para dar o valor que
a saúde merece”, avalia Kempfer.
Após o evento, os dirigentes da Federação e dos sindicatos filiados vão se
reunir para discutir questões específicas
como a campanha salarial unificada e
comemorar os 33 anos da Federação,
que ocorre dia 25 de maio. “Nos últimos
anos, a Federação tem crescido em termos
de lutas, de mobilização e de entidades
filiadas. Hoje, a Feessers conta com 19
sindicatos, é reconhecida no Estado e está
inserida nas lutas dos trabalhadores do
Rio Grande do Sul”.

SANTA CATARINA

Fetessesc conclui planejamento
A diretoria da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Estado de Santa
Catarina esteve reunida na cidade de
Curitibanos, nos dia 9 e 10 de abril, para
concluir o planejamento das ações e estratégias para o mandato 2007/2011. Segundo o presidente da entidade, Adair
Vassoler, “desenvolver ações em cima
de um planejamento significa a certeza
de que os objetivos serão alcançados”. A
atividade foi assessorada pelo Dieese.
Os diretores aprovaram várias linhas
de atuação, dentre elas, a participação
da diretoria da Federação em todos os
espaços de representação dos trabalhadores, campanhas unificadas de filiação
nos sindicatos e Federação, seminários
de formação para dirigentes sindicais e
inserir os dirigentes de base nos conselhos
municipais de saúde. “Avalio como ponto
fundamental a inserção maior junto ao
trabalhador, visando dar maior visibilidade à sua atuação e para que o trabalhador
conheça a Federação, seu papel como
entidade ligada ao sindicato, e reforçar
a presença na base. Com isso, estaremos
intensificando a luta dos trabalhadores

em todo o Estado de Santa Catarina”,
ressalta Adair Vassoler.
A Federação desenvolverá atividades
alusivas à Semana da Enfermagem, discutindo o tema com a sociedade e o Poder Legislativo, ressaltando a importância desses
profissionais e mostrando as dificuldades
do dia-a-dia. “Um dos grandes problemas
é a falta de profissionais, o que debilita a
mão-de-obra e leva a doenças profissionais
e acidentes de trabalho, além de atendimento inadequado por conta da carga de
trabalho. Outra questão séria é a do assédio
moral, por parte de patrões e também na
hierarquia na própria categoria”, destaca o
presidente da Fetessesc.

MATO GROSSO DO SUL

NR 32 e Previdência são temas do VI Encontro
A Federação dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde
de Mato Grosso do Sul realizará o VI Encontro dos Trabalhadores da Saúde nos
dias 22 e 23 de maio, em Campo Grande.
Serão discutidas a implantação da NR-32,
tema nacional já aprovado na reunião da
diretoria da CNTS, e Previdência Social.
A expectativa da Federação, segundo o
presidente, Domingos Jesus de Souza, é
reunir 50 participantes, entre dirigentes
sindicais e trabalhadores dos sindicatos
filiados dos municípios de Paranaíba, Corumbá, Três Lagoas, Coxim e Dourados,
além de sindicatos convidados do Estado
de Mato Grosso.

“A NR 32, uma norma essencial
por tratar da saúde e segurança dos
trabalhadores da saúde, não está sendo
implantada e defenderemos, no encontro, a realização de uma campanha nacional para reforçar a sua importância”,
ressaltou Domingos de Jesus. O evento
acontece, também, em comemoração
à Semana da Enfermagem, ao Dia do
Trabalhador e em comemoração aos
18 anos da Federação, completados em
fevereiro. “Viemos progredindo desde
2004 e a expectativa é de buscar maior
aproximação com a base e discutir novos rumos de atuação, com apoio da
CNTS”, disse Domingos de Jesus.
Março/Abril de 2008

Vitória da união e da resistência
A união e a resistência da categoria venceram a batalha contra o descaso e a resistência dos
patrões em atender às reivindicações. Os trabalhadores da saúde
do Estado de Alagoas decidiram,
em assembléia dia 30 de abril,
dia em que completavam nove
meses de paralisação, suspender
a greve. E saíram vitoriosos. A
categoria conquistou 30% de
reajuste salarial, o compromisso
do governo de voltar a discutir,
em outubro, mais 10,83%, completando os 40% reivindicados
pelos trabalhadores, o fornecimento dos equipamentos de
proteção individual e o abono
das faltas, com pagamento dos
dias parados.
“A categoria suspendeu o
movimento grevista, mas permanecerá em estado de greve,
em assembléia permanente e
realizando mobilizações nas unidades de atendimento a cada 15
dias. Até outubro, se o governo
não cumprir o acordo, retoma-

remos o movimento paredista”,
informou o presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares
de Enfermagem de Alagoas,
Mário Jorge dos Santos Filho.
Em sua avaliação, a paralisação
obteve resultados positivos. “Os
trabalhadores estavam sendo
perseguidos e humilhados e o
governo apresentou uma proposta coerente, embora tivesse
condições da praticar a isonomia
salarial com os médicos, conforme propõe o plano de cargos e
salários”, disse, alertando, porém, que a situação dos hospitais
ainda é de calamidade.

Sateal denuncia Santa Casa de Maceió
O Sindicato dos Técnicos e
Auxiliares de Enfermagem de
Alagoas denunciou a Santa Casa
de Misericórdia de Maceió ao
Ministério Público do Estado
e ao Federal e à Assembléia
Legislativa por ações fraudulentas ao SUS e desrespeito aos
doentes renais. Com base em
queixas levadas ao Sindicato por
pacientes, o ofício-denúncia do
Sateal informa que o Hospital
infringe a lei do Ministério da
Saúde, que proíbe a divisão nas
sessões de hemodiálise, utiliza
indevidamente as máquinas e
não informa à Central de Transplantes sobre os testes de compatibilidade dos pacientes que

aguardam por transplante.
“Os pacientes do SUS ficam
apenas duas horas nas máquinas,
mas assinam documentos como
se ficassem as quatro horas integrais. Além de lesar o Sistema,
que paga R$ 130,00 pela realização de cada sessão, coloca em
risco a vida dos pacientes. Há
máquinas paradas por falta de
manutenção e o hospital usa para
pacientes conveniados as máquinas destinadas aos usuários do
SUS”, destaca Mário Jorge. As
denúncias, acompanhadas de
farta documentação, foram encaminhadas, também, à Associação
de Hemofílicos de Alagoas e ao
Ministério da Saúde.

