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30 horas já!

Enfermagem exige redução da jornada

M

ais de dois mil profissionais e dirigentes sindicais e de classe compareceram ao ato público pelas 30 horas
semanais para a Enfermagem, realizado na Câmara dos Deputados,
dia 25 de março. O evento foi avaliado como a maior mobilização
dos últimos anos por deputados
de vários partidos. Mais de 70 deputados, incluindo o presidente da
Casa, Michel Temer (PMDB-SP), se
comprometeram com a aprovação
da redução da jornada.
“O presidente da Câmara se incorpora nessa luta”, assumiu Temer
ao abrir a manifestação. Dirigentes
da CNTS, da ABEn, do Cofen e da
FNE e das federações filiadas compareceram em massa ao ato. Temer
garantiu a inclusão da proposta de
redução da jornada na pauta de
votação em plenário assim que for
apreciada nas comissões.
Ao final, foi acatada proposta
da Confederação de que as enti-

dades sindicais e de classe devem
apresentar sugestões de consenso
que visem agilizar a tramitação do
projeto. A repercussão, com certeza, terá influência na tramitação
mais rápida e na possível aprovação do projeto de lei”, avaliou
o presidente da CNTS, José Lião
de Almeida.
A redução da jornada é necessária à saúde, qualidade de vida,
melhor prestação de serviço e
levará à geração de mais postos
de trabalho para os profissionais
da Enfermagem, ressaltou o diretor José Caetano Rodrigues, que
defendeu a jornada de 30 horas
em nome da CNTS. Ele apontou
razões justas para a redução da
carga horária dos profissionais da
Enfermagem, que devem ter tratamento diferenciado por conta das
características próprias da atividade que exercem, pois atuam em
situações de sofrimento e risco.
Págs. 6 e 7

CNTS parabeniza
profissionais da Enfermagem
A Diretoria da CNTS
parabeniza os profissionais pela passagem
da semana da Enfermagem, que se comemora
anualmente no período
de 12 a 20 de maio.
Mais que isso, propõe
a todas as entidades
sindicais filiadas e vinculadas a reflexão sobre
a importância dessa categoria, que representa
quase a metade dos 3
milhões de trabalhadores da saúde e que tem
a missão especial de cuidar do seu
semelhante. Durante a semana,
mais que em 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 – e também perante a sociedade, as campanhas
e reivindicações
pelo reconhecimento do seu trabalho e
valorização profissional.
A Confederação
orienta no sentido
de que sejam realizadas atividades
diversificadas voltadas para os trabalhadores e usuários do Sistema Único
de Saúde, enfocando a realidade e
os desafios para garantir trabalho
digno, profissionais valorizados e
serviços de qualidade para toda a
população.

Sistema Cofen/Coren’s
Oficina da CNTS debate PL 3277
Durante debate em oficina realizada pela CNTS, em Brasília, dia 24 de março,
o deputado Mauro Nazif (PSB-RO) admitiu a necessidade de apresentação de um
substitutivo ao PL 3.277/04, que dispõe sobre mudanças nos conselhos profissionais de enfermagem. A atividade reuniu
diretores e conselheiros da Confederação
e dirigentes de federações filiadas para
debater a proposta e sobre o novo código
eleitoral dos conselhos, que está em discussão no colegiado do sistema Cofen/
Coren’s. Participaram do evento, como
convidados, o presidente do Cofen, Manoel Neri, a presidenta da ABEn, Maria
Gorete, e o vice-presidente da Câmara,
deputado Marco Maia (PT-RS). Pág. 12
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Saúde na pauta dos poderes

N

os últimos três meses a
saúde se tornou destaque
na agenda dos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário. Enfim, autoridades das mais
altas esferas de decisão unificaram o discurso de que é preciso
estabelecer o diálogo e buscar o
consenso no sentido de apresentar
soluções para os graves problemas
que afligem o setor. O SUS passou
a ser preocupação não apenas do
setor saúde, mas também dos três
poderes, das três instâncias de
governo e da sociedade.
O Conselho Nacional de Saúde, órgão do Executivo, incluiu na
agenda para 2009 e lançou, dia 12
de março, a Caravana Nacional
em Defesa do Sistema Único de
Saúde, em evento na Câmara
Federal, que contou com a presença do ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, de
parlamentares, conselheiros da saúde, representantes do governo
e de movimentos sociais. A Caravana
tem como objetivo a
mobilização nacional para melhorar
e ampliar o atendimento público de
saúde prestado à
população.
A precariedade
do atendimento no
Rio Grande do Norte
e no Pará, denúncias
de irregularidade na terceirização dos serviços de
saúde no Distrito Federal e
os prejuízos que advirão com a
proposta de reforma tributária
em tramitação na Câmara dos Deputados também foram assuntos
constantes da pauta de discussão
do Conselho.
A Câmara dos Deputados foi
palco da maior mobilização dos
últimos anos, na avaliação de
vários deputados, quando da
realização do ato público pelas
30 horas semanais para a Enfermagem, que reuniu mais de dois
mil profissionais e dirigentes sindicais e de classe, dia 25 de março.
Mais de 70 deputados de todos os
partidos, incluindo o presidente
da Casa, Michel Temer, se comprometeram com a aprovação da
redução da jornada, reconhecendo
a extensa carga horária como fator
de risco não apenas para os trabalhadores da saúde, mas também
para a qualidade do atendimento
prestado à população.
Instância final das ações que
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questionam desde a falta de medicamentos até a realização de
exames complexos, o Supremo
Tribunal Federal realizou audiência pública na busca de subsídios
para decidir sobre questões como
responsabilidades e competências
da União, estados e municípios,
desafios do Poder Judiciário
quanto ao acesso às prestações
de saúde, financiamento e gestão
do SUS, envolvendo a legislação
e universalidade do sistema. Mas
o presidente do STF, ministro
Gilmar Mendes, admitiu que os
casos de omissão na saúde pública não podem ser resolvidos
apenas com uma ação isolada de
um único ente, eventualmente do

Judiciário, e convocou ao “diálogo
institucional responsável”.
Na audiência, a necessidade de
definição das competências e responsabilidades pela execução das
políticas de saúde foi defendida
por vários segmentos. O presidente do Conselho Nacional de
Saúde, Francisco Batista Júnior,
e o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde, Antônio Figueiredo
Nardi, afirmaram que União e
estados não investem o necessário
em saúde e que a solução mais
urgente é a regulamentação da
Emenda Constitucional 29, com o
objetivo de equacionar e racionalizar o financiamento entre os entes
federados e para que se garanta,
efetivamente, o cumprimento dos
serviços e ações de saúde.
“Vivemos o que se convencio-

nou chamar de prefeiturização do
SUS, com a desresponsabilização
dos entes federais e estaduais na
área da saúde e a sobrecarga nos
municípios”, disse Batista Júnior.
Segundo ele, “a alta burocratização na forma de financiamento do
SUS, a descentralização inconsequente, com a desresponsabilização dos entes federal e estaduais
e a sobrecarga nos municípios, a
lógica assistencialista do sistema e
a sua excessiva privatização impedem a concretização da legislação
da área.”
A judicialização da saúde,
outro tema debatido, provocou
divergências entre representantes
do Executivo e juristas e deixou
latente a preocupação do Poder
Judiciário, que “vem se deparando com situações trágicas
no julgamento do pedido de
cada cidadão que reclama
um serviço ou um bem
de saúde muitas vezes
extremamente urgente
e imprescindível”,
segundo afirmou o
presidente do STF.
O ministro José
Gomes Temporão
acatou a sugestão
de ampliar o diálogo e convocou
uma reunião com
representantes do Judiciário, do Ministério
Público, das Defensorias Públicas, da Advocacia Geral da União, dos
Conselhos Nacionais de
Saúde, de secretários estaduais
e municipais de Saúde, das Procuradorias Gerais dos Estados e do
Ministério da Saúde, para definir
formas e meios para solucionar os
problemas.
A CNTS entende que a solução para as graves questões da
saúde passam, também, pela valorização dos profissionais e pela
qualidade dos serviços prestados
à população, e convoca os trabalhadores da saúde, especialmente
os dirigentes sindicais da categoria, a se incorporarem nessa
batalha, participando ativamente
dos órgãos de controle social e
das instâncias de debate em cada
município brasileiro. É preciso
entender a importância do momento e fazer valer os princípios
definidos na Constituição Federal,
garantindo o acesso integral e
universal aos serviços e ações de
saúde pública.
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Dalva Maria Selzler - Diretora de Patrimônio
Lucimary Santos Pinto - Diretora Social e de
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Edson Clatino de Souza - Diretor de Assuntos
Culturais e Orientação Sindical
Joaquim José da Silva Filho - Diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários
Mário Jorge dos Santos Filho - Diretor de
Assuntos de Seguridade Social
Diretores Suplentes
Carlos José Suzano da Silva
Terezinha Perissinotto
Claudionor José da Silva
Mario Luiz Cordeiro
Sidney José Gomes Bettu
Aparecida dos Santos de Lima
Silas da Silva
José Bernardo da Silva
Sueli Aparecida Koupak
Carlos Cesar Rodrigues
José Sousa da Silva
Emerson Cordeiro Pacheco
Domingos da Silva Ferreira
Milton Carlos Sanches
Jaime Ferreira dos Santos
Conselho Fiscal – Efetivos
Remi Borazo, José Paulo da Silva e Walter José
Bruno D’Emery
Conselho Fiscal – Suplentes
José Carlos dos Santos, Ana Maria Mazarin da
Silva e Vaina Dias de Paula Silva
Delegação Internacional
Maria de Fátima Neves de Souza, Maria Salete
Cross, Lúcia Maria Flach, Severino Ramos de
Souto, Leodália Aparecida de Souza, Nadia
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José Lião de Almeirda, João Rodrigues Filho,
José Caetano Rodrigues, Joaquim José da Silva
Filho.

