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Dirigentes apontam êxito do 
II Curso de Formação Sindical da CNTS

Oportunidade de integração dos dirigentes, de 
ampliação do conhecimento e de troca de 

experiências foram posições comuns na avaliação do 
II Curso de Formação Sindical da CNTS, além da 
sugestão de continuidade da formação, no sentido de 
qualificar os dirigentes e fortalecer a representação 
dos trabalhadores na saúde. Realizado de 29 a 31 de 
agosto, em Peruíbe (SP), o Curso teve como objetivo 
capacitar os diretores da CNTS, efetivos e suplentes, 
para a intervenção qualificada sobre temas relaciona-
dos ao sindicato na sociedade hoje, com debates sobre 
a organização da classe trabalhadora na sociedade, seus 
interesses, bem como o papel das entidades sindicais 
neste contexto; Estrutura da organização sindical, de 

forma a possibilitar a compreensão do sistema de rela-
ções de trabalho no Brasil e seus principais elementos; 
Previdência Social, envolvendo as conjunturas econô-
mica e política, a evolução dos sistemas de seguridade 
social, problemas atuais do sistema previdenciário e 
recentes discussões do Fórum Nacional da Previdência 
Social; e Gestão sindical e planejamento estratégico 
situacional, abordando os principais itens relacionados 
à gestão e conceitos relacionados ao planejamento 
estratégico, como instrumento de organização e ges-
tão. O curso deu continuidade à proposta de formação 
permanente, iniciada em agosto de 2006, em parceria 
com o Dieese.
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José Lião de Almeida*

O que é assédio moral? Como o trabalhador da 
saúde deve agir no caso de sentir-se assediado? Essas 
e muitas outras perguntas sobre um tema tão polêmico 
são respondidas na cartilha Assédio Moral no Trabalho: 
reaja e denuncie, elaborada pela Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) e lançada, em 
nível nacional, no último dia 28 de agosto, na sede do 
Sindicato da Saúde de São Paulo. A 
publicação é uma importante ferra-
menta na luta pela conscientização 
dos trabalhadores da saúde contra 
mais este inimigo silencioso que se 
infiltrou no dia-a-dia dos hospitais e 
empresas do setor. A legislação em 
vigor, precária e omissa, contribui 
para a disseminação do mal.

A violência psicológica, o cons-
trangimento e a humilhação são 
práticas adotadas de formas variadas no cotidiano dos 
estabelecimentos de saúde. Seu poder de destruição, po-
rém, afirmam estudiosos do tema, vai além da prática em 
si, levando à degradação das condições de trabalho, com 
efeitos nocivos à dignidade, às relações afetivas e sociais 
e à saúde física e mental do trabalhador - além de resultar 
em prejuízos para as empresas e órgãos públicos.

Levantamento da Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) em diversos países revela que a proporção do 
assédio moral no trabalho é tamanha que, para coibi-lo, 
várias nações passaram a inserir dispositivos legais em 
seus ordenamentos jurídicos.

Depressões, angústias e outros danos psíquicos, relacio-
nados com as novas políticas de gestão na organização da 
economia deverão marcar o cenário sombrio do ambiente 
de trabalho nas próximas décadas, conforme prognósticos 
da OIT. A intensificação do assédio pode resultar no isola-
mento da vítima, diante da omissão dos colegas com medo 
de perder o emprego. As inúmeras denúncias de assédio 
moral na área da saúde feitas pelos trabalhadores aos sin-
dicatos e federações comprovam que o problema é grave e 
veio para ficar. Para combater o assédio é preciso, antes de 
tudo, ampliar o debate e o conhecimento sobre o assunto, 
conclamando os dirigentes sindicais a participarem de 
uma ampla mobilização no sentido de denunciar a prática 
e pressionar os parlamentares pela aprovação de propostas 
que coíbam e tipifiquem o assédio moral nas relações tra-
balhistas como crime no Código de Processo Penal. 

Os trabalhadores da saúde são ainda vítimas de um 
assédio moral duplo, pois além de sofrerem pressão da 
empresa, também são agredidos pelos usuários do siste-
ma de saúde, por meio de desrespeito e humilhações. O 
assédio moral é uma prática inadmissível e condenável e 
deve ser estirpada do ambiente de trabalho. As ações dos 
companheiros e das entidades sindicais são fundamentais 
para ajudar as vítimas e combater esta violência. Por isso 
mesmo: reaja e denuncie.

*Presidente da CNTS e do Sinsaudesp

Assédio Moral 
no Trabalho 

Reaja e Denuncie

Em solenidade no Sindicato da Saúde de São Paulo, 
dia 28 de agosto, a CNTS lançou a cartilha que tem 
como objetivo ampliar o debate e o conhecimento sobre 
o que vem a ser assédio moral, alertar sobre as condutas 
mais comuns adotadas pelos agressores e orientar os 
trabalhadores para a denúncia dos casos. 
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No período de 26 a 30 de novembro próximo a diretoria 
da CNTS estará reunida, em Brasília, para definir o plane-
jamento estratégico e financeiro para 2008. A decisão foi 
tomada na reunião da diretoria realizada nos dias 27 e 28 de 
agosto, em São Paulo. No encerramento do encontro haverá 
o ato de confraternização dos diretores, que culminará com 
a inauguração do espaço ampliado da CNTS. A diretoria da 
Confederação aprovou, também, posição contrária ao PL 
92/07, do Poder Executivo, que permite a instituição das 
fundações estatais, a realização de seminário nacional para 
debater a implantação da NR 32 e estratégias para partici-
pação na 13ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece 
de 14 a 18 de novembro.
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Planejamento para 2008 
será definido em novembro
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Mário Jorge dos Santos Filho 
- Diretor de Assuntos de Seguridade 
Social
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Carlos José Suzano da Silva
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Aparecida dos Santos de Lima
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José Bernardo da Silva
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Domingos da Silva Ferreira
Milton Carlos Sanches
Jaime Ferreira dos Santos
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José Paulo da Silva
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José Carlos dos Santos
Ana Maria Mazarin da Silva
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Maria de Fátima Neves de Souza
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Lúcia Maria Flach
Severino Ramos de Souto
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Carlos Eduardo Martiniano de Souza
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Pressionado pela ameaça da opo-
sição de votar contra a prorro-

gação da CPMF; pelos governadores e 
prefeitos, que pleiteiam a repartição do 
que for arrecadado; e por empresários e 
trabalhadores da saúde que exigem solu-
ção para o caos crescente no país diante 
das más condições de atendimento à 
população, o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva convocou ministros, lideranças 
partidárias aliadas no Congresso Nacio-
nal e do próprio partido para defenderam 
a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 558/06, que adia o fim da CPMF 
para 2011. Em compensação, acena com 
a regulamentação da Emenda Constitu-
cional 29 e liberação de mais recursos 
para estados e municípios.

Na primeira semana de setembro 
a tropa de choque deixou clara que a 
votação da CPMF é prioridade para o 
governo. À audiência pública realizada 
pela comissão especial que analisa a PEC 
558, compareceram nada menos que os 
cinco principais ministros: da Fazenda, 
Guido Mantega, da Saúde, José Gomes 
Temporão, da Previdência Social, Luís 
Marinho, do Planejamento, Paulo Ber-
nardo e do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Patrus Ananias, além 
do secretário da Receita Federal do Bra-
sil, Jorge Rachid.

Em coro, os ministros destacaram a 
necessidade da prorrogação para manter 
programas sociais e alertaram que a falta 
do tributo pode comprometer o equilí-
brio das contas públicas e inviabilizar 
financiamentos do Bolsa Família, da 
Previdência Social e de atendimentos de 
alta complexidade nos hospitais públi-
cos. Para garantir a aprovação do texto 
original, acenaram com aumento do teto 
para o SUS – reembolso pelo Tesouro 
Nacional de gastos nas redes estaduais 
de saúde até o limite estabelecido para 
cada regional de saúde.

O ministro Guido Mantega informou 
que o governo considera melhor diminuir 
encargos das folhas de pagamento das 
empresas do que reduzir ou acabar com 
a CPMF. Lembrou que já foram redu-
zidos outros impostos e ressaltou que a 
suspensão da cobrança da CPMF causaria 
instabilidade suficiente para comprome-
ter o crescimento estimado da economia 
de 5% para o próximo ano. “Seria trágico 
para o país”, disse.

O ministro Paulo Bernardo afirmou 

Não aceitamos chantagem
Governo propõe trocar prorrogação da CPMF por EC 29

que todo o Orçamento do ano que vem 
terá de ser refeito se a CPMF não for 
prorrogada, por conta da queda de ar-
recadação. O ministro alertou que “a 
não renovação poderá elevar a inflação, 
porque provocaria desequilíbrio fiscal, 
e esse desequilíbrio seria agravado, 
segundo ele, se fosse efetivada a pro-
posta da oposição de elevar os gastos 
com saúde a partir da regulamentação 
da Emenda 29”.