PARANÁ

Federação completa
25 anos e reúne diretoria
A Federação dos
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Paraná reuniu a
diretoria para discutir
questões específicas do
Estado e tirar posições
a serem apresentadas
na reunião de diretoria
da CNTS, de 12 a 14 de
maio. O encontro foi encerrado
com almoço de comemoração
dos 25 anos de atividades da
Federação. “Vamos comemorar
o aniversário com trabalho. Esses
25 anos foram de muitas dificuldades, acompanhando de perto
os problemas dos sindicatos e dos
trabalhadores, buscando estruturar as entidades e garantir na Jus-

tiça o cumprimento das
convenções”, ressaltou
o presidente da Federação, Antônio Lemos.
A expectativa para
os próximos anos, segundo ele, é a continuidade de atuação
direcionada aos trabalhadores e aos sindicatos, no sentido de
buscar fontes de custeio para
as entidades. “A sobrevivência
ainda é muito difícil. A Federação vive exclusivamente da
contribuição sindical e estamos
preocupados com as mudanças
que poderão advir das reformas
anunciadas. Esperamos uma solução viável para a continuidade
do nosso trabalho”, destacou.
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CNTS atua em defesa da EC 29
A CNTS alerta os dirigentes sindicais da saúde e os trabalhadores em
geral a cerrarem fileiras na Câmara
dos Deputados para a necessidade de
se unirem aos parlamentares e representantes das entidades profissionais
médicas no movimento em defesa da
regulamentação da Emenda Constitucional 29/00. Reforçar essa luta se
tornou mais necessário na medida
em que o governo vem convocando
ministros e aliados no Congresso Nacional a rejeitarem o texto aprovado
no Senado ou, pelo menos, adiarem
a discussão da proposta. O governo
alega que, se a regulamentação for
aprovada, os deputados terão de criar
um novo imposto para financiá-la.
Caso contrário, o presidente Lula
ameaça vetar a proposta.
Dirigentes da Confederação, que
nos últimos meses participaram ativamente dos atos e atividades em defesa
da EC 29, ressaltam que a regulamentação será mais um passo fundamental
na consolidação do SUS, no sentido de
assegurar financiamento definitivo e
suficiente para a saúde e atendimento
e de qualidade para a população.
As entidades defendem a manutenção do texto do substiturivo do
senador Augusto Botelho (PT-RR)
ao Projeto de Lei do Senado 121/07,
do senador Tião Viana (PT-AC),
aprovado no Senado. A proposta
fixa os percentuais mínimos a serem
investidos em saúde pela União, Distrito Federal, estados e municípios,
define critérios para a aplicação e a
fiscalização dos recursos públicos,
acaba com os desvios de recursos da
saúde e garante mais dinheiro para o
SUS. Com a Emenda, o orçamento da
saúde passa de R$ 48,5 bilhões para
R$ 71,5 bilhões nos próximos quatro
anos, sendo R$ 5 bilhões em 2008.
O ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, reafirmou a necessidade

Ag. Câmara

Agora é a
hora de fazer
valer a EC 29
José Lião de
Almeida*

A regulamentação da EC 29 aguarda votação pelo plenário da Câmara

de que a Câmara determine as fontes
de recursos para o aumento aprovado
pelos senadores. “A Emenda 29 é uma
necessidade fundamental e o Senado
deu um passo importante no sentido
de sua regulamentação. A partir desse
momento, também é fundamental
que a Câmara dos Deputados estabeleça as fontes de recursos necessários
para darem conta das despesas adicionais que correrão a partir dessa
regulamentação”, defende.
O presidente da Câmara, Arlindo
Chinaglia, diz que a proposta terá
prioridade de análise, porém, adverte
para o fato de o projeto ter sido aprovado no Senado sem o cálculo prévio
de impacto orçamentário e alerta a
mudança poderá ser inviabilizada
por falta de recursos.
Chinaglia disse que o tema é polêmico, já que o governo quer evitar
o crescimento de gastos obrigatórios
(recursos vinculados), especialmente
depois do fim da CPMF e a oposição
e setores ligados à área de saúde
querem garantir aumento das fontes

A Frente Parlamentar em Defesa da
Saúde promoveu, dia 17 de abril, mais um
ato em defesa da regulamentação imediata
da EC 29, com participação da CNTS. Parlamentares, dirigentes sindicais e representantes das entidades profissionais médicas
reforçaram o movimento para que os deputados mantenham o texto do substiturivo de
Augusto Botelho.
“O PLS 121/07 define os percentuais mínimos a serem investidos na saúde, portanto,
toda a sociedade deve se engajar nessa luta,
pois a vitória será em benefício de todos os

de recursos. Ele acredita ser possível
fechar um acordo para a votação,
como ocorreu no Senado. Chinaglia
lembrou que a regulamentação da
emenda foi um compromisso assumido em sua campanha para a presidência da Casa.
O líder do governo na Câmara dos
Deputados, Henrique Fontana (PT/
RS), disse que os deputados terão que
trabalhar em busca de uma fonte de
recursos para os investimentos aprovados pela Emenda 29 e cogitou a criação
de um novo tributo para a saúde. O
deputado, que é a favor do projeto,
disse que o orçamento da União não
terá como bancar esse investimento.
Em audiência na Comissão Mista
de Orçamento, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, frisou que
a própria Constituição diz que não
se pode aprovar um projeto criando
uma despesa permanente sem ter previsão de receita para sustentá-lo, mas
que o governo aceita negociar o PLS
121. “É de interesse do governo achar
uma solução para a saúde”, disse.

usuários do SUS”, afirma o vice-presidente da
Confederação, João Rodrigues Filho – na foto
com o deputado Perondi –, que participou do
ato na Câmara. O diretor também participou
da sessão especial realizada dia 9 de abril,
antes da votação na Emenda no Senado, em
homenagem ao Dia Mundial da Saúde e aos
60 anos de fundação da Organização Mundial
de Saúde – OMS. A sessão foi marcada pelo
apelo de dezenas de senadores, deputados e
de representantes de 42 entidades da saúde,
com a presença do ministro José Gomes Temporão, pela votação do PLS 121/07.