As mulheres brasileiras passam a contar com mais uma
arma contra o câncer de mama
e do colo uterino. Entrou em
vigor, dia 29 de abril, a Lei
11.664/08, que assegura, em
todo o território nacional, a
efetivação de ações de saúde
que assegurem a prevenção, a
detecção, o tratamento e controle da doença no âmbito do SUS.
As ações incluem a realização
de exames e o encaminhamento das portadoras da doença
a serviços de maior complexidade. Conheça a íntegra da lei
na página da Confederação,
www.cnts.org.br, no item documentos.
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CNTS realiza curso para dirigentes da região sul

S

indicato, Sociedade e Saúde no
Brasil. Este foi o tema central
do curso de capacitação realizado pela CNTS, de 3 a 6 de março,
em Florianópolis (SC), para dirigentes sindicais da região sul. Foi
o primeiro curso seguindo o novo
formato aprovado no planejamento
estratégico da Confederação, com o
objetivo de formar lideranças para
intervenção qualificada sobre temas
relacionados à agenda sindical e à
conjuntura nacional. Os próximos
cursos serão realizados em agosto,
para dirigentes sindicais do nordeste, e em outubro, em São Paulo,
com participação de lideranças do
centro-oeste.
“O curso foi positivo em número
de participantes, pela metodologia
utilizada e, principalmente, pela
forma como os dirigentes se comprometeram com o curso e a sua
aplicação. A maior interação, em que
os formadores não apenas jogaram
informações, fez com que o curso saísse dos padrões e despertasse maior
interesse. Com isso, para os próximos
cursos, vamos fazer ajustes, incluir
novos temas, mantendo os pontos
comuns e incluindo questões específicas de cada região, que tem demandas diferentes”, avaliou o diretor
de Assuntos Culturais e Orientação
Sindical da CNTS, Edson Clatino de
Souza (Zinho).
O diretor da CNTS e presidente da
Federação dos Trabalhadores em Es-

40 dirigentes dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina fizeram o curso
tabelecimentos de Serviços de Saúde
de Santa Catarina, entidade anfitriã,
Adair Vassoler, também ressaltou a
importância dos temas e a participação efetiva dos dirigentes. “Isso levou
à interação e melhor aproveitamento
do curso”, analisou. Segundo ele,
aprofundar o conhecimento sobre
temas como a retomada do processo
de reorganização e fortalecimento
do SUS é essencial para as lideranças
sindicais e também para as bases. “As
questões abordadas no curso serão incluídas na pauta do encontro estadual
– cuja data será definida na reunião
de diretoria em junho –, mas as informações já estão sendo transmitidas
para a base em nossos informativos. O
trabalhador precisa conhecer melhor
os assuntos para poder cobrar dos
gestores”, disse.
Na abertura do curso, coordenado

pelos técnicos do Dieese, Carlindo
Rodrigues de Oliveira e Reginaldo
Muniz Barreto, Adair Vassoler e
Edson Clatino falaram sobre a iniciativa do curso e das lutas da CNTS. O
que é sindicato e origens do sindicato
no mundo, quais são suas funções e
formas de organização; a história do
sindicalismo dividida em períodos
como a Era Vargas (1930-1945), o intervalo democrático (1946-1964), sob
a ditadura militar (1964-1985), sob
o vento da redemocratização (19851994) e pós estabilização monetária
(1994-2009) foram subtemas do curso,
em que os participantes se reuniam
em grupos para discutir e apresentar
respostas.
Os dirigentes também discutiram
sobre seguridade social, com ênfase
na questão da Previdência Social e
financiamento; o Sistema Único de

Anencefalia

AGU pede ao Supremo que acate ação da CNTS
A Secretaria-Geral de
Contencioso (SGCT) da
Advocacia-Geral da União
elaborou as alegações finais
nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) nº 54,
através da qual a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde pretende
obter a constitucionalidade
do parto antecipado de fetos
anencéfalos no Supremo Tribunal Federal. Na conclusão,
a SGCT pede que seja acolhido, no STF, o pedido da
CNTS e que seja garantido à
gestante “o direito subjetivo
de se submeter à antecipação
terapêutica do parto, sem a
necessidade de apresentação prévia de autorização
judicial ou de permissão
específica do Estado”. A manifestação foi apresentada
dia 3 de abril.
A Confederação, em síntese, quer que a legislação
penal não seja aplicada aos
casos de antecipação terapêutica do parto de fetos
portadores de anencefalia, a partir do momento
que se sabe que o feto não
sobreviverá após o parto.
A AGU, em sua manifestação, afirmou que a rede

pública de saúde está aparelhada para oferecer diagnósticos precisos durante o
pré-natal, enquanto dispõe
de equipamentos aptos a
detectar a má-formação fetal
decorrente da anencefalia.
Nesse contexto, afirmou
que a gestante se encontra
amplamente amparada pelas
políticas públicas voltadas
à proteção de sua saúde, o
que lhe permite escolher, da
forma mais segura possível,
entre levar a termo a gestação ou antecipar terapeuticamente o parto.
O índice de morte intrauterina é alto e a permanência do feto no útero materno
representa perigo para a mãe.
A gestante que optar pelo
parto antecipado encontrará abrigo nos preceitos
fundamentais da dignidade da pessoa humana, do
princípio da legalidade,
liberdade e autonomia da
vontade, bem como no
direito à saúde. A SGCT é
o órgão da AGU responsável pelo assessoramento do
Advogado-Geral da União
nas atividades relacionadas à
defesa judicial da União perante o STF. (Fonte: Portal da
AGU/Letícia Verdi Rossi)

Memória – Na ADPF
54, ajuizada em 2004, a
CNTS defende a antecipação do parto de fetos
anencéfalos, ressalta os
preceitos fundamentais,
concernentes aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, em seu conceito maior,
da liberdade e autonomia
da vontade e os riscos
para a saúde da gestante
e alerta para a possibilidade de os profissionais
da saúde serem enquadrados no Código Penal.
Em audiência pública
realizada pelo Supremo
com vistas a buscar base
científica para o julgamento da Ação, a ADPF foi
defendida pelo ministro
José Gomes Temporão, da
Saúde, por cientistas, movimentos sociais e parte
da igreja. Levantamento
realizado pela doutora
Debora Diniz, do Instituto
Anis de Bioética, Direitos
Humanos e Gênero, entidade parceira da CNTS
na ADPF 54, aponta que,
das 192 nações com acento na ONU, 94 permitem
a antecipação do parto
nos casos de Anencefalia.
Março/Abril de 2009

Saúde, princípios e legislação; saúde
no Brasil, relação entre saúde privada
e saúde pública; saúde e segurança
no trabalho, acordos e convenções;
controle social da saúde no Brasil.
Os participantes foram instados a
refletir sobre o que a saúde, a gestão
do SUS e o controle social esperam
do movimento sindical. Segundo os
técnicos do Dieese, pela avaliação
da plenária foi possível identificar
pontos que devem estar na agenda
dos sindicatos, das federações e
da CNTS. “O modelo adotado e o
eixo programático contemplaram
os anseios e as necessidades de
conhecimento dos dirigentes que
participaram do curso, que tem como
principal meta preparar os dirigentes
que atuam na linha de frente, em
suas bases”, avaliou o diretor da
CNTS, José Caetano Rodrigues.

Comitês da CNTS discutirão
pauta de atividades
Em reunião marcada para
3 de junho, os comitês especiais vão definir a pauta
de ações e atividades a ser
apresentada à diretoria da
CNTS. Realização de seminário de raça, debate sobre
violência contra a mulher,
participação ampliada nos
comitês específicos da ISP,
maior divulgação das questões ligadas aos segmentos
jovem, mulher, raça e LGBT
e levantamento de cláusulas
com recorte nos quatro segmentos estão na pauta.
“Vamos planejar nossas
ações e buscar maior integração com os demais membros da diretoria e a partir
da CNTS vamos trabalhar
junto à base a inclusão desses segmentos e adoção de
medidas de combate ao preconceito e à discriminação”,
adianta a coordenadora dos
comitês Lucimary Santos
Pinto. Com assessoria de
técnicos do Dieese, os pontos
já discutidos na reunião em
abril serão incluídos em um
planejamento, com objetivos
e cronograma.
Também vão se reunir,

dia 3 de junho, os integrantes
do grupo de trabalho criado
para discutir a reforma estatutária. “De início, vamos
agendar um curso intensivo
para os membros do grupo,
com participação de especialistas, sobre conjuntura
político-sindical, buscando
um diagnóstico sobre as possíveis reformas trabalhista
e sindical a as perspectivas
do sindicalismo no Brasil”,
destaca o diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários, Joaquim José da Silva Filho. Em
seguida, orientações serão
passadas às federações filiadas para discussão com as bases. Compõem o grupo ainda
os diretores Adair Vassoler,
Valdirlei Castagna e Mário
Jorge dos Santos Filho.
A reunião da Diretoria
prosseguirá nos dias 4 e
5 para tratar de questões
políticas e administrativas.
Os membros do Conselho
Fiscal, Remi Borazo, José
Paulo da Silva e Walter José
Bruno D’Emery, também
vão se reunir para analisar as
contas do primeiro trimestre
de 2009.
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CNS rejeita terceirização
de hospital no Distrito Federal

O

plenário do Conselho Nacional de Saúde deliberou
pela suspensão do repasse
dos recursos do Ministério da Saúde
para o Distrito Federal, caso a Secretaria de Saúde se recuse a rever
a terceirização do Hospital Regional
de Santa Maria, uma das regiões
administrativas do Distrito Federal.
O Conselho compôs um grupo de
trabalho, formado por dois representantes dos trabalhadores, dois
do governo e quatro dos usuários,
para rediscutir com o Secretário
Augusto Carvalho uma forma para
que o hospital funcione sob gestão
pública. Em caso de insucesso formalizará a deliberação por meio de
uma resolução a ser encaminhada
ao Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, para homologação.
Por contrato assinado com a Secretaria de Saúde do DF, o hospital
será administrado pela organização
social Real Sociedade Espanhola
de Beneficência, em parceria com a
Universidade Católica de Brasília.
O processo foi alvo de ação ajuizada
em 15 de abril pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
- MPDFT, que considerou ilegal o
contrato de R$ 222 milhões, por dois
anos de vigência. A promotora Cátia
Vergara aponta que o contrato viola
os princípios da legalidade, isonomia,
impessoalidade e economicidade que
regem os atos praticados pelo poder
público. A terceirização da mão de
obra afronta, ainda, o princípio do
concurso público, pois há centenas de
aprovados em concursos da própria

Plenário do Conselho Nacional de Saúde
Secretaria aguardando convocação.
A ação obteve liminar do juiz
Donizeti Aparecido da Silva, da 8ª
Vara de Fazenda Pública do DF, que
determinou a suspensão do contrato
e do repasse de recurso público para
execução do contrato até a decisão
final da ação. O MPDFT e o Ministério Público de Contas do DF atuam
em parceria contra a terceirização do
hospital desde o início de 2008, sob a
justificativa de que é inconstitucional
o repasse da gestão integral de unidade hospitalar pública à iniciativa
privada.
A Secretaria de Saúde conseguiu
derrubar a liminar que impedia a
abertura do hospital. O presidente do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
desembargador Níveo Gonçalves,
rebateu todas as acusações de irre-

gularidades, suspendeu a liminar e o
hospital passou a ter funcionamento
ambulatorial de 23 de abril, sob a administração da Real Espanhola, após
um ano de concluída a sua construção,
que custou R$ 130 milhões, além dos
gastos R$ 28 milhões em equipamentos. O Ministério Público vai recorrer
da decisão em segunda instância.
“O processo de terceirização do
hospital é alvo de várias irregularidades apontadas pelo Ministério
Público e desrespeita o princípio do
controle social estabelecido na Constituição Federal. O mais grave é que a
desobediência, alvo de denúncias nos
pequenos municípios pelo interior do
Brasil, vemos agora acontecer em plena capital do país”, alerta o diretor da
CNTS e conselheiro nacional de saúde,
José Caetano Rodrigues. (Com CNS)