“Seremos criativos, mas vai custar 
muito para a sociedade brasileira”, disse 
o secretário da Receita Federal, Jorge 
Rachid, ao falar sobre as alternativas para 
suprir o eventual cancelamento da CPMF. 
O fim da contribuição, acrescentou, 
“exigirá compensações que poderiam 
ser prejudiciais para a economia, como 
a redução nos investimentos públicos ou 
o aumento na alíquota de outros tributos 
para compensar os R$ 38 bilhões previs-
tos de arrecadação da CPMF em 2008”.

O ministro Patrus Ananias destacou 
que neste ano 87% da dotação orçamen-
tária do Bolsa Família têm como fonte a 
CPMF, através do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza, o equivalente a 
R$ 7,4 bilhões dos R$ 8,6 bilhões previs-
tos para o programa de transferência de 
renda em 2007. O ministro explicou que 
da alíquota de 0,38% da CPMF, 0,08% 
são destinados ao Fundo. Os valores 
repassados pela CPMF são aplicados 
em 10 programas do Ministério. Dos 
R$ 9 bilhões investidos nestes progra-
mas, 76% – R$ 6,9 bilhões – têm a CPMF 
como fonte. 

Na avaliação do ministro Luiz Marinho, 
só o “pensamento” de se retirar os recursos 
arrecadados com a CPMF da Previdência 
Social seria “traumático”. Segundo ele, 
os recursos arrecadados em 2006 com o 
tributo foram equivalentes ao pagamento 
de 1,9 milhão de benefícios previdenciários 
e assistenciais ao longo do ano.

O ministro José Gomes Temporão ex-
plicou que, de modo geral, 40% da CPMF 
financiam ações e programas da saúde. 
Essa parcela, segundo ele, é repassada 
integralmente a estados e municípios, 
principalmente para ações de média e 
alta complexidades (como hemodiálise 
e tratamento de câncer). Para 2007, a 
previsão de gasto é de R$ 18,2 bilhões 
para ações de alta complexidade, com 
85% financiados pela CPMF.

Na Câmara dos Deputados, onde tra-

mita a PEC, o comando pela aprovação 
da proposta está nas mãos do presidente 
da Casa, deputado Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), que tem se esforçado para ga-
rantir um acordo para aprovação ainda 
neste mês. O trabalho é dividido com 
o relator da PEC na comissão especial, 
deputado Antonio Palocci (PT-SP). Na 
audiência pública, ele reforçou a opinião 
dos ministros e se manifestou contra di-
vidir os recursos da CPMF com estados e 
municípios. Segundo ele, caso houvesse 
a distribuição, a alíquota atual de 0,38% 
precisaria aumentar para poder manter 
os serviços financiados atualmente pela 
contribuição.

Desde o início, a CNTS se manifestou 
contrária à criação de mais um imposto 
para onerar ainda mais a carga do con-
tribuinte. Ao longo do tempo a alíquota 
subiu e a arrecadação passou a ser dividi-
da com outras áreas do governo, fugindo 
cada vez mais da finalidade para a qual 
foi implantada, a de financiar a saúde. 
Repudiamos o discurso do governo que 
ameaça com o aumento da carga tributá-
ria ou mesmo com o corte nos gastos com 
a saúde caso a CPMF não seja prorrogada 
ou o governo tenha de dividir a arrecada-
ção com estados e municípios. 

As verbas para o setor são vinculadas 
constitucionalmente e devem ser corrigi-
das anualmente pela variação do Produto 
Interno Bruto (PIB) – soma das riquezas 
produzidas a cada ano. Sendo assim, 
regulamentar a EC 29, para obrigar o 
governo, nas suas três esferas – federal, 
estadual e municipal – a investir na saúde 
o que a Constituição determina e ampliar 
o volume de recursos repassados ao sis-
tema de saúde não é nada mais que dever 
do governo no cumprimento de preceito 
constitucional. 

O ministro Guido Mantega alardeia 
que, sem a CPMF, o governo seria 
obrigado a reduzir o superávit primário, 
ficando com menos recursos para o 
pagamento de juros da dívida pública, 
o que representaria fator contrário à 
confiança dos investidores na economia 
brasileira. Enquanto representante dos 
trabalhadores da saúde, a CNTS não 
aceita mais esta chantagem do governo 
e exige dos deputados e senadores o voto 
consciente e a sua responsabilidade com 
a população. 

Exigimos solução urgente para a crise 
que assola a saúde no país. Exigimos 
respeito aos trabalhadores e condições 
dignas de trabalho. Exigimos a votação 
imediata da EC 29, sob pena de o Con-
gresso Nacional sofrer ação por mora 
legislativa, pelo não cumprimento da sua 
principal missão, a de legislar.

Diretoria da CNTS

Memória - Criado em 1993, no governo Fernando Henrique Cardoso, como 
tributo para financiar a saúde, o Imposto Provisório sobre a Movimentação Financeira 
(IPMF) tinha alíquota de 0,25% e vigência até 1994. Em 1996, o então ministro da 
saúde Adib Jatene retomou o tema e a CPMF voltou na forma de contribuição, com 
recursos vinculados à saúde. O percentual passou para 0,38% em 1998, para que parte 
do dinheiro passasse a financiar também a Previdência Social. A partir de 2002, o 
tributo passou a ter 0,20% destinado à saúde, 0,10% para Previdência e 0,08% para 
o Fundo de Combate à Pobreza, e em 2003, nas mesmas condições, o imposto foi 
prorrogado até 31 de dezembro de 2007. Hoje, do total de cerca de R$ 40 bilhões 
arrecadados com a CPMF, R$ 15,7 bilhões vão para a saúde, R$ 7,5 bilhões vão para 
o programa Bolsa Família e R$ 6 bilhões são destinados à Previdência Social.

Na tramitação atual, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a 
admissibilidade das sete propostas que prorrogam a CPMF, mas o mérito das propostas 
será analisado pela comissão especial antes de ser votado no plenário. Paralelo ao 
texto original do governo, aprovado na CCJ, a comissão vai votar duas emendas: uma 
mantém a alíquota de 0,38%, mas reparte o que for arrecadado com estados (25%) e 
municípios (10%); a outra transforma o imposto em permanente, reduz a alíquota de 
desconto para 0,20% e divide a arrecadação com estados e municípios.
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Medidas paliativas não resolvem 
caos financeiro da saúde 

A liberação de recursos emergen-
ciais para cobrir, aqui e ali, a 

falta de recursos financeiros para a saúde 
não vai resolver a grave crise que assola 
os hospitais em todo o país. A avaliação 
é unânime entre trabalhadores, empre-
sários e gestores do setor que, há anos, 
vêm cobrando do governo federal e do 
Congresso Nacional a regulamentação da 
Emenda Constitucional 29, que vincula 
recursos federais, estaduais e munici-
pais para a área de saúde e define onde 
o dinheiro deve ser aplicado, além da 
ampliação do orçamento. 

Ao anunciar a liberação de  R$ 2 
bilhões para fazer frente à situação 
emergencial dos estados do Nordeste, o 
ministro da Fazenda, Guido Mantega, ad-
mitiu que os R$ 43 bilhões do orçamento 
da pasta para 2007  “não são suficientes, 
porque as carências da área da saúde são 
muito grandes” – mesmo sendo o orça-
mento do Ministério da Saúde o terceiro 
maior do governo, perdendo apenas para 
a folha de pagamento dos servidores e 

para a Previdência Social.
Segundo Mantega, “as questões da 

saúde requerem ação estrutural, como o 
PAC, a ser anunciado em breve”. O mi-
nistro da Saúde, José Gomes Temporão, 
disse que o PAC da Saúde está pratica-

mente pronto. Os ministros enfatizaram 
a necessidade da regulamentação da EC 
29. Temporão disse que dos 27 estados, 
apenas 8 e o Distrito Federal cumprem 
o que recomenda a Emenda e aplicam 
12% dos respectivos orçamentos em 
saúde. Se os estados cumprissem o que 
recomenda a EC 29, completou Man-
tega, mais R$ 5,7 bilhões poderiam ser 
somados aos R$ 43 bilhões do orçamento 
do Ministério da Saúde. 

“O discurso em defesa da aprovação 
do Projeto de Lei Complementar 01/03, 
que dispõe sobre a regulamentação da EC 
29 e define os serviços e ações específi-
cos da saúde, tomou conta dos membros 
do governo e lideranças no Congresso 
Nacional. Porém, devemos estar atentos, 
pois sabemos que por trás está o interesse 
do governo em aprovar a prorrogação da 
CPMF”, analisa o diretor-tesoureiro da 
CNTS, José Caetano Rodrigues.

O PT, partido do governo federal, 
também decidiu assumir a luta pela ime-
diata regulamentação da EC 29. Em ma-
nifesto em defesa do SUS no Senado, dia 
13 de agosto, o ministro da Saúde, José 

Gomes Temporão, e lideranças do partido 
defenderam a aprovação do PLP 01/03. 
“A política de saúde como a do Brasil, 
universal e equânime, tem que ter uma 
base de financiamento permanente, com 
regras claras e sustentabilidade econô-
mica. A regulamentação da emenda vem 
exatamente suprir essa lacuna e prover 
o Estado de um instrumento de política 
pública fundamental que é o orçamento 
consistente, sólido, previsível e que possa 
ser visto num horizonte de médio e longo 
prazos”, disse o ministro Temporão. O 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou que 
a Casa vota a regulamentação da emenda 
até o final deste ano.