Parlamento do Mercosul terá eleição direta
Os deputados e senadores do Parlamento do Mercosul deverão ter eleição
direta. Esta foi uma das propostas
aprovadas pelo Fórum Permanente do
Mercosul para o Trabalho em Saúde,
em reunião realizada nos dias 17 e 18 de
abril, em Curitiba (PR). Os parlamentares deverão ser eleitos a partir de 2010
para mandatos próprios e, a partir de
2014, a previsão é de que seja estabelecida a uniformidade dos mandatos
nos quatro países integrantes, Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai.
“Hoje, o parlamento tem gestões

CNTS

administrativas e políticas e seus
membros são escolhidos entre deputados e senadores eleitos pelo processo
tradicional de cada país. Funciona
muito mais como um espaço de denúncias porque não pode deliberar.
Com a nova forma de eleição, os parlamentares do Mercosul vão discutir
e aprovar leis, embora elas tenham de
ser ratificadas pelos países, em respeito à soberania de cada nação”, explicou
o diretor José Caetano Rodrigues,
representante da CNTS no Grupo de
Trabalho da Saúde no Fórum. Segun-

do ele, serão estabelecidos o mínimo
e o máximo de parlamentares de cada
país e a forma de funcionamento.
Os participantes do Fórum discutiram, também, sobre os avanços e
desafios do exercício profissional no
Mercosul e definiram pela elaboração
de uma cartilha de informações sobre
a Matriz Mínima de Registro Profissional de Saúde no Mercosul, que
dispõe sobre o controle da circulação
e o exercício profissional de trabalhadores no Cone Sul, já aprovada pelos
quatro países.
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A regulamentação da Emenda
Constitucional 29,
pelo PLS 121/07,
após quase oito
anos de tramitação pelo Congresso Nacional,
representa um
avanço, caso seja cumprida pelos
nossos governantes. O PLS 121/07, do
senador Tião Viana (PT-AC), aprovado
recentemente, define as regras para o
financiamento da saúde. Pelo projeto, a
saúde pública terá este ano um aumento
no repasse orçamentário de R$ 5,5 bilhões. O texto aprovado prevê, ainda,
o comprometimento de 12% e 15% das
receitas correntes brutas dos orçamentos de estados e municípios.
O PLS pressupõe também um acréscimo total de R$ 23 bilhões em investimentos no Sistema Único de Saúde até
2011. Os percentuais de transferência
para a saúde pública, calculados com
base no orçamento do ano anterior,
mais a variação do Produto Interno
Bruto (PIB) nominal serão os seguintes:
8,5% este ano, 9% em 2009; 9,5% em
2010 e 10% em 2011.
Além de garantir um incremento
significativo nas verbas destinadas
à saúde pública, o projeto define de
forma bastante clara o que são gastos
com ações e serviços de saúde. Este
é o ponto central e relevante, pois se
for cumprido à risca terminará com
os atuais desvios, impedindo que os
recursos já vinculados pela Emenda
29 sejam aplicados pelos prefeitos
e governadores em obras estranhas
à saúde pública como restaurantes
populares, asfaltamento de ruas e
estradas e outras ações exóticas.
O Brasil teve 560 mil casos de
dengue no ano passado. O desvio de
verbas públicas da saúde para outras
finalidades foi uma das principais causas da epidemia, que castiga de forma
mais severa a população do Rio de
Janeiro, onde foram infectados, só nos
primeiros meses de 2008, mais de 50
mil cidadãos, com a morte de dezenas
de pessoas, principalmente crianças. O
Ministério da Saúde faz o alerta, mas
as prefeituras não deram a devida
importância. O combate às larvas de
mosquito, a forma mais eficiente de
controle, foi negligenciado. Para evitar
que a situação se agrave ainda mais e
se alastre por todo o país, esperamos
que a Câmara dos Deputados aprove
o texto oriundo do Senado, sem distorções, nem emendas prejudiciais, para
que ele possa ser cumprido o mais
rápido possível, beneficiando milhões
de brasileiros que hoje sofrem com a
falta de recursos na saúde.
*Presidente da CNTS e do SinsaudeSP
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Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde

P

FST pedirá revogação da Portaria 186/08

reocupados com a ameaça que
representa para o conjunto do
sistema confederativo, as confederações e centrais sindicais que integram
o Fórum Sindical de Trabalhadores
decidiram buscar junto ao Ministério
do Trabalho e ao Congresso Nacional a
revogação da Portaria 186/08, que altera
as normas para registro das entidades
sindicais, por considerá-la inconstitucional e ilegal. Documento elaborado pelos
dirigentes e advogados das entidades
será entregue ao ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, e a deputados e senadores,
expondo as ilegalidades e inconstitucionalidades que justificam a revogação da
portaria.
O FST vai ao ministro pedir a suspensão dos artigos 20 a 24 da portaria.
Para os dirigentes das confederações, o
Ministério extrapolou o seu poder de
ingerência, ao possibilitar a pluralidade
nas federações e confederações, o que é
proibido pela Constituição. Depois do
encontro com o ministro, as entidades
vão entrar com petição no Congresso
para que este determine que o Ministério
extrapolou o seu poder de influência.
Esse direito está garantido no artigo 49
da Constituição.
Em último caso, as confederações
podem recorrer ao Supremo Tribunal
Federal com pedido de Ação Direta de
Inconstitucionalidade contra os artigos
20 a 24 da portaria, que permite que um
sindicato possa se filiar a duas federações e que uma federação possa se filiar
a duas confederações. Isso contraia o
artigo 8º da Constituição, que estabelece
a unicidade sindical.
O documento ressalta que “com o
advento da Constituição de 1988, ratificou-se no Brasil o princípio da unicidade
sindical, vedando a intervenção estatal”
e que também a CLT estabelece, em seu
artigo 516, “o princípio da unicidade
sindical, tendo a carta Magna disciplinado a jurisdição territorial mínima”.
E acrescenta: “Não pode, porém, uma