Ministério apresenta o
Cartão Nacional de Saúde
Questionamentos quanto aos
recursos já investidos, desfragmentação em relação à seguridade social,
vulnerabilidade dos dados, dentre
outros, foram enfatizados no debate
entre os conselheiros durante reunião
do Conselho Nacional de Saúde com
a Secretária Executiva do Ministério
da Saúde, Márcia Bassit, para balanço
e apresentação da nova proposta do
Cartão SUS, o Cartão Nacional de
Saúde.
Márcia Bassit explicou que o principal diferencial do Cartão atual em
relação ao modelo iniciado em 1999
está no prontuário eletrônico, “que
vai facilitar o acesso, a qualidade e o
controle”. A secretária explicou que
uma das prioridades do Ministério
tem sido a reorganização do sistema
em redes de atendimento e que o
Cartão é fundamental para efetivar
essa integração, “nesse sentido, o
Cartão Nacional de Saúde não é uma
ação isolada”.
Já o assessor técnico da Secretaria, Rogério Sugai, destacou que
o Cartão servirá para identificar o
usuário e seu domicílio. “Já temos
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o cadastro dos estabelecimentos de
saúde, mas é necessário saber onde
o usuário está, até porque isso tem
impacto nos custos dos estados e
municípios”, explicou. Para Sugai,
a primeira versão do Cartão SUS
não deu certo por não apresentar
benefícios perceptíveis aos cidadãos
e profissionais de saúde; exigir
alta competência de informática
em municípios de pequeno porte;
haver a emissão centralizada do
cartão, impedindo que chegassem
aos usuários do SUS; e incapacidade de integração com prontuário
eletrônico.
Segundo Rogério, a distribuição
nacional dos cartões foi interrompida em 2006 e não há controle
dessa distribuição nos municípios.
“Tivemos uma fragmentação dos
cadastros entre municípios, estados
e União e um aumento de sistemas
próprios locais, desintegrados, sem
padronização e financiados pelo
MS”, disse. O assessor apontou,
também, as qualidades do novo
modelo proposto, que é alinhado
ao plano estratégico do Ministério,

o Mais Saúde. Dentre as vantagens,
apontou o fato de o Cartão vincular
indivíduos com suas famílias; agilizar e melhorar o atendimento e a
regulação; melhorar parâmetros de
financiamento, controle e avaliação, dentre outros, “e poderá gerar
uma economia de mais de um R$ 1
bilhão/ano, segundo a Fundação
Getúlio Vargas”.
Para o presidente do CNS, Francisco Júnior, há certa frustração em
relação ao tema, pela falta de informações sobre como anda o processo
ou adesão dos municípios. “Apostamos no Cartão como uma forma
de corrigir distorções e melhorar o
atendimento”, disse. O diretor da
CNTS e conselheiro do CNS, José
Caetano Rodrigues, concorda com
a opinião. “Com base no banco
nacional de dados será possível ao
médico, em qualquer cidade, ter
conhecimento do histórico de saúde
do paciente, poder ver resultados
de exames e, com isso, será mais
fácil evitar que os serviços públicos
sejam usados de forma fraudulenta”, avalia. (Com CNS)
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“Todos
em Defesa
do SUS”
Esse é o tema central da Caravana Nacional em Defesa do
Sistema Único de Saúde, lançada
pelo Conselho Nacional de Saúde
(CNS), dia 12 de março de 2009,
no Auditório Nereu Ramos, na
Câmara Federal. O evento contou
com a presença do ministro da
Saúde, José Gomes Temporão, de
parlamentares, conselheiros da
saúde, representantes do governo
e de movimentos sociais.
A Caravana faz parte da agenda política do CNS e tem como
tema central a defesa do SUS
como Patrimônio Social e Cultural da Humanidade, bem como
Gestão do Trabalho, Modelo de
Atenção, Financiamento, Controle Social, Intersetorialidade,
Complexo Produtivo da Saúde e
Humanização no SUS. A intenção
é promover debates em torno da
conjuntura atual na saúde, considerando a crise e as dificuldades
no aumento de investimentos públicos e de serviços, respeitando
realidades específicas e necessidades de cada Estado.
A Caravana Nacional, incluída na agenda do CNS para
2009, tem como objetivo realizar uma mobilização em nível
nacional, com atos em cada
estado, para melhorar e ampliar
o atendimento público de saúde
prestado à população e buscar
o reconhecimento do SUS pela
Unesco como Patrimônio Social
e Cultural da Humanidade. A
idéia do reconhecimento internacional do sistema foi apresentada em ato público no Fórum
Social Mundial da Saúde, em
Belém, no final de janeiro.
“Esta será uma atividade de
fundamental importância e a
CNTS participará ativamente
da campanha, por meio das
lideranças das entidades filiadas e vinculadas, muitos deles
conselheiros estaduais e municipais de Saúde”, ressalta José
Caetano Rodrigues, diretor da
CNTS e conselheiro nacional da
saúde, que participou do evento
na Câmara.

Jornal da

CNTS

“A

CNTS assina manifesto
contra teor da reforma tributária

proposta de reforma
tributária traz graves
consequências ao financiamento das políticas sociais no
Brasil, ameaçando de forma substancial as fontes exclusivas que dão
suporte às políticas da Seguridade
Social – Previdência, Saúde e Assistência Social –, Educação e Trabalho.
Em 2009, essas contribuições sociais,
que serão extintas, deverão arrecadar
235 bilhões de reais. Estão em jogo
as fontes de custeio, como também
as prioridades para aplicação desses
recursos”. O alerta é dado no Manifesto em defesa dos direitos sociais
básicos sob ameaça na reforma tributária, assinado por 60 entidades
sindicais, entre elas a CNTS, sociais
e religiosas, ao tempo em que manifestam preocupação com as ameaças
ao ordenamento e financiamento dos
direitos sociais da Constituição de
1988, particularmente sobre a Seguridade Social, contidas na proposta de
reforma tributária, PEC 233/08.
No início de março, cerca de
60 entidades sociais, organizações
populares e movimentos sociais,
contrárias ao teor do substitutivo
apresentado pelo relator da PEC,
deputado Sandro Mabel (PP-GO),
incluindo o Conselho Nacional de
Saúde e a CNTS, e que representam
mais de 150 milhões de brasileiros,
entregaram ao presidente da Câmara
dos Deputados, Michel Temer, manifesto em que pedem amplo debate

com a sociedade sobre a reforma
tributária, antes da votação em plenário. A principal reivindicação é a
garantia dos recursos da Seguridade
Social. O documento denuncia que
a proposta, se aprovada na forma
atual, subtrai recursos e quebra salvaguardas constitucionais de benefícios e programas sociais e serviços
públicos, atualmente protegidos
pelo art. 195 da Constituição Federal
de 1988, e pediram o adiamento da
votação da PEC.
“A pretexto de simplificar o
modelo de arrecadação tributária,
a PEC 233 extingue as contribuições
sociais e incorpora esses recursos a
impostos. Com isso, a Seguridade
Social perderia essas fontes vinculadas e de uso exclusivo”, explica o
vice-presidente da CNTS, João Rodrigues Filho, que representou a Confederação no encontro com Temer.
. Segundo ele, “a insuficiência
de recursos para o financiamento
da saúde verificada hoje poderá
ser agravada, com o atendimento se
distanciando cada vez mais dos princípios constitucionais básicos do SUS,
de garantir acesso integral, universal e
de qualidade aos serviços públicos de
saúde e de previdência”, ressalta.
No manifesto, as entidades
ressaltam que, nas áreas da Seguridade Social, o projeto prejudicará
ainda mais, em termos quantitativos e qualitativos, a capacidade de
atendimento do Sistema Único de

João Rodrigues e José Caetano na reunião com Temer
Saúde; afetará diretamente a vida de
26 milhões de titulares de benefícios
pagos pelo INSS e de cerca de 6 milhões de trabalhadores que recebem
o seguro desemprego. Também são
afetados os recursos das 11 milhões
de famílias que participam do “Bolsa
Família”.
De acordo com o documento
apresentado a Temer, as contribuições sociais, que possuem finalidade específica e não podem ser
utilizadas livremente pelo governo,

Reforma tributária retira
R$ 5 bi da saúde e seguridade
As entidades contrárias à
reforma tributária, como está
na PEC 233/08, denunciam
que a aprovação da proposta
significaria perda de recursos
para a saúde e seguridade social em torno de R$ 5 bilhões.
Isto porque a Contribuição
Social para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins)
e a Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) passariam a ser arrecadadas pelo
novo Imposto sobre o Valor
Agregado Federal (IVA -Federal). O Conselho Nacional
de Saúde promoveu reunião
extraordinária, dia 14 de abril,
a fim de discutir a proposta
em tramitação na Câmara dos
Deputados.
Dentro do tema da reforma
foram abordadas questões
como Impactos da Reforma
Tributária na Seguridade Social
e Desafios para a Seguridade
Social diante da PEC 233/08.
Participaram do evento líderes
dos partidos no Congresso
Nacional, entre eles o relator
da PEC 233, deputado Sandro

Mabel (PP-GO), e representantes dos conselhos nacionais
da Educação, de Previdência
Social e de Assistência Social
e do Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat, além do
Centro Brasileiro de Estudos
de Saúde - Cebes, Secretaria
Executiva do Ministério da
Saúde, Projeto Justiça e Paz da
CNBB e Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA.
“A proposta ameaça a regulamentação da Emenda Constitucional 29, ao engessar as
fontes exclusivas, reduzindo o
Orçamento da Seguridade Social no contexto do Orçamento
Geral da União, e afetará a
capacidade de atendimento
do SUS”, avalia o diretor da
CNTS José Caetano Rodrigues,
conselheiro do CNS, que participou dos debates. Segundo
ele, novos debates e novos atos
políticos serão realizados, no
sentido de ampliar a discussão
e levar a alterações na PEC
233. “O relatório do deputado
Mabel coloca todos os setores

da economia subordinados a
um só bolo de recursos, em
desobediência à prioridade
que deve ser dada aos direitos
sociais. Defendemos o arquivamento da proposta e construção de um novo projeto a
partir do zero”, destacou José
Caetano.
A vinculação dos recursos para a seguridade social
a 39% da arrecadação do
Imposto sobre Valor Adicionado, previsto no texto da reforma tributária, foi criticada
por unanimidade, em debate
entre deputados e especialistas do setor, durante reunião
realizada na Comissão de
Seguridade Social e Família,
da Câmara dos Deputados. O
uso de contribuições, como
é feito atualmente, para os
gastos com a Previdência e
a área social, além da saúde,
estabelecidos na Constituição
Federal de 1988, foi citado
pelos debatedores como um
modelo vitorioso, elogiado
em vários países.

serão abolidas e esses recursos serão
incorporados a impostos. Ou seja,
a Seguridade Social dependerá de
repasses do Orçamento Fiscal e disputará recursos com governadores,
prefeitos, Forças Armadas, além
de enfrentar a pressão de setores
empresariais por desoneração tributária ou aumento dos gastos com
investimentos em infraestrutura.
Leia a íntegra do manifesto na página da Confederação – www.cnts.
org.br, no item documentos.

SINNP/SUS terá
novas turmas
Com o objetivo de formar gestores públicos e privados e trabalhadores da saúde, de
modo a consolidar e aperfeiçoar o Sistema
Nacional Permanente de Negociação do SUS
SiNNP-SUS, serão formadas novas turmas de
trabalhadores, dirigentes sindicais e gestores
da saúde para o Curso de Aperfeiçoamento
em Negociação do Trabalho no SUS. A formação visa democratizar as relações de trabalho
e potencializar a capacidade de negociação
do trabalho em saúde. Atualmente, 26 turmas
estão em andamento em todo o país.
Nessa nova etapa são oferecidas 700 vagas
para trabalhadores e as inscrições devem
ser encaminhadas por meio das entidades
sindicais respectivas representadas na Mesa
Nacional de Negociação Permanente do
SUS. O curso a distância, criado pela Mesa
Nacional, tem como premissa os princípios e
as diretrizes do SUS e como objetivo oferecer
ferramentas para a implementação de novas
mesas e o fortalecimento das já existentes. A
experiência de mesas de negociação é única
no serviço público. Atualmente, são 28 mesas
pelo país, sendo 12 municipais e 16 estaduais.
Todas acompanhadas pelos respectivos conselhos de Saúde.