A nota em defesa do SUS ressalta que 
“o SUS é o maior sistema público de saúde 
do mundo” atendendo a 180 milhões de 
pessoas com ações que vão da atenção bá-
sica a alta complexidade, e que “é preciso 
que o Estado destine mais recursos para 
o financiamento das ações e dos serviços 
públicos de saúde que integram o Sistema, 
com definições claras e objetivas sobre a 
melhor forma de aplicação dos novos re-
cursos e para a qualificação da sua gestão”. 
A nota exige a regulamentação da EC 29, 
a ampliação dos recursos da União e a 
penalização do gestor que descumprir o 
dispositivo constitucional. 

A Frente Parlamentar da Saúde e as 
entidades nacionais representativas de 
usuários, trabalhadores e prestadores de 
serviços ao SUS promoveram uma grande 
mobilização dia 14 de agosto, em Brasília, 
com uma procissão com velas pela saúde. 
O eixo central da manifestação foi a regu-
lamentação da Emenda 29. O ato público 
se propôs a alertar o governo para a grave 
crise no atendimento de saúde à população, 
que vem se agravando em função da falta 
de financiamento adequado e pela falta de 
reajustes nas tabelas do SUS, inviabilizan-
do o atendimento aos cidadãos.

Em decisão unânime, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
aprovou, dia 5 de setembro, parecer do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-
SE) ao Projeto de Lei do Senado 121/07 destinado a regulamentar a EC 29. O 
projeto, com 33 artigos, fixa critérios de rateio dos recursos de transferências para 
a saúde e estabelece normas de fiscalização, além de promover a avaliação e o 
controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. 

A proposta determina que a União aplicará, anualmente, em ações de saúde 
e serviços públicos de saúde, montante igual ou superior a 10% das chamadas 
receitas correntes brutas (tributárias, patrimoniais, industriais, entre outras). Ca-
berá aos estados aplicar em saúde 12% da arrecadação dos impostos, enquanto 
os municípios devem empregar no setor 15% do mesmo total arrecadado. O 
projeto seguiu para análise das comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos 
Sociais. (Ag. Senado)

Com o objetivo de subsidiar os 
conselheiros nacionais de saúde para 
a formulação de propostas de solu-
ções para a gestão do SUS e gerência 
dos serviços com base na descentrali-
zação, assistência integral à saúde e 
participação da comunidade, confor-
me previsto na Constituição Federal, 
foi realizado, nos dias 6 e 7 de agosto, 
em Brasília/DF, o Seminário sobre 
Modalidades de Gestão do Sistema 
Único de Saúde. 

Organizado pelo Conselho Nacional 
de Saúde, o evento contou com a parti-
cipação de cerca de 180 pessoas. “O se-
minário foi importante para o plenário do 
CNS, já que foram passadas informações 
sobre todas as formas de gestão na área 
da saúde no território nacional”, avalia 
o secretário-geral da CNTS, Valdirlei 
Castagna, representante da Confederação 
no Conselho.

Durante o seminário foram apresen-
tadas experiências de gestão no SUS, 
como os consórcios intermunicipais de 
Jacarezinho/PR, o Grupo Hospitalar 
Conceição, a Fundação Ary Frauzino, 
do Instituto Nacional do Câncer/RJ, as 

CNS debate modalidades de gestão do SUS
organizações sociais de interesse público 
em atuação no Estado de São Paulo e em 
Belo Horizonte (MG). Uma avaliação 
dos últimos 20 anos da reforma do Estado 
no país figurou como tema de abertura 
do evento. 

Os conselheiros aprovaram a cria-
ção de um grupo de trabalho para sin-
tetizar o relatório sobre o seminário, 
incluindo exposições e intervenções 
da plenária, e também a formação de 
uma comissão com representantes de 
todas as entidades e instituições que 
participaram do evento, para aprofun-
dar o conteúdo do relatório e elaborar 
proposta a ser apresentada no mês de 
outubro, durante o II Seminário Moda-
lidades de Gestão no SUS e que será 
levada a debate na 13ª Conferência 
Nacional de Saúde. 

“Ao final do seminário, a partir das 
intervenções feitas pelos participantes, 
foi elaborado documento contendo 
doze características consideradas in-
dispensáveis para o novo modelo de 
gestão dos serviços de saúde”, ressalta 
Castagna. Conheça as propostas apro-
vadas.

1) seja estatal e fortaleça o papel 
do Estado na prestação de serviços de 
saúde; 

2) seja 100% SUS, com financiamen-
to exclusivamente público e operando 
com uma única porta de entrada; 

3) assegure autonomia de gestão para a 
equipe dirigente dos serviços, acompanha-
da pela sua responsabilização pelo desem-
penho desses, com o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de prestação de contas; 

4) assegure a autonomia dos gestores 
do SUS de cada esfera de governo em re-
lação à gestão plena dos respectivos fun-
dos de saúde e das redes de serviços; 

5) no qual a ocupação dos cargos dire-
tivos ocorra segundo critérios técnicos, me-
diante o estabelecimento de exigências para 
o exercício dessas funções gerenciais; 

6) envolva o estabelecimento de um 
termo de relação entre as instâncias ges-
toras do SUS e os serviços de saúde, no 
qual estejam fixados os compromissos e 
deveres entre essas partes, dando trans-
parência sobre os valores financeiros 
transferidos e os objetivos e metas a se-
rem 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 financia-
mento global, que supere as limitações 
e distorções do pagamento por proce-
dimento; 

8) aprofunde o processo de controle 
social do SUS no âmbito da gestão dos 
serviços de saúde; 

9) institua processos de gestão par-
ticipativa nas instituições e serviços 
públicos de saúde; 

10) enfrente os dilemas das relações 
público-privado que incidem no finan-
ciamento, 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 Nego-
ciação do SUS; 

12) coadune-se com as demais po-
líticas e iniciativas de fortalecimento 
do SUS. 

Por um modelo de gestão dos serviços de saúde que:

CCJ do Senado 
aprova regulamentação  

Usuários do 
SUS sofrem 
com a falta de 
recursos na 
saúde
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O sindicato na sociedade hoje 
- O curso abordou o tema com 

debates sobre a organização da classe 
trabalhadora na sociedade, seus interesses, 
bem como o papel das entidades sindicais 
neste contexto. Numa atividade participa-
tiva, em grupos e em plenária, os diretores 
debateram estas questões, relacionando-
as aos conceitos de representatividade, 
legitimidade, interesses, classe e conflito, 
aprofundando a discussão iniciada no I 
Curso, quando se discutiu ética sindical.

A socióloga Suzanna Sochaczewski, 
técnica da área de educação e pesquisa do 
Dieese, iniciou sua fala lembrando o Códi-
go de Peruíbe, pelo qual os participantes 
do I Curso aprovaram as regras da ho-
nestidade, igualdade e compromisso com 
a vida como os principais valores para a 
sociedade; e como valores fundamentais 
para a profissão o sigilo profissional, o res-
peito à vida e ao cidadão e a solidariedade. 
Em seguida, relembrou os fatos marcantes 
mundiais que interferiram na construção 
do movimento sindical no Brasil.

Qual o papel das entidades sindicais 
na sociedade capitalista atual foi o que 

II Curso de Formação Sindical da CNTS 
Capacitar os dirigentes da CNTS, efetivos e suplentes, para a interven-

ção qualificada sobre temas relacionados à agenda sindical atual como 
Previdência Social e aperfeiçoamento da organização e ação sindicais foi o 
objetivo central do II Curso de Formação Sindical da CNTS, realizado de 
29 a 31 de agosto, em Peruíbe (SP). O curso deu continuidade à proposta 
de formação permanente, iniciada em agosto de 2006, em parceria com o 
Dieese. A avaliação dos participantes foi positiva pelos aspectos da integra-
ção dos dirigentes, da ampliação do conhecimento, da troca de experiências 
e da continuidade dos cursos no sentido de qualificar os dirigentes e fortale-
cer a representação dos trabalhadores na saúde. 

procurou passar aos dirigentes sindicais, 
numa explicação desde a importância da 
identidade jurídica e social das repre-
sentações dos trabalhadores, definição 
de trabalhador, classe trabalhadora e 
movimento sindical, até as estratégias e 
táticas a serem adotadas para se atingir 
objetivos. Após debates em grupos, os 
diretores apontaram que a CNTS deve 
atuar em todas as frentes, da defesa dos 
direitos trabalhistas às questões sociais, 
políticas e econômicas do país. “Se 
existe um sujeito histórico com poder de 
transformação é o movimento sindical”, 
concluiu Suzanna.