Portaria 194/08
dispõe sobre
representatividade

O vice-presidente da CNTS, João Rodrigues (segundo à direita), participou da reunião

determinada portaria, contrariar a unicidade sindical fixada na carta Magna,
trazendo os artigos 21 a 24, inclusive,
da Portaria 186, não só a possibilidade
do pluralismo nas entidades de grau
superior, mas, precipuamente, a possibilidade de extinção de entidades de
grau superior já existentes e legalizadas,
inclusive junto ao próprio MTE”.
A portaria altera as regras para solicitação do registro no Sistema do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais; dos
processos administrativos para registro
ou alteração estatutária, prevendo o arquivamento quando houver documento
incorreto; das impugnações, instituindo
a alternativa da autocomposição, atendendo às diretrizes do governo de negociação para solucionar as pendências;
dispõe sobre a possibilidade da perda
de representatividade de uma entidade
de grau superior que não mantenha a
filiação mínima legal que possibilitou
a sua própria constituição; entre outros
pontos.
Para o advogado trabalhista e membro do corpo técnico do DIAP, Hélio Stefani Gherardi, a Portaria trouxe as adequações necessárias aos procedimentos

administrativos para registro sindical
e alterações estatutárias, estabelece as
exigências para comprovação de representatividade e base territorial, adota a
possibilidade da autocomposição para
a solução de conflitos, porém, apresenta, em relação às entidades de grau
superior, a possibilidade do pluralismo
sindical, embasada na Lei 11.648/08,
que reconhece as centrais sindicais, e
possibilita o cancelamento de registro
de entidade de grau superior.
Também membro do corpo técnico
do DIAP, o advogado trabalhista Edésio
Passos critica o fato de os ministros do
Trabalho terem se transformado em
legisladores. “É exatamente o caso das
várias portarias sobre registro sindical,
como o da atual Portaria 186/08, em
verdade uma lei sobre registro sindical,
tal o poder concentrado nas mãos do
Ministério”, afirma. Ele ressalta que,
“tanto o princípio da unicidade sindical como o da liberdade e autonomia
sindical foi confirmado por históricas
decisões do Supremo Tribunal Federal,
assim como a necessidade do registro
no Ministério do Trabalho e Emprego.
Portanto, liberdade e unicidade sindical

A Portaria 194/08, de 17 de abril,
também assinada pelo ministro do
Trabalho, Carlos Lupi, complementa
a Portaria 186, contendo as instruções para a aferição dos requisitos
de representatividade das centrais
sindicais, exigidos pela Lei 11.648/08.
A portaria estabelece que as centrais
deverão se cadastrar no Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT,
de acordo com instruções expedidas
pela Secretaria de Relações do Trabalho – SRT; relaciona os documentos necessários; define os requisitos
para atribuições e prerrogativas; e a
fórmula de cálculo do índice de representatividade para indicação de
representantes nos fóruns tripartites,
conselhos e colegiados de órgãos
públicos.
A Portaria estabelece, ainda, que
até que a Caixa Econômica Federal
automatize os procedimentos de apuração e transferência da contribuição
sindical relativa às centrais, o Ministério vai apurar e enviar as informações
sobre o montante devido às entidades
que cumpriram os requisitos, para
que a Caixa proceda ao repasse dos
percentuais previstos nos artigos 589
e 590 da CLT.

coexistem no sistema e deveriam ser
garantidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego”.
Conheça a íntegra do documento do
FST, das Portarias 186 e 194 e as análises
de Edésio Passos e Hélio Gherardi no sítio
da Confederação – www.cnts.org.br

Encontro Nacional do FST define e unifica estratégia de luta
O Encontro Nacional do Fórum
Sindical dos Trabalhadores, dia 13 de
maio, em Brasília, tem como objetivo
central unificar a estratégia de luta das
categorias representadas no Fórum.
A decisão foi aprovada por dirigentes
de confederações, federações, sindicatos e centrais sindicais que integram
o FST, entre elas, a CNTS. O evento é
preparatório do I Congresso Nacional
de Trabalhadores Unificado - CNTU,
previsto para 2009 e deve aprovar um
documento sobre cada um dos temas
e as estratégias para a ampliação dos
debates em congressos estaduais.

No encontro, os trabalhadores debatem temas como estrutura sindical,
envolvendo as questões relativas à
unicidade, sindicatos por categorias e
fontes de custeio das entidades; redução da jornada de trabalho, abordando
condições de trabalho, terceirização e
cooperativas de trabalho; geração de
emprego formal, renda, mercado de
trabalho e comércio internacional; Previdência Social e fundos de pensões;
convenções 151 e 158, da OIT; e reforma
agrária. Todas as entidades sindicais
de trabalhadores do país e algumas do
exterior são convidadas a participar do

congresso. Uma comissão formada por
dirigentes da CNTS, CNTC, Contratuh
e Contec coordena o evento.
“O congresso é de grande importância, pois fortalece o FST para a defesa do
sistema confederativo e de nossas principais bandeiras, restabelecendo a luta de
forma preventiva contra as ameaças que
permeiam a classe trabalhadora no Congresso Nacional, por meio de propostas
que precarizam e retiram direitos dos
Trabalhadores”, avalia o coordenador do
FST, José Augusto da Silva Filho.
Seis palestrantes participarão do
encontro: Altamiro Borges abordará

o tema Estrutura Sindical do Brasil;
os senadores Paulo Paim (PT/RS) e
Geraldo Mesquita (PMDB/AC), respectivamente, vão falar sobre Redução
da Jornada de Trabalho e Previdência
Social, Fundos e Pensões; o presidente
do Ipea, economista Márcio Pochmann,
sobre Geração de Emprego e Renda –
Terceirizações, Cooperativas e Condições de Trabalho, e a diretora da OIT no
Brasil, Laís Abramo, comentará sobre as
Convenções 151 e 158 da entidade. Um
palestrante a ser convidado abordará o
tema Reforma Agrária, Meio Ambiente
e Matriz Energética.
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Audiência debate consolidação das leis trabalhistas
O vice-presidente da CNTS,
João Rodrigues Filho, acompanhou
a audiência na Câmara dos deputados para discussão do PL 1.987/07,
do deputado Cândido Vaccarezza
(PT-SP), que consolida as leis trabalhistas. O deputado garantiu que
só vai levar a proposta à votação
depois de construir o consenso
dos deputados da Comissão de
Trabalho, que apóiam a proposta.
Ele estima que o projeto será votado pelo Grupo de Trabalho de
Consolidação das Leis, do qual é o
coordenador, em 60 dias.
No geral, os participantes da audiência manifestaram preocupação