(Com CNS)

Março/Abril de 2009

5

Jornal da

CNTS

Profissionais da Enfermagem rea
A

valiado como a maior mobilização dos últimos anos por
deputados de vários partidos,
o ato público pelas 30 horas semanais
para a Enfermagem reuniu mais de
dois mil profissionais e dirigentes
sindicais e de classe na Câmara, dia
25 de março. Mais de 70 deputados
de todos os partidos, incluindo o
presidente da Casa, Michel Temer
(PMDB-SP), se comprometeram com
a aprovação da redução da jornada.
“O presidente da Câmara se incorpora nessa luta”, assumiu Temer ao
abrir a manifestação. Dirigentes da
CNTS, da ABEn, do Cofen e da FNE
e das federações filiadas compareceram em massa ao ato. Ao final, foi
acatada proposta da Confederação
de que as entidades sindicais e de
classe devem apresentar sugestões
de consenso que visem agilizar a
tramitação do projeto.
“A grandiosidade do ato pode ser
avaliada pelo número de manifestantes e também pela quantidade de
deputados, de todos os partidos, que
compareceram e pelo compromisso
assumido em favor da redução da
jornada. A repercussão, com certeza,
terá influência na tramitação mais
rápida e na possível aprovação do
projeto de lei”, avaliou o presidente
da CNTS, José Lião de Almeida.
“A mensagem que trago é uma
indagação: será que em termos de
trabalho há diferença em relação a
outras categorias que justifique a
jornada reduzida? Respondo fazendo coro com vocês: há diferença em
função da atividade nitidamente
muito mais sacrificada, que lida,
diariamente, com as mazelas da população”, disse Temer, que garantiu
a inclusão da proposta de redução
da jornada na pauta de votação em
plenário assim que for apreciada
nas comissões. Em troca, o presidente pediu que os manifestantes
defendam o Legislativo como poder
fundamental à democracia, aberto às

Deputados de todos os partidos apoiaram o ato

reivindicações da sociedade.
O ato público, coordenado pelo
deputado Mauro Nazif (PSB-RO) em
parceria com entidades sindicais e de
classe, teve como objetivo pressionar
pela discussão em regime de urgência dos projetos de Lei 1.891/07, de
Nazif, apensado ao 2.295/00 – que
tem sua origem no PLS 161/99, de
autoria do então senador Lúcio Alcântara (PSDB-CE), e já foi aprovado
no Senado. A proposta tramita na
Comissão de Seguridade Social e
Família, onde aguarda perecer do
relator, deputado Arnaldo Faria de
Sá (PTB-SP), a quem a CNTS apresentou sugestões.
“Este é o movimento mais bonito que esta Casa viu nos últimos
20 anos. E isso se deve à presença
dos que aqui estão, dos que acompanham o ato fora do auditório e
também nos seus estados. A Câmara
está tomada por profissionais da
Enfermagem e sem a participação do
Cofen, da Aben, da FNE, da CNTS,

do Sinderon, da Anatem, a mobilização não estaria acontecendo.
Faço o chamamento por questão de
justiça. A partir de hoje esse projeto
será conhecido por toda a Casa e só
por isso este ato já valeria a pena”,
destacou Nazif.
O deputado ressaltou a necessidade de se valorizar o profissional
de enfermagem. “É preciso melhorar
as condições desse trabalhador que
sofre pressões físicas e psíquicas no
exercício de sua profissão. Quando
brigamos pela redução da jornada
os profissionais serão beneficiados,
porém, muito mais serão os pacientes. Melhorando as condições de
trabalho, iremos beneficiar também
o paciente, que terá ao seu dispor um
profissional com plena capacidade
física e mental para melhor atendêlo”, afirmou.
Arnaldo Faria de Sá avaliou que
a aprovação da proposta é extremamente importante e vai atender todo
o conjunto da Enfermagem, que é

quem cuida do paciente. “Visita de
médico é rapidinha, visita da enfermagem é permanente”, argumentou.
O deputado ressaltou o fato de que
a redução da jornada vai aumentar
a oferta no mercado de trabalho e
alertou: “É preciso que a mobilização tenha continuidade porque esta
Casa só trabalha na pressão”.
A presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família, deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA),
cobrou pressa na apresentação
do relatório para ser incluído na
pauta da comissão. “Por estar na
presidência do colegiado tenho de
me manter imparcial em relação às
propostas, porém, depois do compromisso assumido pelo presidente
da Câmara com a causa, anuncio
que em breve tempo veremos essa
causa avançar”, disse.
A presidente da ABEn, Maria
Goretti David Lopes, alertou que
“a qualidade da atenção à saúde
depende diretamente da qualidade
das ações desenvolvidas pela enfermagem”. Já o presidente do Cofen,
Manoel Neri, destacou a unidade
dos segmentos representativos da
enfermagem em torno das 30 horas.
“Nunca, na história da enfermagem,
houve manifestação tão grande e
que conseguisse unir todas as organizações da categoria”, constatou.
Para a presidente da Federação
Nacional dos Enfermeiros (FNE),
Sílvia Casagrande, a luta não é apenas da enfermagem, mas de todos os
trabalhadores da saúde. “Jornadas
extensas estão associadas a acidentes de trabalho e afastamentos por
estresse”, argumentou.
Os dirigentes do Sinderon, Ângelo Florindo, e da Anaten, Lindaura
Ruas, reforçaram a defesa da redução da jornada. “O PL das 30 horas
é um projeto de vida para a Enfermagem, para nossas famílias e para
os usuários dos serviços de saúde”,
destacou Ângelo Florindo.

Por uma política justa para a saúde
José Lião de Almeida*
  
Ao pensarmos em
uma política justa para
a saúde esbarramos
logo em diversos desacertos históricos, que se
perpetuaram ao longo
das últimas décadas. A
vitória conquistada na
promulgação da Constituição Federal, em
1988, que trouxe em
seu bojo a criação do Sistema Único
da Saúde (SUS), foi manchada por
inúmeros episódios de corrupção
e desvio de verbas públicas. Ao
mesmo tempo, as condições de
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trabalho e salário dos profissionais
da saúde se deterioram e causam
uma decadência no atendimento à
população mais carente, atingindo
de forma perversa os sofridos usuários do sistema universal.
É exatamente nesse campo de
adversidades que entra a organização dos trabalhadores e da
população em busca de correções
de rumo. Nesse sentido, a CNTS
pode afirmar que está cumprindo
seu papel. Nos últimos dias presenciamos uma movimentação
intensa da categoria da saúde
em defesa da jornada de 30 horas
semanais para a enfermagem.
Parlamentares e trabalhadores

debateram o tema em plenário da
Câmara Federal, alargando o caminho que deverá levar à aprovação, em regime de urgência, dessa
antiga e importante reivindicação
da classe.
Outras campanhas e lutas encabeçadas pela CNTS mobilizam
os trabalhadores da saúde de todo
o Brasil, trazendo esperanças de
dias melhores, apesar da tenebrosa crise econômica internacional.
Podemos destacar neste rol de
reivindicações a Campanha Nacional pela rejeição do PLS 26/07, e o
acompanhamento sempre em tempo real de outras propostas em tramitação no Congresso Nacional de
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interesse dos trabalhadores, como
o Fator Previdenciário, Sistema Cofen/Coren, PLS 131/00, fundação
estatal, Emenda 29, criação da CSS
e reforma tributária, entre outras
noticiadas nesta edição. Muito
ainda haverá de ser feito para alcançarmos um patamar mais alto,
de respeito aos trabalhadores e justa universalização da saúde. Para
chegarmos lá é preciso continuar
por este longo caminho, estimulando a participação e a união da
sociedade em prol de uma saúde
melhor para todos.
*Presidente da CNTS
e do SINSAUDESP
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alizam grande ato pelas 30 horas
Ato apoiado em
forma de cordel
O espaço no auditório Nereu
Ramos foi pequeno e centenas
de manifestantes acompanharam
a audiência pública por telões
nos corredores da Câmara. Cada
compromisso de apoio assumido
pelos deputados era seguido de
palavras de ordem, como “atenção
prá votação, vou lembrar na eleição”
ou “deputado vem prá cá, tá na hora
de votar”. A animada manifestação
emocionou o deputado Paulo Ruben
Santiago (PDT-PE), que homenageou
o movimento com um cordel.
Neste dia 25
Mês de março, quarta-feira
A Enfermagem mostra força
Não está prá brincadeira
Vindos de todo o Brasil
Hoje aqui são mais de mil
Pela causa verdadeira
A jornada de trabalho
Nós queremos reduzir
Sem redução de salário
Esse é o caminho a seguir
A saúde vai ganhar
E a justiça avançar
Vamos juntos decidir
Não importa o sistema
Se o mesmo é federal
Se você é do Estado
Ou se é municipal
A redução da jornada
É a decisão acertada
Uma exigência nacional
Petrolina, Joinvile
Santarém e Cuiabá
Pernambuco ou Tocantins
Não importa onde você está.

CNTS ressalta razões para redução da jornada
A redução da jornada é necessária à saúde, qualidade de vida,
1 – A luta pela redução da jornada
melhor prestação de serviço e ledos profissionais da Enfermagem vem
vará à geração de mais postos de
de mais de 60 anos. A primeira lei do
trabalho para os profissionais da
exercício profissional, elaborada em
1944, mas aprovada somente em 1955, já
Enfermagem, ressaltou o diretor
pedia a jornada de 30 horas. O assunto
José Caetano Rodrigues, que defentem sido objeto de debate em todos os
deu a jornada de 30 horas em nome
fóruns de discussão e negociações, com
da CNTS. Ele apontou razões justas
recomendação para a redução da jornapara a redução da carga horária
da, com vistas à melhoria da qualidade
dos profissionais da Enfermagem,
dos serviços prestados à sociedade.
que devem ter
2 – A regutratamento
lamentação da
diferenciado
carga horária
por conta das
dos profissiocaracterísticas
nais da Enferpróprias da
magem tem
atividade que
respaldo na
Constituição
exercem, pois
Federal que, no
atuam em situinciso XIV do
ações de sofriartigo 7º, premento e risco.
vê “jornada de
O diretor
seis horas para
destacou, tamo trabalho realibém, outras
zado em turnos
ininterruptos de
bandeiras da
Nazif defende 30 horas
revezamento,
CNTS como a
salvo negociação coletiva”.
defesa da reorganização e fortalecimento do SUS; a regulamentação
3 – Outras categorias da Saúde, que
já da Emenda Constitucional 29;
trabalham lado a lado com os profissioa implantação da NR 32 que disnais da Enfermagem, como médicos,
põe sobre Segurança e Saúde no
técnicos e auxiliares de laboratório e
técnicos e auxiliares em radiologia, já
Trabalho em Serviços de Saúde; a
desfrutam da redução da jornada de
regulamentação da aposentadoria
trabalho, em virtude das peculiaridades
especial para os trabalhadores no
de atuação.
setor público de saúde para quem
trabalha em condições insalubres
4 – Grande parte dos trabalhadores
e/ou em atividades de risco; comem Saúde, especialmente os servidores
públicos estaduais, vem adotando na prábate ao assédio moral nas relações
tica, por força de lei ou ainda por norma
de trabalho; fim à terceirização
coletiva específica a jornada de 30 horas.
desenfreada no mercado de traO limite hoje é implantado em cerca de
balho; e contra a instituição das
70% das unidades públicas estaduais.
fundações estatais.