Gestão sindical e planejamento 
estratégico situacional – O objetivo da 
secretária de Planejamento do Dieese, 
Maria Valéria Monteiro Leite, foi abordar 
os principais itens relacionados à gestão 
de uma entidade sindical e trabalhar 
conceitos relacionados ao planejamento 
estratégico, instrumento de organização 
e gestão. Mais uma vez, os dirigentes se 
reuniram em grupos para discutir como 
deve ser gerida a Confederação e suge-

Estrutura da organização sindical 
– O tema foi abordado pelo superintenden-
te do Dieese no Distrito Federal, Clóvis 
Scherer, de forma a possibilitar a compre-
ensão do sistema de relações de trabalho 
no Brasil e seus principais elementos. “A 
economia capitalista se caracteriza pela 
existência de um mercado de força de 

trabalho”, afirmou Scherer, lembrando 
que a relação de interesses em disputa no 
mercado é desequilibrada, assimétrica. 
“O trabalhador coletivo – organizado – é 
a resposta dada pelo trabalho ao capital 
para este desequilíbrio”, disse.

O superintendente abordou temas 
como contrato de trabalho e direitos, con-
venção e acordo coletivos, organização 
sindical, custeio das entidades, solução 
de conflitos, competição internacional 
na economia globalizada, crescimento 
do setor de serviços, crise e redução do 
papel do Estado, flexibilização, tercei-
rização, entre outros pontos. “A maior 
heterogeneidade da classe trabalhadora, 
com interesses mais difusos, tornou mais 
difícil a definição da pauta de negociação. 
As empresas buscam cada vez mais acor-
dos específicos”, ressaltou. Previdência Social – A técnica do 

Dieese Patrícia Toledo Pelatieri abordou 
o tema, envolvendo as conjunturas econô-
mica e política, a evolução dos sistemas 
de seguridade social, problemas atuais do 
sistema previdenciário e recentes discus-
sões do Fórum Nacional da Previdência 
Social. Em grupos, os dirigentes da CNTS 
discutiram o papel da seguridade social na 
garantia dos direitos da cidadania. “O que 
está em debate no Fórum é um sistema de 
proteção social conquistado a duras penas 
e que ainda nem foi regulamentado”, 
alertou, Patrícia, lembrando que o modelo 
incluído na Constituição de 1988, na con-
tramão do neoliberalismo, ainda não foi 

regulamentado no seu conjunto.
Os dirigentes da CNTS aprovaram a 

formação de uma comissão composta pelos 
diretores de Assuntos de Seguridade Social, 
Mário Jorge dos Santos Filho, de Assuntos 
Trabalhistas e Judiciários, Joaquim José da 
Silva Filho, e de Assuntos Legislativos, 
Lucimary Santos Pinto, para elaborar, em 
parceria com o Dieese, uma proposta dos 
trabalhadores da saúde para ser levada para 
discussão no Fórum da Previdência. Patríca 
Pelatieri criticou o discurso governista 
de déficit do sistema previdenciário. “O 
orçamento não é deficitário, no entanto, 
é insuficiente para cumprir os preceitos 
constitucionais”, afirmou.

riram mudanças no sentido de ampliar a 
participação dos diretores, observando as 
responsabilidades de cada pasta.

Maior integração com as bases, com 
debates sobre os problemas específicos de 
cada região; reforma estatutária; criação 
de novas federações; instituição de grupos 
de trabalho; ampliação dos espaços de 
representação política; definição das ações 
e objetivos, das prioridades e prazos para 
execução foram outras propostas apresen-
tadas pelos grupos.

O diretor da CNTS, José Caetano 
Rodrigues, apresentou um perfil da 
Confederação, sobre a estrutura e 

federações filiadas e sindicatos vincula-
dos, e um levantamento sobre o número 

de trabalhadores da saúde no Brasil, 
públicos e privados, por estado e por 

esferas de governo - federal, estadual e 
municipal. 

No perío-
do de 26 a 30 
de novembro 
próximo a di-
retoria plena 
da CNTS es-
tará reunida, 
em Brasília, 
para definir o 
planejamento 
estratégico e 
financeiro para 
2008. A deci-
são foi tomada 
na reunião da 
diretoria realizada nos dias 27 e 28 de 
agosto, em São Paulo. No encerramento 
do encontro haverá o ato de confraterni-
zação dos diretores, que culminará com 
a inauguração do espaço ampliado da 
CNTS. A ampliação inclui um auditório 

Planejamento da CNTS 
será definido em novembro

adequado para reunir toda a diretoria, 
que antes precisava ser fora da sede por 
falta de acomodações suficientes.

O Conselho Fiscal da CNTS se reu-
niu para analizar as contas do primeiro 
semestre de 2007.

A diretoria da Confederação aprovou, 
também, posição contrária ao PL 92/07, 
do Poder Executivo, que permite a insti-
tuição das fundações estatais, a realiza-
ção de seminário nacional para debater a 
implantação da Norma Regulamentadora 
32, que dispõe sobre saúde e segurança 
dos trabalhadores na saúde, e estratégias 
para participação na 13ª Conferência 
Nacional de Saúde, que acontece de 14 
a 18 de novembro.

Suzanna Sochaczewski

Clovis Scherer

Maria Valéria Leite

Dirigentes da CNTS recebem certificado do curso

Diretoria se reuniu por dois dias 

Membros do Conselho Fiscal
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II Curso de Formação Sindical da CNTS Como enfrentar a violência do assédio moral
Esse foi o objetivo principal da 

CNTS, ao lançar, dia 28 de agos-
to, em solenidade no Sindicato da Saúde 
de São Paulo, a cartilha Assédio Moral no 
Trabalho – Reaja e Denuncie. O evento 
reuniu a diretoria plena da Confederação, 
trabalhadores, autoridades, palestrantes 
e convidados. O documento reúne con-
ceitos e orientações buscados em livros, 
cartilhas, artigos e sites sobre o tema, e 
tem como objetivo ampliar o debate e 
o conhecimento sobre o que vem a ser 
assédio moral, alertar sobre as condutas 
mais comuns adotadas pelos agressores e 
orientar os trabalhadores para a denúncia 
dos casos. 

Não bastassem os problemas relacio-
nados às mudanças no mercado de traba-
lho, reflexo da globalização – que levou 
à precarização das relações trabalhistas 
e redução de direitos –, das inovações 
tecnológicas e das crises financeiras, os 
trabalhadores passaram a conviver com 
mais um inimigo no dia-a-dia de suas 
atividades: o assédio moral no ambiente 
do trabalho, ressalta a CNTS na apresen-
tação da Cartilha.

O terror, presente no cenário inter-
nacional, atinge homens e mulheres, 
trabalhadores da iniciativa privada e 
do setor público, de todos os níveis e 
categorias. O comportamento agressivo 
passou a ser estudado, nos últimos anos, 
por psicólogos, médicos, administradores 
e advogados no intuito de conceituar o 
assédio moral. 

A diretoria da Confederação destaca 
como fundamental a conscientização dos 
trabalhadores – vítimas potenciais –, dos 
empregadores e da sociedade em geral, 
para a adoção de medidas preventivas e 
o combate à omissão. “A ação dos com-
panheiros de trabalho e das entidades 
sindicais é fundamental para ajudar as 
vítimas e combater a violência”, afirmou 
o presidente da Confederação, José Lião 
de Almeida, durante o lançamento da 
Cartilha, quando entregou o primeiro 
exemplar à trabalhadora Cecília Fer-
nandes, do Sindicato da Saúde de São 
Paulo.

A solenidade contou com a presença 
da médica, doutora em Psicologia e pro-
fessora universitária Margarida Barreto, 
autora da pesquisa Violência, Saúde, 
Trabalho - Uma Jornada de Humilhações 

– o nome vem do desabafo 
de um trabalhador em seu 
consultório: “Estou vivendo 
uma jornada de humilha-
ções”. A tese foi defendida 
em maio de 2000, na Ponti-
fícia Universidade Católica 
de São Paulo, um marco 
para o início de estudos 
mais aprofundados sobre o 
assédio moral no ambiente 
de trabalho. Ela falou sobre 
o conceito, as práticas mais 
comuns e os alvos preferen-
ciais dos assediadores.

“Num ambiente onde 
ocorre a violência do as-
sédio moral não podemos 
encontrar o bem-estar e boas 
condições de trabalho. Mais 
que as agressões físicas e 
verbais, o assédio é uma 
tortura psicológica, onde o 
uso da força e do poder, na 
relação em que um manda 
e o outro obedece, é preju-
dicial à vítima e a todo o ambiente de 
trabalho, gera doenças e consequências 
nas relações sociais e familiares. Direito 
e dignidade se relacionam com respeito”, 
destacou. Ela lembrou o poeta gaúcho 
Carlos Nejar para alertar sobre a neces-
sidade de união no combate ao assédio 
moral: “O homem sempre é mais forte se 
a outro homem se aliar”.