com as mudanças na CLT a serem
aprovadas. O diretor de Assuntos
Legislativos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho - Anamatra, juiz Renato
Henry Sant’Anna, sugeriu cautela
ao grupo de trabalho e afirmou
que a sistematização das leis trabalhistas vai provocar impacto no
conteúdo da CLT – Decreto-Lei
5.452/43. “Não podemos nos iludir
que, mexendo em uma legislação
complexa, antiga para os padrões
brasileiros, não vá surgir nenhum
tipo de problema”, disse.
“Os sindicatos não têm medo,
mas preocupação”, destacou o re-

presentante do DIAP na audiência,
Hélio Stefani Gherardi. “Sempre
que se fala em modernizar a CLT,
vêm a terceirização, a quarteirização, a flexibilização, a precarização
dos direitos dos trabalhadores”,
afirmou. Gherardi ponderou, no
entanto, que o DIAP apóia o projeto
desde que dele resulte apenas mais
clareza das normas. Vaccarezza
garantiu que não vai alterar a redação de nenhum texto das leis em
vigor durante o processo de consolidação, que também despertou
preocupações em autoridades que
participaram de seminário sobre o
tema na Câmara.

O deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), autor do PL 1.987/07,
garantiu que continuará com a
proposta apesar das críticas feitas durante audiência pública. O
projeto foi duramente criticado. O
deputado avaliou que as críticas
são normais na discussão democrática. O Projeto reúne em um
texto o teor de toda a legislação
trabalhista. Ao todo, foram reunidas 206 leis referentes à CLT.
A proposta revoga 195 delas. As
outras 11 não foram incluídas
porque tratam de temas que extrapolam o direito material. (Com
Agência Câmara)

Trabalhador temporário: conheça os
direitos garantidos pela legislação
O trabalho temporário é uma
oportunidade para quem está desempregado, mas o candidato deve
ficar atento e cobrar os seus direitos
durante e após o período da contratação. As regras que constituem o trabalho temporário estão previstas na
Lei nº 6.019 e no Decreto 73.841/74.
Segundo a lei, a empresa que oferece
esse tipo de trabalho deve ter registro
no Ministério do Trabalho e firmar
contrato por escrito com a empresa
tomadora, constando o motivo da
demanda, assim como as modalidades de remuneração da prestação de
serviço.
O contrato entre as duas empresas
é denominado Contrato de Prestação
de Serviço Temporário e tem natureza civil. As alterações nesse contrato
devem ser feitas por termo aditivo.
O contrato não poderá exceder o
período de três meses, em relação
ao mesmo empregado, podendo ser
prorrogado, segundo a Instrução
Normativa 07/07 do MTE, por mais
três meses. Já o contrato da empresa
de trabalho temporário com seus
empregados também deve ser por

escrito e expressar os direitos conferidos aos trabalhadores por lei.
O empregado é contratado pela
empresa de trabalho temporário,
sendo com ela firmado o vínculo empregatício. O trabalhador
temporário deve ter seu contrato
de trabalho anotado na Carteira
de Trabalho e Previdência Social,
onde estará registrada a condição
de temporário. “Ele deverá receber
a mesma remuneração dos demais
empregados da empresa cliente,
ter jornada de trabalho de até oito
horas, horas extras com adicional de
50%, no mínimo, repouso semanal
remunerado, férias proporcionais
na recisão, adicional noturno (quando for o caso), seguro acidente e
proteção previdenciária, conforme
disposto na lei”, destacou o secretário de Políticas Públicas de Emprego do MTE, Ezequiel Nascimento.
O contrato de trabalho temporário é considerado modalidade
de contrato a termo, portanto, cabe
saque do FGTS ao fim do contrato,
mas não há multa, já que não é
dispensa sem justa causa, a não ser

que o contrato seja encerrado pela
empresa antes do prazo. Para trabalhar temporariamente a experiência
é um fator a ser ajustado entre a
empresa de trabalho temporário e
a empresa tomadora. No final do
contrato, a empresa tomadora pode
contratar o empregado.
No ano de 2007 houve a regulamentação do artigo 5º da Lei 6.019,
por meio da IN 07. A norma especifica os procedimentos para pedido
e concessão de registro na empresa
de trabalho temporário. Ainda no
ano passado, houve regulamentação da Portaria 574/07, que traz as
instruções para pedido e concessão
de prorrogação do contrato de
trabalho temporário. O limite da
prorrogação é o mesmo período do
contrato inicial. A fiscalização sobre
o cumprimento das normas fica a
cargo da Secretaria de Inspeção do
Trabalho (SRTE). Segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados - Caged, de janeiro
a abril de 2007, na modalidade temporária, foram contratadas 303.726
pessoas. (Fonte: MTE)

Na falta de regras específicas, contrato temporário é regido pela CLT
O prazo para pagamento das
parcelas rescisórias do contrato de
trabalho temporário é o primeiro
dia útil imediato ao seu término, de
acordo com a alínea "a" do parágrafo
6º do artigo 477 da CLT. Foi por essa
norma que, em decisão regional mantida pela Segunda Turma do TST, a
empresa Esatto Recursos Humanos
Ltda. foi condenada à multa prevista
por atraso no pagamento, pois depositou as verbas rescisórias na conta do
trabalhador só oito dias depois do seu
desligamento. A multa foi estabelecida pela 27ª Vara do Trabalho de Belo
Horizonte e confirmada pelo TRT da
3ª Região (MG) e o processo teve rito
sumaríssimo.
A empresa, no agravo de instrumento ao TST, alegou violação do
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artigo 5º, inciso II, da Constituição
Federal. Para a Esatto, como o trabalhador não recebeu aviso prévio por
se tratar de empregado submetido
a regime de trabalho regido pela
legislação do contrato temporário,
o prazo final para pagamento de
suas verbas rescisórias se daria até
o décimo dia depois de encerrado o
contrato de trabalho, de acordo com
o disposto na alínea “b” do parágrafo 6º do artigo 477 da CLT.
A Segunda Turma negou provimento ao agravo e, por considerar o
contrato de trabalho temporário uma
das espécies do gênero contrato por
prazo determinado, cujo prazo para
pagamento das parcelas rescisórias é
o previsto no artigo 477, parágrafo 6º,
alínea “a”, da CLT, manteve a conde-