5 – Pesquisas destacam que o
ambiente de trabalho oferece riscos
decorrentes de fatores físicos, químicos, biológicos, psicossociais e
ergonômicos.
6 – Verificam-se, também, problemas relacionados a fatores cognitivos,
como o número elevado de informações acerca do paciente, diagnósticos,
tratamentos, material, medicamentos
e equipamentos que o profissional
deve assimilar.
7 – A Enfermagem é responsável
por 60% das ações de saúde em uma
instituição hospitalar. Fatos novos
surgem constantemente, atribuindo ao
trabalho elevada carga mental.
8 – Outro fator que pode se agravar
com a jornada de trabalho excessiva
está ligado à manipulação de drogas e material pérfurocortante, pelo
risco de contaminação por doenças
infecto-contagiosas como a Hepatite
e a Aids.
9 – Estudos comprovam a queda
no rendimento do trabalhador, de
sua capacidade física e mental após
extensa jornada de trabalho.
10 – A jornada de 30 horas é
também uma recomendação da 2ª
Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, das três últimas
conferências nacionais de Saúde, da
3ª Conferência Nacional de Saúde do
Trabalhador e da 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, ao reconhecer que
os trabalhadores em saúde convivem
com situações extremas de sofrimento
e exposição a ambientes insalubres,
portanto, merecem tratamento diferenciado no exercício da profissão.

CNTS pede inclusão do PL 2.295/00 na pauta da CSSF

Elcione Barbalho recebe de José
Caetano as sugestões da CNTS

Em ofício entregue à deputada Elcione Barbalho (PMDB-PA), presidente da Comissão de Seguridade Social e
Família, a CNTS pede a inclusão do PL
2.295/00, que dispõe sobre a jornada
de trabalho da enfermagem, na ordem
do dia da CSSF na forma literal e originária do Senado Federal (PLS 161/99).
A Confederação argumenta que a
proposta atende à reivindicação da
categoria e terá tramitação mais célere
caso não seja modificada. O relator do
projeto, deputado Arnaldo Faria de Sá
(PTB-SP), recebeu a sugestão da CNTS.
Com relação ao PL 1.891/07, embora
reconheça a preocupação do deputado
Mauro Nazif (PSB-RO) no sentido de
coibir longas jornadas e a redução do
salário, a CNTS ressalta que estas são
garantias já previstas na Constituição
Federal.
Na correspondência, a Confederação destaca ser “de conhecimento
público a existência do PL 1.891 de
2007, de autoria do deputado Mauro

Nazif (apensado ao 2.295), que dispõe
sobre a mesma matéria. Entretanto, no
que pese o respeito a todas as forças e
apoios recebidos a favor da carga horária reduzida para os profissionais da
enfermagem, a CNTS e suas instâncias
de gestão entendem ser fundamental,
no atual estágio, apoiar a aprovação
do PL 2.295, na forma de seu texto
original, especialmente pela celeridade na sua tramitação”, enquanto o PL
1.891 está iniciando sua tramitação na
Câmara e depois teria de ser enviado
para apreciação dos senadores.
O Artigo 1º do PL 2.295/00 trata
dos tetos de 30 horas semanais e seis
diárias. Registre-se que o estabelecimento dos tetos limite de 30 horas semanais e seis diárias segue a lógica do
texto constitucional que em seu Artigo
7º inciso XIII assim estabelece: “duração do trabalho normal não superior a
oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais, facultada a compensação de
horários e a redução da jornada, me-
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diante acordo ou convenção coletiva”.
Portanto, no nosso entendimento, não
há qualquer prejuízo jurídico, visto
que se encontra assegurada a possibilidade de acordos ou convenções para
compensar, prorrogar ou reduzir a
jornada de trabalho.
Já o PL 1.891/07, em seu artigo 1º,
suprime o teto limite de seis horas diárias, o que poderá permitir jornadas
de trabalho diárias de vinte e quatro
ou mais. No caso, em prejuízo dos
trabalhadores, especialmente, quanto
à sua própria saúde física e mental e,
consequentemente, à qualidade dos
serviços prestados.
Ainda, o PL 1.891/07 estabelece no
artigo 2º que, na hipótese, fica vedada
a redução do salário. Vale lembrar
novamente o disposto na Constituição
Federal que assim dispõe em seu artigo
7º, inciso VI “São direitos dos trabalhadores.......: ... irredutibilidade do
salário, salvo o disposto em convenção
ou acordo coletivo”
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FEESSERS realiza plenaria
sindical pelo piso regional

Trabalhadores da saúde voltam à greve

A Federação dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul
realizou, dia 29 de abril, a plenária
sindical sobre o piso regional, com
participação de diversas entidades
sindicais de trabalhadores, uma
representação patronal, deputados
estaduais e representação da FEE
em nome do Governo Gaúcho. Após
a plenária houve audiência na Casa
Civil do Governo Yeda Crusius,
quando o representante do governo
informou que vai enviar o projeto
para a Assembléia Legislativa.

Segundo a Federação, o secretário informou não ter um índice e
que está trabalhando com o INPC
do IBGE. Os trabalhadores querem
15%. “O argumento do governo
é que vai pesar na decisão o fato
de a crise estar atingindo o setor
produtivo, por isso, talvez não seja
o momento de pensarmos em recuperar as perdas e sim de preservar
os empregos. Vamos aguardar o
envio do projeto e pressionar os
deputados para uma negociação”,
ressalta o presidente da FEESSERS,
Milton Francisco Kempfer.

Projeto de lei institui Dia do
Trabalhador da Saúde no RS

Projeto de lei apresentado pelo
deputado estadual Fabiano Pereira
institui o Dia do Trabalhador da
Saúde no âmbito do Estado do Rio
Grande do Sul. Pela proposta, a data
será comemorada no dia 12 de maio.
Em sua justificativa, o deputado
destaca como objetivo “fazer justiça e
homenagear a todos os profissionais
que, trabalhando em estabelecimentos de saúde, lutam para que as pessoas sejam atendidas com qualidade
e respeito quando necessitam, e que
raramente são lembrados”.

O deputado lembra que no dia
12 de maio comemora-se o Dia
Internacional da Enfermagem e o
Dia Nacional do Enfermeiro. “Porém, todos nós que já precisamos
de serviços médicos, sabemos que
para o atendimento ter qualidade e
eficácia, são muitos os profissionais
que dão sua contribuição, mas não
aparecem”. Esses profissionais, afirma, “são decisivos para garantir a
qualidade do trabalho dos médicos
nas diferentes instituições de saúde
do nosso estado”.

Sindisaúde de Santa Rosa/RS fecha
convenção coletiva de trabalho

Após várias reuniões com a representação dos hospitais filantrópicos
da base do Sindisaúde de Santa Rosa
e assembléia com os trabalhadores,
foi firmada a Convenção Coletiva de
Trabalho com vigência a partir de 1º
de março de 2009. Entre as principais
cláusulas destacamos: Índice de Reposição Salarial que ficou em 7,50%,
sendo o INPC + 1,25% de ganho
real; piso admissional de R$ 644,00
(técnicos), R$ 551,12 (auxiliares) e de
R$ 525,00 (atendentes e serviços gerais); cumprimento do piso regional
no RS; pagamento do adicional de
insalubridade sobre o piso salarial;
adicional noturno de 37,5%; auxílio
creche de R$ 54,57 por filho; adicional por tempo de serviço de 4% para
cada 3 anos trabalhados; licença para
tratamento médico de filho até 8 anos;

e manutenção da jornada de trabalho
de 36h/semana para a enfermagem.
“O maior entrave se deu na discussão da Jornada Noturna de 12x36h,
pois a patronal quer acabar com esta
jornada e adotar turnos de 6 horas
para toda enfermagem. Sabemos que
há pressão do Ministério Público do
Trabalho para que não sejam adotadas jornadas acima de 8h diárias, mas
não podemos aceitar a mudança, de
uma hora para outra, sem que haja
mpla discussão com a categoria. Neste sentido incluímos dois parágrafos
na cláusula, onde o empregador que
vier a adotar jornada de 6h noturna,
deverá comunicar o Sindisaúde, para
iniciarmos a discussão sobre qualquer mudança”, avalia Clair Klein,
diretor presidente do Sindisaúde de
Santa Rosa/RS.

CNTS aprova filiação da Federação
dos Técnicos em Radiologia
A diretoria da CNTS aprovou, por
unanimidade e ad referendum do
Conselho de Representantes, a filiação
da Federação Nacional dos Técnicos
em Radiologia - Fenatra. A decisão de
filiar-se à Confederação foi aprovada
pelo Conselho de Representantes da
Federação, em reunião realizada dia 16
de março último, também por unanimidade. “A nova conjuntura sindical
exige que as entidades profissionais
busquem se agrupar na luta por seus
objetivos comuns, e os profissionais da
radiologia estão, mais do que nunca,
com diversas frentes de luta no campo
político, sendo de grande valia o apoio
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e a participação da CNTS”, afirma a
Fenatra, na ata relativa à reunião.
A avaliação dos dirigentes da CNTS
é de que a Confederação será fortalecida
com o ingresso de uma federação de expressão nacional – a Fenatra conta com
15 sindicatos filiados, que representam
os técnicos em radiologia de 10 estados
e do Distrito Federal. O presidente da
Federação, Carlos Alberto Monteiro
de Oliveira, compareceu à reunião da
CNTS, realizada no final de março,
quando foi apresentado à diretoria.
Em ofício que ratifica a filiação, a CNTS
ressalta o princípio de cumprimento do
estatuto social da Confederação.

O não cumprimento do acordo por
parte do governo de Alagoas levou os
trabalhadores da saúde a retomarem
a greve encerrada em novembro de
2008. Pelo compromisso firmado
com o Movimento Unificado da Saúde, o governo tinha prazo até o mês
de março para conceder o reajuste
de 30%, incluir a insalubridade no
subsídio dos profissionais, revisar o
Plano de Cargos e Carreiras, definir
a realização de concurso público e
promover melhorias nas condições de
trabalho, entre outras reivindicações
da categoria.
“O secretário de saúde propôs
dar 15% de reajuste neste mês e discutir em julho os outros 15%, mas
o movimento não aceitou. Também
não concordamos com a contratação
eleitoreira, nem com o repasse de
recursos do SUS para as unidades da
iniciativa privada, pois temos hospitais como os de Rio Largo, Piranhas
e o Hospital Universitário, que tem
condições de atender a demanda”,
ressalta o presidente do Sindicato dos
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem
de Alagoas - Sateal, Mário Jorge dos
Santos Filho.
O caos que atinge a saúde pública
no Estado tem sido objeto de constan-

Mário Jorge e trabalhadores grevistas
tes denúncias do Sateal publicadas
nos jornais, envolvendo desde o
descumprimento de normas trabalhistas, cláusulas de acordos, falta de
profissionais, desvio de função e baixa
qualidade na assistência à população.
“O Sateal tem recebido diversas denúncias de trabalhadores, pacientes e
familiares, que são encaminhadas ao
Ministério Público do Trabalho, à Superintendência Regional do Trabalho e
à Controladoria Geral da União. Falta
fiscalização na aplicação das verbas
repassadas aos hospitais conveniados
e os trabalhadores sofrem com o atraso
no pagamento”, denuncia.