Também presente ao evento, o pro-
fessor universitário, mestre em História, 
João Renato Alves Pereira, se emocionou 
ao falar sobre sua triste experiência como 
vítima do assédio moral no trabalho. Sua 
vivência levou-o a escrever o primeiro li-
vro sobre o tema, Assédio Moral: Dando 
a Volta por Cima. Como ex-vereador de 
Iracemápolis (SP), foi autor do projeto 
que resultou na primeira lei sobre assé-
dio moral no âmbito da administração 
municipal. Como prefeito do município, 
regulamentou a data 2 de maio como o 
dia de reação ao assédio moral.

“Em 1994, não existia ainda o concei-
to de assédio moral no trabalho no Brasil. 
Eu sabia que era errada aquela forma de 
relacionamento, mas não entendia o que 
estava acontecendo. Quando atinge um 
trabalhador, o assédio moral atinge toda 
uma comunidade”, afirmou, emocionan-

do a todos. Os professores ressaltaram a 
contribuição que a CNTS dá ao mundo 
do trabalho ao inserir o tema nos debates 
cotidianos.

O coordenador da área da Saúde do 
Trabalhador da prefeitura de São Paulo, 
Luiz Carlos Morrone, representando a 
secretária municipal da Saúde, Maria 
Aparecida Orsini de Carvalho, destacou 
a importância da cartilha e da união de 
trabalhadores, empresários e gestores da 
saúde no combate à violência moral no 
local de trabalho.

“A CNTS dá um grande passo no 
combate ao assédio moral, cuja luta 
deve mesmo começar pela informação. 
É fundamental a conscientização dos 
trabalhadores para a identificação e 
sobre como reagir à violência em seu 
ambiente de trabalho”, disse a diretora 
da CNTS e presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Saúde do Maranhão, 
Lucimary Santos Pinto, que representou 
na solenidade as federações filiadas e 
sindicatos vinculados à CNTS. Acesse 
a cartilha na página da CNTS – www.
cnts.org.br 

Preocupados com a redução do papel 
do Estado na atenção à saúde, o que le-
vará à fragilização do SUS, com a preca-
rização das relações de trabalho e queda 
na qualidade dos serviços prestados à 
população, a Diretoria da CNTS aprovou 
posição contrária ao PLP 92/07, que insti-
tui as fundações estatais. Os dirigentes da 
CNTS avaliam que a proposta representa 
uma porta aberta para a privatização da 
saúde, o que implicará na ausência do 
controle social, na dificuldade de implan-
tação dos Planos de Cargos, Carreiras e 
Salários, perda da estabilidade para os 
servidores públicos e, principalmente, 
contraria a responsabilidade do Estado 
com a prestação de serviços públicos de 
qualidade e a universalidade do acesso.  

O Conselho Nacional de Saúde 
debateu a proposta e aprovou nota crí-
tica ao projeto. O documento destaca 
a função do Conselho, como órgão de 
“caráter permanente e deliberativo” e 

CNTS aprova posição contra PL da fundação estatal
que “atua na formulação de estratégias 
e no controle da execução da política de 
saúde”, e critica o fato de o PLP ter sido 
enviado ao Legislativo “sem a devida 
atenção à legislação do SUS, que ordena 
o tratamento de tais políticas neste espaço 
deliberativo, no espaço do Poder Execu-
tivo”, ferindo “os preceitos do controle 
externo de políticas públicas exercido 
pelos conselhos”.

A proposta foi enviada ao Congres-
so Nacional sob a forma de projeto de 
lei complementar e defendida como 
“uma opção do governo para facilitar, 
flexibilizar e ampliar a rapidez de sua 
atuação em determinadas áreas”. Se-
gundo a proposta, poderá ser instituída 
ou autorizada, mediante lei específica, 
a instituição de fundação estatal (públi-
ca), sem fins lucrativos, integrante da 
Administração Pública Indireta, com 
personalidade jurídica de direito públi-
co ou de direito privado (neste último 

caso, atividade não exclusiva do Estado 
e que não exija o exercício de poder de 
autoridade) para atuar em áreas como 
educação, assistência social, saúde, ciên-
cia e tecnologia, meio ambiente, cultura, 
desporto e previdência complementar do 
servidor público. 

O ministro da saúde, José Gomes Tem-
porão, ressaltou que o modelo proposto 
para os hospitais públicos vinculados ao 
Ministério da Saúde prevê a execução dos 
serviços por contratos e o enquadramento 
de servidores concursados no regime 
jurídico da CLT. As mudanças prevêem 
também que o repasse de verbas seja 
orientado pelo atendimento aos pacientes 
e pelo cumprimento de metas. Segundo o 
ministro, caso aprovado, o projeto será im-
plantado, inicialmente, em nove hospitais 
do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, 
e em pelos 47 hospitais do Ministério da 
Educação. (Com informações da Agência 
Câmara e Ascom/MS)

Delegação de São Paulo

Delegação do Nordeste

Delegação de Santa Catariana

Delegação do Rio Grande do Sul

Delegação do Mato Grosso do Sul

Delegação do Paraná

Delegação de Santos (SP)

Mesa diretora da solenidade

Dirigentes sindicais 
e convidados
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Espaço das Federações e Sindicatos

Em protesto pela falta de recursos 
para sanar a crise financeira, 180 

hospitais filantrópicos e santas casas do Rio 
Grande do Sul paralisaram, parcial ou inte-
gralmente, dia 27 de agosto, os atendimen-
tos pelo SUS. Das 
239 instituições, 
pelo menos 75 sus-
penderam todas as 
consultas, exames 
e cirurgias marca-
das para a data. No 
total, foram mais 
de 5 mil consultas 
reagendadas. Só o 
atendimento nos 
serviços de urgên-
cia e emergência 
e a assistência aos 
hospitalizados não sofreram interrupção. 

Os sindisaúdes filiados à Federação 
dos Empregados em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Rio Grande do 
Sul (Feessers) decidiram participar, junto 
com os hospitais e médicos, da paralisação 
dos hospitais filantrópicos. A Federação e 
os sindicatos, desde o dia 20 de dezembro 
de 2006, junto com outras entidades que 
integram o Movimento - que reúne esta-
belecimentos, médicos, trabalhadores da 
saúde, prefeituras e conselhos municipais 

Rio Grande do Sul

FEESSERS continua 
na luta por mais saúde

e estadual de saúde -, têm procurado sen-
sibilizar os governos federal e estadual de 
sua responsabilidade de financiar adequa-
damente os serviços de saúde, cobrindo os 
custos de manutenção dos serviços. 

“Os trabalha-
dores dos hospitais, 
não podem mais 
continuar finan-
ciando o SUS, pois 
além de salários 
aviltantes, rece-
bem com atrasos 
constantes,  não 
têm recolhidos os 
encargos sociais, 
não recebem férias 
e 13º salário, são 
demitidos e não 

são indenizados”, ressalta o presidente 
da Feessers, Milton Kempfer.

Conforme diagnóstico do movimento, 
a crise da rede filantrópica tem como causa 
principal a defasagem na remuneração da 
tabela do SUS para hospitais e prestadores 
de serviços. O Governo Federal tem inves-
tido muito pouco na assistência médico 
hospitalar, menos do que a arrecadação 
da CPMF. O governo do Rio Grande do 
Sul não cumpre a EC 29, investindo pouco 
mais de 5% em Saúde.

A chapa 1, Sindicato para Todos, tendo 
como candidato à presidência o compa-
nheiro João Roberto Menezes, venceu as 
eleições para o Sindicato da Saúde do Rio 
Grande do Sul, maior sindicato de trabalha-
dores do setor no Estado, com aproximada-
mente 8.500 sócios, realizada nos dias 22, 23 
e 24 de agosto. “A Feessers e os sindisaúdes 
filiados apoiaram o companheiro João 

A Federação dos Empregados em Esta-
belecimentos de Serviços de Saúde do Esta-
do do Rio Grande do Sul – Feessers realiza 
eleições para composição da diretoria, 
conselho fiscal, delegados representantes 
junto à CNTS e seus respectivos suplentes, 
nos dias 16, 17 e 18 de outubro próximo. 
Duas chapas se inscreveram para a dis-
puta: uma pleiteia a recondução do atual 
diretor-presidente, Milton Francisco Kem-
pfer, do Sindsaúde de Cruz Alta, e a outra 
tem como candidata Vera Lucia Costa, do 

Eleição será em outubro
Sindsaúde de Porto Alegre.

A solenidade de posse da nova di-
reção da Feessers será realizada no dia 
11 de dezembro e faz parte do conjunto 
de atividades do seminário de formação 
previsto para os dias 12 e 13 seguintes. 
Durante o evento, os dirigentes sindi-
cais da saúde no Estado vão debater 
temas como Conjuntura, Organização 
dos Trabalhadores da Saúde, Saúde do 
Trabalhador - NR 32 e o Plano de Lutas 
da Campanha Salarial 2008.