nação da empresa ao pagamento da
multa prevista no parágrafo 8º do
mesmo artigo.
Para o relator do agravo, ministro Vantuil Abdala, se a lei que rege
os contratos temporários é omissa
no que se refere aos prazos para
pagamento das verbas rescisórias,
a lacuna do sistema jurídico deve
ser preenchida pela aplicação da
legislação geral, ou seja, as regras
do caput e parágrafos do artigo 477
da CLT, perfeitamente compatíveis
com o caso. “Sob pena de o trabalhador temporário, já sujeito a um
leque de restrições de benefícios,
não ter assegurado direito que, se a
norma especial não o contemplou,
também não o restringiu”, concluiu
o ministro. (Fonte: TST)
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CCJ aprova novas
normas para
cooperativas de
trabalho
A Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara
aprovou novas normas para a
organização e o funcionamento
das cooperativas de trabalho e
a criação do Programa Nacional
de Fomento às Cooperativas de
Trabalho (Pronacoop). Esse programa tem como objetivo apoiar a
viabilização de linhas de crédito,
o acesso a mercados e à comercialização da produção, entre
outros itens. O Brasil tem mais
de 1,5 milhão de trabalhadores
em cooperativas.
A proposta altera a Lei
5.764/71 e está pronta para ser
votada pelo plenário. O texto estabelece regras para impedir fraudes no setor e proibir a criação de
cooperativas para intermediação
de mão-de-obra terceirizada.
Estão excluídas das normas aprovadas as cooperativas operadoras
de planos privados de assistência
à Saúde; as cooperativas que
atuam no setor de transporte
regulamentado pelo Poder Público e que detenham os meios
de trabalho; e as de profissionais
liberais, cujos sócios exerçam
as atividades em seus próprios
estabelecimentos.
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Ministra do STJ vota a
favor de ação da CNTS em
defesa da unicidade
Em ação para dirimir divergências
quanto a conflito de competência da
Justiça do Trabalho em relação à representação sindical de trabalhadores
da saúde de Niterói (RJ), a relatora no
Superior Tribunal de Justiça, ministra
Denise Arruda, deu parecer favorável à CNTS reforçando o princípio
constitucional de unicidade sindical.
Em sua decisão, a relatora ressalta
que a Emenda Constitucional 45/04,
ao dar nova redação ao art. 114 da
Carta Magna, aumentou a competência da Justiça trabalhista e passou
a estabelecer, no inciso III do citado
dispositivo, que compete à Justiça
do Trabalho processar e julgar "as
ações sobre representação sindical,
entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores". Assim, afirma a ministra, a competência para processar
e julgar essas ações passou para a

Justiça Trabalhista.
“As disposições do art. 114 da
Carta vigente, introduzidas com
a promulgação da EC n. 45/2004,
tem aplicação imediata e atingem os
processos em curso, ressalvando-se
aqueles que tenham sido objeto de
sentença de mérito validamente proferida em data anterior à nova ordem
constitucional. O deslinde de questão
litigiosa que, conquanto possa se inserir em moldura de natureza civil,
encerra, no contexto mais amplo,
direito sindical, deve se desenvolver
no âmbito da Justiça do Trabalho,
visto que, diante da ampliação de
suas atribuições conferida pela EC
n. 45/2004, compete-lhe apreciar
matérias relacionadas a interesses de
sindicato e associados que refletem,
mesmo indiretamente, a própria representação sindical (art. 114, III, da
CF)”, ressalta a ministra.

Multa por descumprimento de CCT
Se o empregador desrespeitou
dispositivos contidos em convenção coletiva de trabalho, deve
pagar as multas previstas nas
cláusulas normativas, ainda que
esses direitos tenham sido alvo
de controvérsia e apenas reconhecidos em juízo. Esta foi a decisão
expressa da 6ª Turma do TRT-MG,
com base em voto do Juiz convocado João Bosco Pinto Lara, ao negar
provimento a recurso ordinário de
um banco que, condenado em horas extras por não respeitar jornada
típica do bancário, de 06 horas
diárias, protestava contra a multa
normativa deferida, ao argumento
de que o direito a receber como

extras a 7ª e 8ª horas trabalhadas só
foi reconhecido na sentença.
O juiz relator frisou que a
obrigação de pagamento de horas
extras e do seu adicional decorre
de lei e de determinação expressa
dos instrumentos normativos da
categoria. Dessa forma, tendo
desrespeitado disposições normativas, o reclamado deve se
sujeitar às penalidades contidas
nas CCT’s, sendo uma multa a
cada ano, já que esses instrumentos são renegociados anualmente
e cada uma das CCTs violadas
previu a penalização. (RO nº
01172-2007-011-03-00-2) (Notícias
TRT - 3ª Região)

Legislações garantem
estabilidade do cipeiro
Na CLT:

Art. 164 - Cada CIPA será
composta de representantes
da empresa e dos empregados, de acordo com os
critérios que vierem a ser
adotados na regulamentação
de que trata o parágrafo único do artigo anterior.
§ 1º - Os representantes
dos empregados, titulares
e suplentes, serão por eles
designados.
§ 2º - Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão
eleitos em escrutínio secreto, do qual
participem, independentemente de
filiação sindical, exclusivamente os
empregados interessados.
§ 3º - O mandato dos membros
eleitos da CIPA terá a duração de 1
(um) ano, permitida uma reeleição.
§ 4º - O disposto no parágrafo
anterior não se aplicará ao membro
suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos
da metade do número das reuniões
da CIPA.
§ 5º - O empregador designará,
anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA, e
os empregados elegerão, dentre eles,
o Vice-Presidente.
Art. 165 - Os titulares da representação dos empregados nas ClPAs
não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que
não se fundar em motivo disciplinar,
técnico, econômico ou financeiro.
Parágrafo único - Ocorrendo a
despedida, caberá ao empregador,
em caso de reclamação à Justiça do
Trabalho, comprovar a existência de
qualquer dos motivos mencionados
neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado.

No ADCT (CF):

Art. 10. Até que seja promulgada
a lei complementar a que se refere o
art. 7º, I, da Constituição:

I - fica limitada a proteção nele
referida ao aumento, para quatro
vezes, da porcentagem prevista no
art. 6º, "caput" e § 1º, da Lei nº 5.107,
de 13 de setembro de 1966;
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:
a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas
de prevenção de acidentes, desde o
registro de sua candidatura até um
ano após o final de seu mandato;
(...)