Chuvas estragam sede do Sateal
Com as fortes chuvas, o prédio do
Sindicato dos Auxiliares e Técnicos
de Enfermagem de Alagoas acabou
não resistindo e foi invadido pela
água. O alagamento trouxe para a
sede uma série de prejuízos, já que
o prédio está em reforma desde o
começo no ano. Com isso, quase
todas as salas tiveram equipamentos
perdidos. Computadores, aparelhos
de ar condicionado e até o compressor da sala de odontologia ficaram
estragados. Além dos equipamentos,
o muro dos fundos que divide a sede
do quartel da Polícia Militar também
cedeu.
Revoltado com os prejuízos, o
presidente do Sateal, Mário Jorge

dos Santos Filho, abrirá ação contra
a prefeitura de Maceió por não oferecer um sistema de esgotamento
pluvial apropriado para a região, já
que, como o sindicato, os prédios da
região também foram afetados com
as chuvas. “Os principais canais que
recebem as águas da cidade tem mais
de 40 anos. Desde então, em diversos
bairros, principalmente os mais antigos e os que estão em expansão, as
águas da chuva não tem para onde
vazar. O resultado é a acumulação de
águas e os prejuízos para a população. Abriremos um processo contra a
prefeitura, pois é de responsabilidade
dela a construção de canais de drenagem para chuvas”, alega.

Paraná

SINDEESP ganha ação de
cumprimento de convenções coletivas
Por ordem do MM Juiz do Trabalho Dr. Humberto Eduardo Schmitz,
da 3ª Vara do Trabalho de Paranaguá,
o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
de Paranaguá - SINDEESP ganhou
ação de cumprimento das obrigações
dispostas em cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho contra o
Laboratório Frischmann Aisengart.
O sindicato apontou como violadas a cláusula pela qual a empresa
forneceria ao Sindicato listagem dos
empregados, no início de cada semestre, onde conste o nome, o cargo
ou função, formação profissional e
endereço residencial; a que instituía,
durante a vigência do instrumento, a
contribuição social sindical; e a que
estabelecia o desconto nos salários
de seus empregados (contribuição
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sindical obreira), dos valores por
eles fixados, respeitados os termos
ajustados com o Ministério Público.
O Sindicato postulou o cumprimento
coercitivo das cláusulas.
O juiz reconheceu que as CCTs
foram firmadas pelo sindicato patronal representante da categoria
econômica e condenou o Laboratório na obrigação de fazer consistente na apresentação das relações
de empregados relativas aos meses de julho/2006, janeiro/2007,
julho/2007, janeiro/2008, julho/2008
e janeiro/2009, e ao pagamento da
contribuição estabelecida nas CCT
2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009,
em valor a ser apurado, em liquidação, a partir das relações de empregados a serem entregues. Juros e
correção monetária na forma da lei.

Jornal da

Espaço das Federações e Sindicatos

CNTS

São Paulo

Rio de Janeiro

Sindicato conquista 100% da inflação
mais 2% de aumento real
O SINSAUDE-SP está em plena
campanha salarial 2009, com database em 1º de maio, e a diretoria do
Sindicato negocia intensamente com
cinco sindicatos patronais na base de
São Paulo. As entidades representam
os diversos segmentos econômicos
da saúde da região paulista. Uma
vitória importante já foi conquistada
durante as difíceis negociações com
o setor patronal.
Depois de muitas rodadas e até
ameaça de greve, foi fechada a con-

venção coletiva com o SINPAVET,
que garante entre outros benefícios,
2% de aumento real, mais a reposição da inflação do período. As
negociações foram conduzidas pelo
presidente do SINSAUDE-SP e da
CNTS, José Lião de Almeida, pelo
Secretário-Geral do SINSAUDESP, Joaquim José da Silva Filho,
e demais diretores do Sindicato.
Agora, a luta continua para estender todos os benefícios ao restante
da categoria.

Sinsaudesp promove palestras
e oficinas na Jornada da Saúde
Nos dias 12, 13 e 14
de maio, a diretoria do
Sinsaudesp promoveu a V
Jornada da Saúde, com oficinas e palestras gratuitas
com certificação. O evento,
realizado anualmente, tem
por objetivo promover o
debate de temas de importância e conscientizar a categoria sobre seus direitos
trabalhistas, além de estimular o aperfeiçoamento
profissional.
Entre as palestras, destacam-se:
Enfermagem: Profissão, Vocação
e Devoção, com Joaquim José da
Silva Filho, secretário-geral do
SINSAUDE-SP, Cálculo de Dosagens, com o Enfermeiro Carlos
Alberto Ocon; Cuidados de Enfermagem com as pessoas em Estado
Crítico (Pré-hospitalar, PS e UTI),
com os enfermeiros André Luís
Dolor, Giuliano Michel Mussi e

João Carlos Bastian, entre outros.
“A jornada é promovida todos
os anos, durante o mês de maio, em
comemoração ao Dia do Trabalhador
da Saúde, 12, feriado da categoria,
uma das importantes conquistas do
Sindicato para os trabalhadores e já se
consagrou como um dos mais importantes eventos para a categoria”, avaliou José Lião de Almeida, presidente
do SINSAUDE-SP e da CNTS.       

Tocantins

SINTRAS-TO comemora 20 anos
com congresso estadual
O Congresso Estadual, convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores
em Saúde do Estado do Tocantins
- SINTRAS-TO, dia 1º de maio, foi
o grande evento dos trabalhadores
na Capital em comemoração ao Dia
do Trabalho. Durante a plenária,
realizada na sede social do sindicato,
foram discutidos e aprovados vários
assuntos de interesse da classe como
reforma do estatuto social, continuação da luta pela aprovação do projeto
de lei que estabelece a jornada de 30
horas semanais e elaboração e aprovação do plano de trabalho para o
próximo triênio. Caravanas das nove
regionais do sindicato participaram
do evento. O assessor parlamentar da
CNTS, Marco Antônio Campanella,
destacou os projetos de interesse da
classe trabalhadora, em especial os
profissionais da saúde, em tramitação no Congresso Nacional.
O congresso estadual contou com
a presença de várias autoridades,
entre eles, Raimundo Filho, subsecretário de Saúde do Estado do
Tocantins, que falou do avanço na
saúde nos últimos seis anos e da boa
vontade do governo em discutir com

os sindicatos a aprovação do Plano
de Cargos, Carreiras e Salários, e o
deputado estadual Manoel Queiroz,
que destacou o trabalho transparente
e sério da direção do Sindicato.
O presidente do SINTRAS-TO,
Enfermeiro Manoel Miranda, fez
uma avaliação dos 20 anos do sindicato, os avanços da saúde neste
período e o porquê da convocação do
Congresso. “São 20 anos de luta, de
perseverança, na busca dos direitos.
Tivemos muitos avanços, mas temos
ainda, muitas pendências para buscar“, avaliou.
Entre as prioridades do plano de
trabalho, Miranda citou a atualização do estatuto do sindicato, para
adequá-lo ao novo Código Civil, e
metas sociais. “Aqui não se fica só
preocupado com direitos e deveres,
discutimos a saúde do trabalhador,
planos de saúde, casa própria. O
sindicato precisa expandir para o
lado social e o nosso estatuto estava
amarrado. O estatuto aprovado nesse
congresso irá trazer novos horizontes
para os trabalhadores em saúde do
Tocantins”. (Com Jornal Tribuna do
Tocantins)

Presidente da FEESS-RJ anuncia
prioridades da gestão
Primeira mulher eleita para a presidência da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços
de Saúde do Rio de Janeiro, Maria
Barbara da Costa assumiu o comando
com muita disposição. Os principais
pontos do plano de trabalho foram
anunciados na solenidade de posse
da nova diretoria, dia 6 de março, com
participação de lideranças sindicais e
autoridades.
Entre as prioridades para a gestão
2009/2014 estão o dissídio coletivo
2009/2010 com negociação de reajuste único para todas as bases dos
sindicatos filiados; mobilização junto à
Comissão Estadual de Emprego e Trabalho do Rio de Janeiro e à Comissão de
Constituição e Justiça para aprovação
do enquadramento da categoria de
serviços de saúde – auxiliar e técnico
de enfermagem – no inciso VI do artigo
1º da lei do piso estadual, vigência em
2010; e realização de curso de especialização tecnológica em relação do
trabalho para sindicalistas.
A posse foi prestigiada pelas
presenças do presidente e do vicepresidente da CNTS, José Lião de
Almeida e João Rodrigues Filho,
respectivamente. A solenidade foi
precedida de reunião de diretores
da Federação e sindicatos filiados
com os dirigentes da Confederação,
quando foi firmado compromisso de

Solenidade de posse da FEESS
apoio e trabalho em parceria “Numa
primeira atividade conjunta vamos
realizar um seminário sobre a NR 32,
com participação de especialistas na
área, para compreensão da norma e
buscando definir a forma de atuar
por sua implantação nas unidades de
saúde”, ressaltou José Lião.
“Apresentamos nosso desejo de
uma profícua gestão para a presidenta
e os novos diretores e, como presidente da Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Nordeste, entidade co-irmã,
convidei a diretoria empossada para
trabalharmos juntos em nível nacional
junto à CNTS”, disse João Rodrigues.

Federação derruba reajuste
da anuidade do Coren/RJ

A Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Rio de Janeiro conquistou
sua primeira vitória na justiça contra
os aumentos abusivos da anuidade
do Coren/RJ. Decisão do desembargador federal Paulo Espírito Santo,
de 20 de abril, rejeitou o recurso do
Conselho para fixação do reajuste da
anuidade por resolução. Em sua sentença, o juiz citou jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo
a qual, “as anuidades dos conselhos
profissionais, à exceção da OAB, tem
natureza tributária e, por isso, seus
valores somente podem ser fixados
nos limites estabelecidos em lei, não
podendo ser arbitradas por resolução

e em valores além dos estabelecidos
pela norma legal”.
A Federação requereu a fixação do
valor da anuidade escalonada para os
técnicos e auxiliares e aplicação do
princípio da legalidade, observando
que o pagamento é feito com base nos
salários percebidos, atualmente valores baixos por conta da grave crise
que as empresas de serviços de saúde
vêm passando. “Pela decisão que
fixou os valores, obtida em mandado
de segurança, as anuidades ficam definidas em R$ 62,03 para o enfermeiro,
R$ 42,04 para o técnico e R$ 37,56 para
o auxiliar de enfermagem”, explica
a presidente da Federação, Maria
Barbara da Costa.