Sindisaúde de Porto Alegre 
elege nova diretoria

Roberto Menezes pela constante atuação 
na defesa dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores da saúde em todos os seg-
mentos de hospitais públicos, privados e 
filantrópicos, e pelo trabalho forte na orga-
nização da luta”, ressalta Milton Kempfer. 
A CNTS cumprimenta a diretoria pela 
vitória ao tempo em que deseja sucesso 
na nova jornada.

Tijolo por tijolo, o sonho da sede 
própria do Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde do Mato Grosso do Sul 
começa a se tornar realidade. É mais um 
fruto do esforço e dedicação da diretoria e 
dos filiados do Sintesaúde, que completa, 
em 3 de outubro, 21 anos de existência, 
marcada pela luta dos trabalhadores em 
defesa dos direitos trabalhistas e na busca 
de novas conquistas sociais.

“É com a participação ativa e a receita 
dos filiados que o Sindicato sobrevive e, 

São Paulo
SINSAUDESP debate NR-32

O Sindicato dos Empregados em Es-
tabelecimentos de Serviços de Saúde de 
São Paulo realiza, no dia 21 de setembro, 
seminário sobre a implantação da NR-32, 
norma que dispõe sobre a saúde e seguran-
ça no trabalho voltada para os profissionais 
de saúde. “A aplicação da NR-32 passa pela 
conscientização dos trabalhadores, através 
de oficinas de capacitação, participação em 
consultas públicas e debates sobre o tema”, 
destaca o presidente do SinsaudeSP e da 
CNTS, José Lião de Almeida, que fará a 
abertura do evento. A apresentação será 
feita pelo secretário-geral do SinsaudeSP 
e membro da CTPR/SP-NR-32, Joaquim 
José da Silva Filho.

A palestra sobre Implantação da NR-
32 - Visão do Empregador será proferida 
por Eriete Ramos Dias Teixeira, gerente 
jurídica do Sindhosp/FEHOESP, e por 
Edison Ferreira da Silva, chefe de ga-
binete da superintendência da ICMSP 
e diretor da FEHOESP, ambos também 
membros da CTPR-NR-32. O adminis-
trador hospitalar, técnico em segurança 
do trabalho e membro titular do GTT-32, 
Carlos Aparecido dos Santos, abordará a 
Implantação da NR-32 - Visão dos Traba-
lhadores. E a visão do governo será tema 
da palestra do auditor fiscal da DRT-SP e 
coordenador da CTPR/SP-NR-32, Mário 
Bonciani.

Mato Grosso do Sul
SINTESAÚDE inicia 

construção da  sede própria
assim, garante direitos e conquistas. Esta 
é uma luta de todos”, avalia a presidente 
do Sintesaúde e diretora da CNTS, Clo-
tilde Marques. No caminho até atingir a 
maioridade, destaca Clotilde, “o sindicato 
tem se mostrado como importante arma 
de resistência dos trabalhadores nas lutas 
coletivas e um poderoso instrumento de 
expressão da categoria”. Como mais um 
instrumento de integração dos trabalha-
dores, o Sintesaúde acaba de lançar o 
Informativo SINTESAÚDE. A CNTS pa-
rabeniza a diretoria por mais essa vitória.

O Conselho Municipal da Saúde de 
Porto Alegre rejeitou, dia 17 de agosto, 
a indicação do Instituto Solus, de São 
Paulo, para assumir a contratação dos 
funcionários do Programa Saúde da 
Família. O Solus substituiria a Faurgs, 
fundação ligada à Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, que rescindiu o 
contrato com a prefeitura devido a atraso 
no pagamento. 

O presidente do Sindisaúde-RS, João 

Conselho rejeita Oscip para PSF
Menezes, denunciou em audiência pública 
da Comissão de Saúde e Meio Ambiente 
(Cosmam) da Câmara Municipal, a decisão 
da Prefeitura de contratar o Instituto Solus, 
para o PSF, em desrespeito à posição do 
Conselho, aprovada no dia 2 de agosto, 
que prevê que o município deve renovar o 
convênio com a Faurgs e realizar concurso 
público para os 731 profissionais do PSF, 
no prazo de um ano, ao invés de terceirizar 
novamente os funcionários.

Joaquim José da Silva Filho*

Quanto pode custar para uma empresa 
um acidente de trabalho com objeto per-
furocortante?  Se não resultar em conta-
minação fatal, cada simples picada pode 
custar à empresa cerca de R$ 6.500,00, 
segundo estudos do GESTA-SP (Grupo 
de Estudos Técnicos sobre Acidentes de 
Trabalho). Hoje, o setor de saúde detém 
o triste título de campeão em acidentes de 
trabalho. Para mudar o jogo, está em fase 
de implantação a Norma Regulamentado-
ra nº 32 (NR-32), que estabelece as dire-
trizes básicas para as necessárias medidas 
de proteção e segurança dos trabalhadores 
em serviços de saúde e, também, daqueles 
que exercem atividades de promoção à 
saúde em geral. Esta norma estabelece 
uma espécie de “multiresponsabilidade” 
que envolve o governo (Ministério do 
Trabalho, Ministério da Saúde, etc.), os 
empregados e os empregadores para o seu 
cumprimento.

Sua aplicação passa pela conscienti-
zação dos trabalhadores através da educa-
ção (cursos de capacitação, participação 
em consultas públicas e outros debates e 
conferências sobre o tema). É responsa-
bilidade do empregador tomar todas as 
medidas de prevenção relacionadas aos 
riscos biológicos, químicos, radiações 
ionizantes, resíduos e outros; manter 
profissional habilitado responsável por 
cada área específica, fornecer vacinação 
contra tétano, difteria e hepatite B e 
outras obrigatórias, além de fornecer os 
devidos EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) e EPCs (Equipamentos de 
Proteção Coletiva) e procedimentos em 
situação de emergência.   

NR 32 - Cuidando do cuidador
As Entidades Sindicais terão papel 

importante nesse momento, não só no 
encaminhamento das denúncias ao Minis-
tério Público do Trabalho (MTE), como 
também na educação continuada e na 
cultura geral de prevenção, muitas vezes 
ausente na área da saúde. Seguindo este 
caminho, o Sindicato da Saúde de São 
Paulo (Sinsaudesp) realizou, no último dia 
21/08/2007, o “Seminário de Implantação 
da NR-32”, que contou com a participação 
de mais 200 representantes dos principais 
hospitais de São Paulo e foi um sucesso 
de público e organização. 

Importante ressaltar que no seminário 
referido foram expostas palestras abordan-
do as visões do trabalhador, das empresas 
e do governo. Em uma das palestras, o Dr. 
Mario Bonciani, médico e auditor fiscal do 
trabalho da DRT-SP, representante do go-
verno, alertou para o vencimento do prazo 
estabelecido pela norma. A fiscalização da 
DRT-SP, que se compõe de forma tripartite 
(bancadas do MTE, dos empregadores e 
dos trabalhadores) já está em andamento 
e dois grandes estabelecimentos de saúde, 
a DASA (Diagnóstico das Américas) e o 
Hospital Albert Einstein, já foram notifi-
cados sobre os procedimentos necessários 
para evitar pesadas multas. O Sinsaudesp 
também publicou uma elucidativa “Revis-
ta da Saúde” com a íntegra dos textos da 
NR-32 e da NR-5, que está à disposição 
dos companheiros da saúde de todo o 
País, devendo ser solicitada pelo e-mail 
abaixo.

É hora de cuidar do cuidador!

*Diretor de Assuntos Trabalhistas e 
Judiciários da CNTS e Secretário-geral 
do SinSaudeSP 

Milton Kempfer (1º à esquerda) 
em reunião do movimento
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Espaço das Federações e Sindicatos

Cinquenta anos de história e 20 anos 
de luta foi o tema da festa realizada pela 
diretoria para festejar o aniversário do 
Sindicato dos Empregados em Estabele-
cimentos de Serviços de Saúde de Curitiba 
e Região (PR), no dia 30 de junho. Cerca 
de 1.500 pessoas, entre sócios, trabalha-
dores, familiares, autoridades e lideranças 
sindicais, compareceram ao maior evento 

Paraná
SINDESC comemora 50 anos

realizado para a categoria. “Comemo-
ramos o cinquentenário e duas décadas 
da gestão Ação&Luta. São 20 anos de 
conquistas que trouxeram benefícios e 
garantias à categoria”, destaca a presidente 
do Sindesc, Isabel Cristina Gonçalves. A 
CNTS felicita a diretoria do Sindicato pelo 
aniversário e pelas vitórias obtidas em prol 
dos trabalhadores na saúde.

SITESSCH define 
aumento real 
como desafio
“A cada ano defrontamos com 

o processo de negociação cada vez 
mais autoritário, nos dizem que não 
têm dinheiro e não têm como nego-
ciar. Por outro lado, acompanhamos 
as mudanças que vão ocorrendo nos 
hospitais com reformas, aumento da 
estrutura, nova UTI, novas alas são 
inauguradas e para o trabalhador, que 
mantém o bom nome do hospital pelo 
atendimento ao paciente, não podem 
conceder aumento real de salário”.