No TST:

Sumula nº 339 - Cipa. Suplente.
Garantia de Emprego. CF/1988 (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 25 e 329 da SBDI-1) – Res.
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005.
I - O suplente da CIPA goza da
garantia de emprego prevista no art.
10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal
de 1988. (ex-Súmula nº 339 – Res.
39/1994, DJ 22.12.1994 – e ex-OJ nº 25
da SBDI-1 - inserida em 29.03.1996)
II - A estabilidade provisória
do cipeiro não constitui vantagem
pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA,
que somente tem razão de ser
quando em atividade a empresa.
Extinto o estabelecimento, não se
verifica a despedida arbitrária,
sendo impossível a reintegração
e indevida a indenização do período estabilitário. (ex-OJ nº 329 da
SBDI-1 - DJ 09.12.2003)

Governo lança nova carteira de trabalho
A nova carteira de trabalho vai
garantir ao trabalhador o acesso aos
meios digitais. A promessa é do ministro do Trabalho e Emprego, Carlos
Lupi. Segundo ele, o novo modelo do
registro, lançado dia 30 de abril, em
solenidade no Palácio do Planalto,
vai facilitar o controle do trabalhador
sobre seus próprios direitos. “No fundo, essa nova carteira vai dar direito
acessar a era da informática, para que
ele tenha mais facilidade na sua vida
de trabalho, mais controle sobre os
seus direitos e mais consciência dos
seus deveres”, disse, em entrevista a
emissoras de rádio.
Com capa e folhas azuis, o documento tem marca d’água semelhante

à dos passaportes e identificação do
titular preenchida eletronicamente. Já
o cartão magnético, que acompanha a
nova carteira, vai permitir ao trabalhador consultar informações sobre
sua vida laboral desde o primeiro
emprego até quantas contribuições
ele tem com a previdência, quantos
meses faltam para a sua aposentadoria, se tem direito ao seguro desemprego, de sacar esse seguro, se tem
abono salarial, saldo do FGTS.
Lupi explica que, inicialmente,
apenas os trabalhadores que pretendem fazer o registro pela primeira
vez receberão o novo modelo. A mudança, segundo ele, deve acontecer
de médio a longo prazo, por conta

dos 65 milhões de carteiras de trabalho existentes no país atualmente.
Os novos trabalhadores receberão em
casa o cartão, com tarja magnética,
foto e a impressão digital. Nos sites
do Ministério do Trabalho e da CEF,
os trabalhadores que já possuem a
carteira e não devem receber o novo
modelo neste momento também terão direito às informações, por meio
do número do Programa de Integração Social (PIS).
O Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Cajed) também será informatizado por etapas.
Segundo o MTE, o Brasil possui
mais de seis milhões de empresas
cadastradas.
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Durante solenidade de lançamento da nova Carteira de Trabalho, o
presidente Lula anunciou que os
trabalhadores passarão a ter representantes em todos os conselhos das
empresas estatais, das autarquias
e das empresas de economia mista
do país. Segundo ele, o projeto de
lei com o objetivo de democratizar
os conselhos será enviado ao Congresso Nacional e deverá estabelecer
a eleição no local de trabalho. “O
trabalhador será administrador da
empresa e não vai poder votar decisões pertinentes à especificidade da
sua categoria, que é para não permitir
vícios, como já tivemos em 1982”,
explicou. (Fonte: Agência Brasil)
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Convenção 158 da OIT reduz rotatividade
A ratificação pelo Congresso
Nacional da Convenção 158 da
OIT, que proíbe a demissão sem
justa causa, dividiu sindicalistas e empresários em debate
promovido pela Comissão de
Trabalho. Para os sindicalistas,
a Convenção vai reduzir a rotatividade no trabalho, impedindo
o rebaixamento salarial e contribuindo para a distribuição de
renda. Estudo do Dieese mostra
que, em 2007, a média salarial
dos novos contratados foi 9,15%
menor do que a dos demitidos
(R$ 642,67 contra R$ 707,39, respectivamente). Segundo estudos
do Dieese, em 2006 a taxa mensal
de rotatividade no Brasil era de
3,5% ao mês, que representa um
índice anual de 42%. Em 2002,
este índice era de 35% ao ano, ou
seja, em cinco anos a rotatividade
aumentou 20%, o que significa que
em aproximadamente 2,5 anos, as
empresas trocam seus quadros de
funcionários.
A demissão sem justa causa no
Brasil é uma sangria desatada à
economia do país pelos prejuízos de
R$ 29 bilhões que causa, entre custos
de rescisão (multa e FGTS) mais o
desembolso do seguro desemprego. Em 2007, foram demitidos 7,56
milhões de trabalhadores sem justa
causa no Brasil, segundo os dados
do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. A média
de salários desses trabalhadores foi
de R$ 742,24. Admitindo-se que as
empresas pagaram esse valor médio
de aviso prévio para cada empregado
demitido, chega-se ao montante total
no ano de R$ 6,06 bilhões, incluindo
os 8% do FGTS. Somando-se os custos
de aviso prévio e o custo da multa de
50% da demissão, o Dieese calculou
que um total de R$ 16,035 bilhões
foram gastos pelas empresas com a
demissão de trabalhadores sem justa
causa.
A facilidade para demitir traba-

Ag. Câmara

Relator anuncia parecer
favorável à Convenção 151 da OIT

lhadores permite que as empresas
utilizem esse mecanismo de rotatividade para reduzir os custos salariais,
desligando profissionais que recebem
maiores salários e contratando outros
por menores salários. Os salários dos
trabalhadores admitidos no triênio
2005-2007 foram sempre inferiores
aos dos trabalhadores desligados
(nem todos por justa causa). Os percentuais de redução foram 11,42%,
em 2005; 11,06%, em 2006; e 9,15%,
em 2007.
Mas não são apenas os trabalhadores que perdem com a rotatividade. Os valores previstos para serem
desembolsados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador para pagamento
do seguro desemprego em 2008, e que
poderiam ser investidos em outros
programas, são da ordem de R$ 13,2
bilhões. Mesmo com a economia crescendo em torno de 5%, o Ministério
do Trabalho e Emprego e o Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador estimam que 9,7 milhões
de trabalhadores serão demitidos em
2008, o que representa cerca de 30%
do mercado formal de trabalho.
A Mensagem 59/08 foi enviada
pelo Executivo em fevereiro e está
em análise na Comissão de Relações