Acordo define proporcionalidade
no Parlamento do Mercosul
O Parlamento do Mercosul
aprovou, em 28 de abril, acordo
político que permitirá o estabelecimento do critério de proporcionalidade atenuada para as
eleições de futuros representantes
dos países do bloco. Hoje, todos
os países do bloco têm 18 parlamentares. Os dois países mais
populosos – Argentina e Brasil
– terão suas bancadas ampliadas,
em duas etapas, embora ainda
fiquem com proporção menor de
parlamentares em relação à população dos demais países. O Brasil
deverá eleger 37 parlamentares
do Mercosul em 2010, caso sejam
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aprovadas até o final de setembro
deste ano, no Congresso Nacional, as normas que regerão essas
eleições.
No dia 15 de maio, em Florianópolis (SC), acontece a 21ª
reunião ordinária do Fórum
Permanente Mercosul para o
Trabalho em Saúde, quando será
discutida a operacionalização
da Matriz Mínima de Registro
de Profissionais da Saúde, que
dispõe sobre o controle dos que
desejam trabalhar nos países do
Cone Sul. A CNTS é representada
no Fórum pelo diretor José Caetano Rodrigues.
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Minas Gerais

Santa Catarina

Sem acordo, continua a greve na
Santa Casa de Formiga

SITESSCH quer 7% de aumento
para toda a categoria

Por falta de acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores em Serviços
de Saúde de Formiga (MG) - STSSF e
a provedoria da Santa Casa, durante
reunião de mediação, dia 4 de maio,
o Ministério Público do Trabalho
em Divinópolis (MG) encerrou sua
participação no caso, solicitando ao
Ministério do Trabalho a abertura de
investigação sobre as irregularidades
que possa haver na Santa Casa e na
greve, iniciada em 23 de abril. A Procuradora solicitou, ainda, a abertura
de processo contra a terceirização de
serviços na unidade e orientou para
que a Santa Casa não contratasse
voluntários, nem funcionários e similares em substituição aos grevistas.
Determinou, também, que as
partes elaborassem em conjunto a
escala mínima de trabalho com um
percentual mínimo de 45% a 50%.
O Sindicato oficiou à Santa Casa a

apresentação da sua equipe para
elaboração da escala mínima, porém, na primeira troca de plantão,
o provedor descumpriu a orientação
do Ministério Público, arregimentando
"voluntários" para o plantão noturno,
o que inviabilizou a escala acordada.
“O Sindicato teve que acionar a Polícia Militar, solicitando um boletim de
ocorrência, e fará representação contra
o provedor, que vem cerceando o direito constitucional de greve e, ainda,
colocando os pacientes em risco, pois,
não se sabe a qualificação nem o preparo dos arregimentados, que pouco
conhecem as rotinas de trabalho na
instituição”, ressalta o presidente do
Sindicato, Paulo José de Oliveira. O
Sindicato foi obrigado a ajuizar Protesto Judicial no sentido de se garantir a
data base da categoria, tendo em vista
a recusa do provedor da Santa Casa
em manter as negociações.

Santa Casa é multada por terceirizar
serviços e reduzir salário
A Santa Casa de Caridade de
Formiga recebeu do Ministério do
Trabalho no início de março de 2009
duas multas por ter terceirizado os
serviços do seu “Centro de Imagem”
(Raio X). Além das multas, pela alteração unilateral da jornada de trabalho
dos funcionários e em razão da terceirização ilícita, a empresa tem um
prazo para regularizar a situação. As
denúncias foram feitas pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Serviços de
Saúde de Formiga - STSSF
Desde o início de 2008, segundo o
Sindicato, o provedor da Santa Casa
vinha pressionando os trabalhadores do Centro de Imagem para que
eles aceitassem abrir mão das horas
extras e passassem a trabalhar para a
empresa que assumiu a terceirização
dos serviços. Sem ser recebido pelo

provedor para tentar resolver o problema, o Sindicato formulou denúncia ao
Ministério do Trabalho. Mesmo diante
da negativa dos trabalhadores em aceitar a terceirização, o provedor retirou
o valor da produtividade, colocou a
empresa terceirizada e continuou a
coagir os trabalhadores.
O Ministério do Trabalho determinou a fiscalização na Santa Casa,
constatando as irregularidades. No
dia 20/03/09 o Ministério enviou o
relatório da fiscalização, com aplicação do auto de infração pela alteração
unilateral da jornada de trabalho e
outro em razão da terceirização ilícita. O Sindicato espera que a Santa
Casa regularize a situação deixando
de prejudicar os trabalhadores e, com
isso, toda a comunidade que depende
daquele serviço.

O Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Chapecó e Região - SITESSCH
apresenta os encaminhamentos da
reunião realizada no dia 15 de março
em Chapecó e que debateu o reajuste
da categoria. É para este importante
setor que o Sindicato quer o salário
dos trabalhadores de toda a categoria,
tenham a reposição de 7% além de um
piso salarial único de R$ 500 para empregados em hospitais e laboratórios.
Uma segunda proposta foi a de R$ 525
para secretárias que atuam em clínicas
médicas e odontológicas.
O Sindicato Patronal apresentou
contraproposta em relação ao Índice
Nacional de Preço ao Consumidor
(INPC) acumulado em 5,92% e mais
0,5% de aumento real, além de piso
salarial de R$ 495 para Chapecó e de
R$ 475 para as demais cidades da
região Oeste. E a proposta de estipular um valor para o pagamento
do percentual de insalubridade no
valor de R$ 470. “Essa proposta traz
ainda mais prejuízos à categoria, que
em janeiro de 2010 já inicia o ano com
defasagem salarial, e isso nós não

Adair Vassoler
queremos”, afirma o presidente do
Sindicato, Adair Vassoler.
“Trabalhador e trabalhadora,
enquanto você espera a boa vontade
do patronal, diretores hospitalares
e de outras repartições recebem até
150% de aumento, com isso fica fácil
dizer que não tem como aumentar o
seu salário. Você pode e merece ter o
melhor. Faça parte dessa mobilização
pela valorização do seu trabalho!
(Fonte: Informe SITESSCH)

Sindicato de Criciúma
tem nova diretoria
Tomou posse, dia 30 de abril,
a nova diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde de Criciúma, Santa Catarina, para a gestão
2009/2013. Para definir e/ou respaldar as prioridades do mandato,
a diretoria iniciou um trabalho de
consulta às bases, por meio de reuniões e panfletagem. De antemão,
o presidente do Sindicato, Cleber
Ricardo da Silva Cândido, anuncia
como metas a luta por aumento
real, remuneração ou folga pelo
trabalho em dias feriados, que hoje
não recebem, e jornada reduzida. O

Sindicato representa trabalhadores
de hospitais, clínicas e laboratórios
de 23 municípios.
“Pretendemos trabalhar em parceria com a Federação e a Confederação,
que já estão nos orientando e apoiando nossas bandeiras”, destacou Cleber
Ricardo. O presidente da Federação
de Santa Catarina, Adair Vassoler, e o
diretor da CNTS, Valdirlei Castagna,
participaram da cerimônia de posse,
quando levaram os votos de êxito na
gestão e de que a mesma seja exercida
tendo como prioridades a valorização
da categoria e o atendimento qualificado à população.

ISP Brasil define prioridades estratégicas para 2009
Direitos Sindicais: negociação
coletiva setor público, direito de
greve, convenção 51, cumprimento
dos acordos. Terceirização: combate à precarização, convenção 94
OIT, campanha pelo trabalho decente. Trabalhadores Domésticos/
Home Care: trabalhar na preparação da Convenção da Conferencia
Internacional do Trabalho da OIT
(CIT) prevista para 2010. Igualdade de Oportunidades: Equidade
gênero/remuneração e negros/as,
jovens, GLBT.
E ainda: Campanha pelo Serviço
Público de Qualidade: Objetivos do
Milênio, Papel do Estado na crise
internacional (PPPs) e Trabalho Decente. Transnacionais: participar das
redes sindicais do setor elétrico. Piso
Nacional da Educação: lutar por sua
implantação nos estados e municípios. Violência contra as mulheres:
lutar pela eficacia da lei Maria da Penha. Licença Maternidade: estimular
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Terezinha Perissinotto, primeira à direita, representou a CNTS na reunião da ISP Brasil

as afiliadas para lutar pela ampliação
para 6 meses, nos órgãos públicos e
empresas privadas.
Estas são as prioridades estratégicas do Comitê Nacional da ISP Brasil para 2009 aprovadas em reunião
realizada dia 15 de março, em São
Paulo. Os participantes discutiram,
ainda, sobre metas de crescimento
e equilíbrio financeiro na região,
com aumento do perfil de filiação
dos atuais filiados, e continuidade

dos projetos de formação. O secretário Interamericano da ISP, Jocélio
Drummond, e o técnico do Dieese,
Sérgio Mendonça, falaram sobre a
crise financeira internacional, quadro atual e desdobramentos.
Comitê de Mulheres - Debater
critérios de participação das delegadas da ISP no Comitê Mundial de
Mulheres; garantir os 50% em todas
as atividades da ISP Brasil; discutir
sobre a convenção da OIT relativa
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aos trabalhadores/as domésticos e
sobre o Piso Nacional da Educação;
licença maternidade; e violência contra mulheres foram os temas centrais
da reunião do Comitê Mulheres ISP/
Brasil, realizada dia 14 de março, em
São Paulo.
A CNTS foi representada pela
dirigente sindical Terezinha Perissinotto. “Como pontos importantes
discutimos a questão do emprego da
mulher ante a crise e a necessidade
de implementação da Lei Maria da
Penha, uma necessidade de todas as
mulheres. Nesse sentido, será encaminhada uma audiência com o Ministério da Justiça, as secretarias dos
Direitos da Mulher e dos Direitos
Humanos e o Congresso Nacional
para criar a coordenação nacional e
delegacias especiais para as mulheres. Com relação à saúde, a CNTS
deverá elaborar um planejamento
para a questão da equidade salarial”,
informou Terezinha Perissinotto.

Jornal da

CNTS

FST aprova posição contrária à forma de
constituição do Cômite de Assuntos Trabalhistas

A

coordenação nacional do
Fórum Sindical dos Trabalhadores e dirigentes das
confederações e centrais que o integram aprovaram posição contrária
à forma como a Portaria 694, de 30
de abril de 2009, do Ministério do
Trabalho e Emprego, cria o Comitê
de Acompanhamento de Assuntos
Trabalhistas (CAAT). A decisão
será comunicada ao ministro Carlos
Lupi, com solicitação de mudança
na Portaria, segundo propõe o PL
4.554/04, apresentado pelo então
deputado Sergio Miranda (PCdoBMG) com base em sugestões do FST.
Os dirigentes e assessores jurídicos
estudam quais as providências administrativas e jurídicas serão tomadas,
diante de mais um ato do MTE, que
afronta e ignora as confederações nacionais de trabalhadores e a própria

Constituição Federal. Inicialmente, a
coordenação do FST avalia que a medida retoma a MP 294 numa versão
mais avassaladora; que mais uma vez
o MTE tenta fazer a reforma sindical
sem mexer na Constituição Federal;
impõe a quebra de isonomia, pois
considera somente as confederações
patronais e centrais de trabalhadores,
anulando o Sistema Confederativo
definido na Constituição de 1988, e
defende explicitamente a pluralidade
sindical e a Convenção 87 da OIT.
Segundo a Portaria, o colegiado,
de composição tripartite, vai funcionar sob a coordenação do ministro da
Pasta e terá a finalidade de natureza
consultiva para promover o entendimento entre trabalhadores, empregadores e Governo Federal, nos
assuntos relativos à competência do
Ministério, prevista no inciso XXI do

artigo 27 da Lei 10.683/03 e artigo 1º
do Anexo I do Decreto 5.063/04. Os
representantes dos trabalhadores serão indicados pelas centrais sindicais
que atenderem aos requisitos de representatividade, conforme disposto
no artigo 3º da Lei 11.648/08, que
reconhece formalmente a existência
e atuação das centrais. Já os representantes dos empregadores serão
indicados pelas confederações com
cadastro ativo no MTE.
Compete ao CAAT opinar, quando provocado pelo ministro do
Trabalho e Emprego ou pela maioria
dos seus componentes, quanto aos assuntos afetos à competência do MTE,
especialmente sobre, elaboração de
propostas legislativas concernentes
aos assuntos relacionados a matéria
trabalhista; proposições em discussão
no Congresso Nacional com conteú-