A crítica é feita pelo presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores em Esta-
belecimentos de Saúde de Chapecó e 
Região (SC), Adair Vassoler, numa refe-
rência à falta de diálogo do setor patronal 
para negociação da Convenção Coletiva 
2007/2008, que tem como desafio o 
aumento real dos salários. “ A categoria 
se mantém mobilizada e não descarta a 
possibilidade de greve”, disse.

Santa Catarina

SindSaúde comemora gestão de lutas e vitórias
Aprovação do Plano de Carreira e 

Vencimentos (PCV) e da realização de 
concurso público para a área da 
saúde, conquista da jornada de 30 
horas semanais, descompressão 
da tabela salarial com revisão 
anual, ampliação em 100% do 
número de filiados, aquisição 
da sede própria e de terreno 
para construção da nova sede, 
prestação de assistência ju-
rídica e odontológica, saldo 
financeiro positivo, mesmo 
em tempo de crise no custeio 
das entidades sindicais. Es-
tas são algumas das grandes 
vitórias da diretoria à frente 
do Sindicato dos Trabalhadores em Esta-
belecimentos em Saúde de Florianópolis 
(SC) nos períodos de 1989/1995 e de 
1998/2007. Isso tudo aliado à luta pela 
manutenção e ampliação dos direitos 
trabalhistas e sociais, pela valorização 
profissional e melhores condições de 
trabalho.

O SindSaúde veio crescendo ano 
a ano e, certamente, a médio e longo 
prazos é que será possível mensurar as 

muitas mudanças com reflexo positivo 
na representatividade dos trabalhadores e 

na valorização dos serviços público 
e privado da saúde. A di-
retoria, sob o comando do 
companheiro Jânio Silva, 
também presidente da Fe-
deração dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de Santa 
Catarina e diretor da CNTS, 
absorveu e implantou propos-
tas inovadoras, visando o for-
talecimento e desenvolvimento 
de sua base de atuação sindical 
e territorial.

Renovação, revitalização e 
melhor desempenho foram me-

tas fundamentais que guiaram as ações 
do SindSaúde, executadas com muito 
trabalho e dedicação. “A conquista do 
PCV é a maior vitória da história do setor 
saúde, pois se trata de um plano articu-
lado à política nacional do SUS. E seus 
reflexos já são sentidos no dia-a-dia do 
trabalhador”, comemora Jânio Silva. Ele 
ressalta, também, o aumento do número 
de filiados. “Isso se reverte em mais 

investimento na área estrutural física, 
no quadro de profissionais, pesquisa, 
material informativo, confraternização e 
mobilização da categoria”, afirma.

Neste momento em que uma nova 
diretoria assume o SindSaúde, a CNTS 
não poderia deixar de demonstrar seu 
orgulho e satisfação com o trabalho re-
alizado por Jânio Silva e seus diretores. 
Trabalho esse em que muitos frutos fo-
ram colhidos e, mais importante, deixou 
raízes profundas cujos reflexos serão 
sentidos ainda por muitos anos. A esses 
guerreiros os nossos cumprimentos 
pelo excelente trabalho em favor dos 
trabalhadores e do fortalecimento do 
movimento sindical.

À diretoria que assume, tendo à frente 
Edileusa Garcia Fortuna, a Confedera-
ção dá as boas vindas, deseja êxito no 
trabalho que se inicia. Com certeza, os 
guerreiros que assumem a direção do 
Sindicato continuarão na luta, visando 
a integração com as bases e as demais 
entidades representativas da categoria, 
a dignidade do trabalhador da saúde e 
a qualidade dos serviços prestados à 
população. 

Os funcionários dos hospitais Real 
Sociedade Portuguesa de Santa Maria, 
Psiquiátrico Pedro Albuquerque e o 
IPA, de Arapiraca (AL), comparam suas 
condições de trabalho à escravidão. O 
Sateal encaminhou denúncias pedindo 
providências à Delegacia Regional do 
Trabalho, que comprovou irregularidades 
como o trabalho clandestino de pessoas 
há mais de oito anos. O Sateal enviou 
ofício à Procuradoria Geral do Trabalho 
da 19ª Região, solicitando abertura de 
procedimento investigativo. 

Alagoas
Trabalhadores da Saúde assinam convenção coletiva

As entidades sindicais representativas 
de técnicos e auxiliares de enfermagem, 
enfermeiros e assistentes sociais chega-
ram a um acordo e assinaram a Conven-
ção Coletiva referente a 2006/2007. Os 
trabalhadores aceitaram a proposta feita 
pelo Sindicato dos Hospitais de reajuste 
de 8,57% sobre os salários praticados 
em maio, segundo informou o presidente 
do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos 
de Enfermagem no Estado de Alagoas 
- Sateal e diretor da CNTS, Mário Jorge 
dos Santos Filho. 

O Movimento por Dignidade e 
Respeito foi coordenado pela Fede-
ração dos Empregados em Estabe-
lecimentos de Serviços de Saúde do 
Nordeste - Feessne, pelo Sateal e pelos 
sindicatos dos Enfermeiros e dos Assis-
tentes Sociais, com apoio da CNTS. 

A Diretoria da CNTS enviou corres-
pondência à entidade patronal repudian-
do o comportamento da direção da Santa 
Casa de Misericórdia de Maceió pela ati-
tude anti-sindical e autoritária praticada 
no dia 9 de agosto, durante manifestação 
das categorias em campanha salarial e 
em estado de greve, quando dirigentes 

do hospital chamaram a Polícia Militar 
para coibir a manifestação. 

A CNTS repudia, também, a atitude 
dos policiais que, de forma intimidatória, 
exigiram a retirada dos participantes do 
local. Os trabalhadores foram desrespei-
tados em seu direito de livre manifestação 
e os companheiros dirigentes sindicais 
Mário Jorge dos Santos Filho, do Sateal, 
e Wellington Monteiro, do Sindicato dos 
Enfermeiros, foram agredidos na missão 
de defender os trabalhadores, restando a 
indignação dos participantes do ato.

Funcionários fazem ato público 
contra demissões em Penedo

No intuito de impedir demissões e, 
consequentemente, garantir o atendi-
mento à população, os trabalhadores 
da Santa Casa de Misericórdia de 
Penedo e Hospital Regional de Pene-
do realizaram um ato público e uma 
caminhada pela cidade. “Por conta de 
uma divergência da irmandade e do 
gestor municipal, as instituições estão 
prestes a parar de atender a população 
e demitir centenas de empregados”, 
critica o presidente do Sateal, Mario 

Jorge dos Santos Filho.
O ato público teve como objetivo, 

ainda, mobilizar a sociedade penedense 
e as autoridades locais e estaduais para 
a solução do conflito. Os participantes 
do ato trajavam camisetas e carregavam 
faixas com os dizeres “S.O.S Santa Casa 
de Misericórdia de Penedo e Hospital 
Regional de Penedo”. A manifestação 
teve apoio da Federação dos Emprega-
dos em Estabelecimento de Serviços de 
Saúde do Nordeste (Feessne).

Hospitais são denunciados por 
prática de trabalho escravo 

Maranhão
SINDISAÚDE discute Previdência
O Sindisaúde do Maranhão realizou, 

em 16 de agosto, oficina de estudos sobre 
o sistema previdenciário. Os aspectos ge-
rais da Previdência Social, envolvendo a 
seguridade social, princípios e regimes; a 
importância da Previdência, abordando os 
demonstrativos estatísticos da pesquisa do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), direitos dos segurados, formas de 
inscrição no sistema, manutenção e perda 

A expectativa do Sindicato, segundo o 
presidente, Mário Jorge, é de que o Minis-
tério Público ajuíze Ação Cível Pública, no 
sentido de garantir recursos para pagamen-
to dos devidos salários. “É inadmissível 
que cidadãos responsáveis por serviços de 
saúde sejam submetidos a tais condições de 
trabalho. De que forma podem exercer suas 
obrigações, atender com a competência que 
requer sua qualificação profissional, se tem 
seus direitos de cidadania desrespeitados, 
como o de trabalhar com dignidade?”, 
indaga Mário Jorge.

da qualidade do segurado; os benefícios 
previdenciários; e os benefícios da Lei Or-
gânica da Assistência Social, como amparo 
ao idoso e ao portador de deficiência, e a 
operacionalização, execução e importância 
da Lei serão os temas para debates. Cerca 
de 200 trabalhadores participaram do even-
to, que teve como palestrante, a assistente 
social e membro do Pepi do INSS (Deodo-
ro), Mirian Alice Fraga Araújo.