O deputado Vieira da Cunha
(PDT-RS), relator da Mensagem
58/08, do Poder Executivo, que
propõe a ratificação da Convenção
151 e da Recomendação 159, ambas
da OIT, que tratam da negociação
coletiva no serviço público e reconhece como instrumentos válidos
para a solução de conflitos a mediação, a conciliação ou a arbitragem,
afirmou que dará parecer favorável à aprovação da mensagem na
Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional. Depois de aprovada na Comissão, a mensagem
será transformada em projeto de
decreto legislativo e examinada
pelas comissões de Trabalho e de
Constituição e Justiça, antes de ser
votada no plenário.
A mensagem foi objeto de audiência pública na comissão com a
participação de dirigentes sindicais
e representantes dos ministérios do
Trabalho e Emprego e das Relações
Exteriores. Uma das considerações
dos sindicalistas é de que é necessário modificar a redação do texto, que
trata apenas de emprego público,
regido pela CLT, e não de servidores
públicos de modo geral.
A coordenadora-geral de Relações do Trabalho do Ministério do
Trabalho, Paula Polcheira, afirmou
que a Convenção 151 abre possibilidade de regulamentação da
negociação dos servidores públicos
com o governo e também da greve
no serviço público – situações sem
regras definidas hoje. A coordenadora, que participou de audiência
Exteriores e de Defesa Nacional,
onde o relator é o deputado Júlio
Delgado (PSB-MG). Caso seja aprovada, será transformada em projeto

pública para discutir o tema.
A ministra Ana Lucy Gentil
Cabral Petersen, diretora do Departamento de Direitos Humanos
e Temas Sociais do Ministério das
Relações Exteriores, lembrou que
a convenção, depois de aprovada,
precisará ser regulamentada para
entrar em vigor.
Direito de greve – Enquanto isso,
a Comissão de Trabalho mantém na
pauta o Projeto de Lei 4.497/01, e já
construiu um acordo para votação
da proposta da deputada Rita Camata (PMDB-ES), que regulamenta
o direito de greve no serviço público. O projeto proíbe a administração
pública de fazer qualquer ameaça
ao exercício legítimo desse direito e
prevê punições para os funcionários
que abusarem dessa garantia.
O relator, deputado Nelson
Marquezelli (PTB-SP), apresentou
substitutivo que incorpora sugestões
de outras sete propostas apensadas
(5662/01, 6032/02, 6141/02, 6668/02,
6775/02, 1950/03 e 981/07).
O deputado Tarcísio Zimmermann (PT-RS) considera que as medidas previstas no substitutivo inviabilizam o exercício do direito de
greve pelo servidor, que é garantido
na Constituição e apresentou voto
em separado ao PL 4497/01. Nelson
Marquezelli está em negociação
com os parlamentares da Comissão
com o objetivo de adequar o parecer
às modificações sugeridas pelos
demais membros do colegiado, com
base no voto em de Zimmermann.
(Com Ag. DIAP)
de decreto legislativo e vai à discussão nas comissões de Trabalho e
de Constituição e Justiça. (Com Ag.
Câmara e MTE)

Relator anuncia parecer contrário à Convenção 158
O relator da Convenção 158 na
Comissão de Relações Exteriores,
deputado Júlio Delgado (PSB/MG),
em audiência pública, posicionou-se
abertamente contrário à ratificação da
Convenção 158. No entendimento do
parlamentar, “a Constituição de 88
rejeitou a convenção por ter ampliado as garantias aos trabalhadores. A
dispensa sem motivo deve ser tratada
por lei complementar”. A ratificação
da Convenção foi defendida pelos
representantes dos trabalhadores e
dos ministérios do Trabalho e das
Relações Exteriores.
Segundo Delgado, “apenas 34
países ratificaram a convenção
desde a adoção da norma pela OIT.
Portugal, França e Espanha adotaram a convenção e têm enormes
problemas de empregabilidade”. O
parlamentar questionou a existên4

cia ou não de um levantamento que
trate do interesse do trabalhador,
ao saber que pode comprometer o
FGTS, a multa rescisória e o aviso
prévio. A divergência foi a tônica
do debate. Entre patrões e trabalhadores não há nenhum ponto
convergente sobre este tema.
A favor da ratificação posicionouse o deputado Paulo Pereira da
Silva (PDT/SP), que representou os
trabalhadores; o secretário adjunto
de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, André
Luis Grandizoli; e o chefe da divisão
de temas sociais do Ministério das
Relações Exteriores, Sílvio José Albuquerque.
O deputado destacou que dados
do Ministério do Trabalho dão conta
de que houve 14 milhões de contratações em 2007, mas 12 milhões de

assalariados perderam o emprego.
“Quase a metade dos trabalhadores
do Brasil foi demitida para a contratação de outro trabalhador que ganha
menos”, afirmou Paulinho.
Ao defender a ratificação da
Convenção 158, André Grandizoli
afirmou que a norma não trata
apenas da demissão imotivada, mas
também da motivada quando analisa, por exemplo, o comportamento
do trabalhador. Grandizoli foi enfático ao afirmar que é falacioso o
argumento de que a ratificação da
convenção vai extinguir a multa
de 40% do FGTS e eliminar o aviso
prévio. Em relação à legislação trabalhista e a necessidade de proteção
do trabalhador disse: “a legislação
trabalhista não protege o trabalhador, mas aplica uma pena ao empregador por ter agido contrário à
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legislação”. Grandizoli disse ainda
que a Convenção 158 não representa engessamento da legislação, mas
uma mudança de conceito.
O conselheiro Sílvio José Albuquerque e Silva destacou em sua
participação os aspectos internacionais das convenções da OIT e avaliou
que “a constatação de que apenas 34
países ratificaram a Convenção 158
não pode ser considerado como falta
de credibilidade internacional da
norma.” E quanto à provável ilegalidade da norma, afirmou que o direito
ao trabalho consta da Declaração dos
Direitos Humanos e, portanto, ao
ratificar um tratado internacional,
o Brasil estaria adotando o status
de uma emenda à Constituição,
superando, portanto, a pretensa declaração de inconstitucionalidade da
norma. (Alysson Alves/DIAP)