Jânio Silva

Mário Jorge com trabalhadores 
da saúde de Maceió
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13ª Conferência Nacional de Saúde
Saúde e Qualidade de Vida: Política de Estado e Desenvolvimento

De forma a ampliar a participação dos delegados eleitos para a 13ª Conferência Nacional de Saúde e tornar o debate o mais 
abrangente possível, a comissão organizadora aprovou a redução do tema central, Saúde e Qualidade de Vida: Política de Estado 
e Desenvolvimento, para apenas três eixos temáticos. Assim, a cada um dos três dias do evento haverá somente uma plenária para 
cada eixo, com a participação de todos os delegados. Cada tema será discutido em uma mesa-redonda, que contará com a partici-
pação de três expositores e um debatedor, com debate com os delegados e convidados. Para facilitar o preparo dos trabalhadores 
da saúde eleitos delegados a CNTS divulga, abaixo, o roteiro para debates aprovado pela comissão da 13ª CNS.

“As conferências nacionais foram marcadas pela visão de que saúde está relacionada com as condições de alimentação, tra-
balho, ambiente, educação, moradia, lazer, transporte, acesso e posse da terra, saneamento e o modo de organização social. Re-
conhece-se, neste momento, que é preciso encarar a necessidade de conferir à saúde o estatuto permanente de política integrante 
da seguridade e da proteção social e como tal, componente indispensável dos projetos de desenvolvimento econômico, social e 
cultural, inclusive, para definir o padrão de inserção internacional do Brasil na economia globalizada”, analisa o presidente do 
Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista Júnior.

Eixo I: Desafios para a Efetivação do Direito Humano à Saúde no Século XXI: Estado, Sociedade e Padrões de Desenvolvimento - Situação 
da saúde, a implementação de um modelo de atenção à saúde baseado nas necessidades de saúde e perspectivas de atuação intersetorial

Dispõe-se, hoje, de muitas in-
formações sobre o perfil de morbi-
mortalidade da população brasileira. 
O conhecimento sobre determinantes 
sociais, envolvidos com a situação de 
saúde também é bastante disseminado. 
A grande diversidade do país, de seus 
ecossistemas, de suas dinâmicas popu-
lacionais, bem como as desigualdades 
sociais, regionais são razões mais do 
que suficientes para acolher respostas 
locais para os problemas de saúde. 
Considerando esses elementos, pro-

põe-se uma avaliação da situação de saú-
de composta por três partes associadas: 
a) os problemas prioritários de saúde, b) 
suas possíveis causas e c) proposições 
de enfrentamento da situação da saúde 
dos municípios, estados e DF. Isso, tendo 
em vista os seguintes detalhamentos da 
relação de problemas prioritários, deter-
minantes sociais com:

1. a avaliação da atuação intersetorial 
da saúde, considerando as condições de 
vida, educação e formação, segurança ali-
mentar e nutricional, trabalho, transporte, 

habitação, esportes e lazer;
2. os efeitos das discriminações e 

desigualdades de gênero, de orientação 
sexual, raça, etnia, cor;

3. a identificação das condições de 
saúde e assistência de pessoas com defi-
ciência e com doenças especiais;

4. a avaliação do modelo de atenção 
da saúde, à relações de trabalho, consi-
derando a relevância da atenção básica, 
estrutura e dinâmica de funcionamento 
das redes de serviços e cuidados (incluin-
do a média e alta complexidade);

5. as proposições de atuação da saú-
de na perspectiva intersetorial para a 
implementação de políticas universais, 
desenvolvimento e aprimoramento de 
políticas de combate ao racismo, dis-
criminações sexuais, descriminações 
por motivo de doenças;

6. as implicações dos aspectos 
locais, regionais, nacionais e interna-
cionais do modelo de desenvolvimento 
para a saúde e a qualidade de vida dos 
diferentes segmentos sociais, conside-
rando os espaços rurais e urbanos.

Eixo II: Políticas Públicas para a Saúde e Qualidade de 
Vida: o SUS na Seguridade Social e o Pacto pela Saúde - O SUS 
como política de Estado e a afirmação da saúde como direito de 

Seguridade Social

Desde a 9ª Conferência Nacional de Saúde, o subfinanciamento da saúde, os 
inquestionáveis avanços do SUS, seus problemas de acesso e a qualidade da rede de 
serviços têm sido abordados por todas as instâncias de controle social. Atualmente, 
existe um vasto acervo de propostas que incluem: 

1) a necessidade de cumprimento da legislação sobre o financiamento; 
2) mudanças nas relações entre os gestores, profissionais de saúde e os usuá-

rios, baseadas no respeito à dignidade de quem cuida e no atendimento oportuno, 
humanizado, adequado e de qualidade aos usuários; 

3) transformações nas relações entre gestores, trabalhadores e usuários para 
torná-las participativas, democráticas, compartilhadas e com o controle social; 

4) cumprimento dos preceitos legais referentes à descentralização, regionali-
zação e hierarquização das redes dos serviços do SUS; 

5) retomada dos princípios da Reforma Sanitária no que diz respeito à saúde 
como direito de seguridade social e, portanto, como componente indissociável do 
desenvolvimento social.

Essas experiências, conhecimentos e saberes possibilitam avançar nas análises 
e propostas para a retomada do SUS tal como definido pela Reforma Sanitária 
Brasileira, em relação às seguintes dimensões:

1. análise dos impasses para a efetivação do direito à saúde, no âmbito do 
Sistema de Seguridade Social, tal como definido pela Constituição de 1988 e 
proposições para a retomada do SUS constitucional;

2. análise das bases técnicas, políticas e legais para a efetivação dos princípios do 
SUS e proposições para ampliar/redefinir as coalizões de forças que os apóiam;

3. avaliação da implementação do SUS, considerando seus princípios, inclusive 
no âmbito organizacional, tendo como perspectiva as proposições do Pacto pela 
Saúde;

4. construção dos Termos de Compromisso, previstos no Pacto de Gestão, que 
é parte do Pacto pela Saúde, apreciados e votados nos Conselhos de Saúde;

5. propostas de mudanças nas relações entre as esferas públicas e privadas na 
saúde, relacionadas com a compatibilização entre os modelos de atenção e os de 
gestão e com a adoção dos compromissos com a saúde e bem-estar social por todos 
os gestores, profissionais de saúde e estabelecimentos de saúde financiados, total 
ou parcialmente, com recursos públicos.

6. propostas de adoção de preceitos e instrumentos de efetivação dos compro-
missos dos gestores com o uso dos recursos e patrimônio públicos.

Eixo III - A Participação da Sociedade na Efetivação do 
Direito Humano à Saúde - A participação como princípio para a 
garantia de relações éticas e compromissadas com a efetivação 

do direito humano à saúde

O fato de que o controle social na área da saúde é um modelo, para diversas áreas 
das políticas públicas no Brasil e no exterior, implica o constante aperfeiçoamento 
dos espaços de participação em todos os níveis do sistema de saúde, e em todas 
as relações que envolvem a promoção, prevenção e atenção à saúde. A eleição do 
Presidente do Conselho Nacional de Saúde por seus integrantes representou um 
passo importante em direção à conquista de maior autonomia e ampliação das 
responsabilidades e atribuições dos Conselhos e Conferências de Saúde.

Em 2005, foi feita a atualização do documento “Diretrizes Nacionais para o 
Processo de Capacitação de Conselheiros de Saúde”, elaborado em 1999, que, 
com um novo olhar, passou a ser denominado Educação Permanente do Con-
trole Social no SUS. Com base nessas diretrizes, o Conselho Nacional de Saúde 
aprovou, em agosto de 2006, a Política Nacional de Educação Permanente para o 
Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS). Destaca-se que, nessa política, 
a educação permanente integra um processo de educação em saúde não restrito 
a cursos, mas focado em oportunidades, nas quais cada cidadão, os diversos seg-
mentos da sociedade e governo, que integram os Conselhos de Saúde, têm direito 
de conhecer, propor, fiscalizar e contribuir com o fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

A representatividade e legitimidade dos conselhos e conferências de Saúde não 
estão dissociadas, nem dos padrões de relações dos fóruns de controle social com 
os gestores, nem da disponibilidade de infra-estrutura para dinamizá-los. Assim, 
as tensões entre o pujante movimento de participação na saúde e sua instituciona-
lização são permanentes e requerem o exame das seguintes linhas de atuação:

1. Avaliação da autonomia e da capacidade de elaborar, influenciar, vetar po-
líticas de saúde dos Conselhos e Conferências de Saúde e propostas para conferir 
ao controle social maior poder de definição sobre os rumos do SUS;

2. Avaliação das condições materiais, técnicas e contextos políticos envolvidos 
com o funcionamento dos Conselhos e das Conferências de Saúde;

3. Análise das proposições sobre a criação dos conselhos gestores ou conselhos 
de gestão participativa e avaliação das relações entre esses conselhos e os conselhos 
e as conferências de saúde;

4. Propostas de reorganização e aprimoramento dos conselhos e conferências 
que integram o controle social do SUS;

5. Construção de caminhos para a integração das diversas instâncias de controle 
social das políticas sociais e econômicas que contribuam para a adoção de um modelo 
de desenvolvimento humano e sustentável. Ao debater essas questões de interesse 
na área da saúde estaremos fortalecendo a participação da sociedade civil e transfor-
mando a 13ª Conferência Nacional de Saúde em um grande espaço de articulação, 
de conhecimento e de fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS.