FST leva reivindicações
ao presidente da Câmara

Fator previdenciário: PL 3.299/08
tramita em regime de urgência
O plenário da Câmara aprovou, dia 29 de
abril, o requerimento
4.135/09, do deputado
João Dado (PDT-SP), que
altera o regime de apreciação do PL 3.299/08,
do senador Paulo Paim
(PT/RS), que extingue
o fator previdenciário
e modifica a fórmula
de cálculo dos benefícios da Previdência. O
projeto passa a tramitar
Reunião do FST com Paulo Paim
em regime de urgência,
tendo em vista que a aprovação do reem defesa da aposentadoria e dos
querimento inclui automaticamente a
direitos trabalhistas é uma importante
matéria no primeiro lugar da ordem
manifestação em defesa dos trabalhado dia subseqüente. Este regime
dores, que tanto são prejudicados às
prevê a apreciação concomitante da
vésperas da aposentadoria, pois são
matéria pelas comissões às quais foi
obrigados a trabalhar mais tempo e
despachada. Com isso, os pareceres
ainda sofrem com a redução de seus
pendentes das comissões de Finanparcos rendimentos”, disse Geraldo
ças e Tributação e de Constituição
Isidoro de Santana, 2º vice-presidente
e Justiça deverão ser apresentados e
do Sindicato, que esteve presente a
votados imediatamente pelos depuevento pela aprovação do PL 3.299,
tados em sessão da Casa.
promovido pelo FST, em Osasco, na
Entre março e abril, a Comissão
Grande São Paulo, com o senador
de Finanças e Tributação realizou
Paulo Paim.
quatro audiências públicas com o
Também no dia 29 de abril, a
objetivo de debater a matéria. O deComissão de Seguridade Social e
putado Pepe Vargas (PT/RS), relator
Família aprovou, dia 29 de abril, o
do PL 3.299, promete apresentar seu
PL 4.434/08, do senador Paulo Paim
relatório até o final de maio e adian(PT/RS), que trata da recomposição
tou que poderá incluir uma regra
dos benefícios previdenciários com
retroativa para "corrigir eventuais
base no número de salários mínimos
injustiças" com aqueles que se aporecebidos na época da concessão da
sentaram a partir de novembro de
aposentadoria. Na Casa de origem,
1999 até a data de promulgação da
o Senado, tramitou como PLS 58/03.
nova lei. “Essa regra estabeleceria na
O projeto cria o Índice de Correção
lei um princípio retroativo, dando os
Previdenciária (ICP), que é a relação
mesmos direitos aos que já se apodo salário de benefício do segurasentaram, em condições idênticas à
do (aposentadoria) na data de sua
nova regra que passar a vigorar”,
concessão com o menor salário de
disse ele. O deputado informou que
benefício pago pelo Regime Geral da
vai propor uma regra que "facilite
Previdência Social (salário mínimo) na
o trabalhador chegar aos 100% do
mesma data de concessão. O ICP será
valor da aposentadoria".
individual e passará a ser usado para
O SINSAUDE-SP e a CNTS concálculo dos reajustes por toda a vida
tinuam incansáveis na luta pelo
do beneficiário. O relator do projeto
fim do fator previdenciário e pela
na comissão foi o deputado Arnaldo
recuperação do poder aquisitivo dos
Faria de Sá (PTB/SP), que defendeu
aposentados e pensionistas. “O ato
a aprovação da medida.

do relacionado a matéria trabalhista; diretrizes de políticas públicas,
programas e ações governamentais,
no âmbito das atribuições do MTE;
estabelecimento de critérios para a
coleta, organização e divulgação de
dados referentes às atividades do
MTE; ações e procedimentos relacionados à organização sindical; e outros
assuntos que lhe sejam submetidos
pelo ministro do Trabalho.
Dirigentes das entidades que
compõem o FST Nacional reforçaram as atividades de pressão
junto aos parlamentares pela manutenção do veto presidencial à
Emenda 3, pela extinção do fator
previdenciário e pela aprovação
do projeto que reajusta os valores
das aposentadorias e pensões com
base no índice de reajuste do salário mínimo.

Em audiência, dia 14 de abril, a
Coordenação Nacional do FST levou
ao presidente da Câmara, deputado
Michel Temer (PMDB-SP), as reivindicações do movimento sindical confederativo. O Coordenador-Adjunto
do FST e presidente da Contec, Lourenço Prado, reivindicou a celeridade
na tramitação das seguintes matérias:
PEC 393/01, que reduz a jornada de
trabalho; PL 3.299/08, que extingue
o Fator Previdenciário; PDL 857/08,
que susta os efeitos da Portaria
186/08, do Ministro do Trabalho e
Emprego, sobre registro sindical; e do
PL 01/08, que reajusta os proventos
dos aposentados nos mesmos níveis
do salário mínimo.
Participaram do encontro presidentes e diretores de confederações
e centrais que compõem o FST, entre
elas a CNTS, e representantes de
entidades como o DIAP e o PMDB
Sindical. “O encontro foi positivo,
porém, precisamos continuar o movimento de pressão junto às demais li-

deranças da Câmara para que nossas
reivindicações ganhem força e saiam
vitoriosas”, alerta o vice-presidente
da CNTS, João Rodrigues Filho, que
participou da reunião.
A coordenação do FST registrou,
ainda, a contrariedade do movimento
sindical quanto à reforma tributária,
nos termos em que foi colocada no
parecer do deputado Sandro Mabel
(PL-GO); quanto ao PL 1.987/07, do
deputado Cândido Vacareza (PTSP), que altera os artigos 1º ao 642
da CLT e estabelecerá verdadeiro
caos na legislação trabalhista e na
estrutura sindical brasileira; e quanto ao PL 4.302-B/98, já aprovado no
Senado Federal, que dispõe sobre
a terceirização, apontando que
“sua aprovação será um retrocesso
imenso para todas as conquistas dos
trabalhadores do Brasil, obtidas nos
últimos decênios”. Michel Temer
assumiu compromisso de priorizar
as reivindicações do FST. (Com FST
Nacional)

Ministros pedem prioridade para
projeto que cria fundações estatais
Os trabalhadores devem estar
alertas para a possibilidade de inclusão do Projeto de Lei Complementar
92/07, do Executivo, que permite a
criação de fundações estatais para
atuar nas áreas de saúde, assistência
social, cultura, esporte, ciência e
tecnologia, meio ambiente, comunicação social, promoção do turismo
nacional e previdência complementar do servidor público, na ordem
do dia da Câmara dos Deputados.
Os ministros da Educação, Fernando Haddad, da Saúde, José Gomes
Temporão, do Turismo, Luiz Barretto
e da Cultura, Juca Ferreira, pediram
ao presidente da Câmara, Michel
Temer, prioridade para a votação
do projeto, que está pronto para ir
ao plenário. Dia 6 de maio o projeto
estava na pauta e só não foi votado
por causa de uma medida provisória
que ganhou preferência.
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A CNTS ressalta que a proposta
abre as portas para a privatização da
saúde e isso implicará na ausência
do controle social, na dificuldade de
implantação dos planos de cargos
e salários, na perda da estabilidade
para os servidores públicos e, principalmente, contraria o princípio
constitucional que atribui ao Estado a
responsabilidade de prestar serviços
públicos de qualidade e a universalidade do acesso. “A proposta nos
preocupa, especialmente, por reduzir
o papel do Estado na atenção à saúde,
o que levará à fragilização do SUS,
com a precarização das relações de
trabalho e baixa qualidade dos serviços prestados à população”, destaca
o vice-presidente da CNTS e presidente da FEESNE, João Rodrigues
Filho, lembrando que a proposta
foi rejeitada na última Conferência
Nacional de Saúde.
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Relator admite apresentar
substitutivo ao PL 3.277

elas sugestões e críticas
aqui apresentadas já justifica a apresentação de
um substitutivo”. A necessidade de
apresentação de um substitutivo ao
PL 3.277/04, que dispõe sobre mudanças nos conselhos profissionais
de enfermagem, foi admitida pelo
relator do projeto, deputado Mauro
Nazif (PSB-RO), durante debate em
oficina realizada pela CNTS, em Brasília, dia 24 de março, quando reuniu
diretores e conselheiros da Confederação e dirigentes de federações filiadas para debater a proposta e sobre o
novo código eleitoral dos conselhos,
que está em discussão no colegiado
do sistema Cofen/Coren’s. Participaram do evento, como convidados, o
presidente do Conselho Federal de
Enfermagem - Cofen, Manoel Neri,
e a presidenta da Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn, Maria
Gorete. O vice-presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS),
acompanhou parte dos debates.
A conclusão da oficina é de que
o texto do PL 3.277 não corrige as
mazelas e as distorções com relação à democracia e transparência

Regulamentação
da EC 29 será
prioridade da Frente
Parlamentar da Saúde
O novo presidente da Frente Parlamentar da Saúde, deputado Darcísio
Perondi (PMDB-RS), apontou como a
principal prioridade do grupo em 2009
a regulamentação da Emenda Constitucional 29., como forma de acabar com os
desvios de recursos do setor e resolver,
de forma definitiva, o subfinanciamento
do SUS. A regulamentação está prevista
no Projeto de Lei Complementar 306/08,
cujo texto principal, um substitutivo do
relator, deputado Pepe Vargas (PTRS),
foi aprovado em junho de 2008.
Outras prioridades apontadas por Perondi são a recomposição do orçamento
da saúde, o respeito aos profissionais, a
correção da tabela de honorários e a Lei
do Ato Médico. A Frente atualmente é
integrada por mais de 300 deputados e
senadores. (Ag. Câmara)
A regulamentação da EC 29 também
será prioridade do Fórum Parlamentar
dos Trabalhadores da Saúde, sob a coordenação do deputado Damião Feliciano
(PDT-PB). Em reunião com representantes da categoria, o deputado anunciou,
também como meta, priorizar a tramitação
das propostas de interesse dos trabalhadores da saúde na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal. O deputado pediu
que a CNTS apresente um levantamento
das propostas com a posição favorável ou
contrária e sua fundamentação, informou o
diretor da CNTS, José Caetano Rodrigues,
que participou do encontro.
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Dirigentes da CNTS e federações filiadas
dos conselhos profissionais e que
a CNTS vai enviar novas sugestões
ao deputado Mauro Nazif a serem
incluídas em seu relatório para
votação na Comissão de Trabalho.
As propostas envolvem questões
como eleição, composição da diretoria, valor da anuidade cobrada
dos profissionais e penalidades
aplicadas. “Trabalhar nesse projeto
pela Enfermagem do Brasil é nosso
objetivo. Com o diálogo é que podemos chegar a um projeto que possa

Maria Goreti, José Lião, Mauro Nazif, Valdirlei
Castagna, Manoel Neri e João Rodrigues

ser o melhor para os profissionais”,
ressaltou Mauro Nazif.
O deputado Marco Maia prometeu ajudar no intuito de agilizar a
tramitação da proposta e chamou a
atenção para a necessidade de que
as entidades estejam em permanente
mobilização, pois não terão tarefa
fácil. “Assim que o projeto for aprovado nas comissões vou encaminhar
ao colégio de líderes o pedido para
votação em regime de urgência
urgentíssima, porém, vocês devem

trabalhar para construir um conjunto
de apoiadores, pois falta acordo para
a votação”, alertou.
“O substitutivo deve conter o
consenso das entidades representativas no sentido da dignidade e da
valorização do exercício profissional
da Enfermagem”, ressaltou o presidente da CNTS, José Lião de Almeida. Segundo ele, a organização e a
participação qualificada nos debates
foram pontos fundamentais para o
êxito da oficina.

CNTS enviou sugestões
sobre código eleitoral ao Cofen
Com relação à minuta que propõe
mudanças no código eleitoral do
Cofen, a CNTS enviou havia enviado, em setembro de 2008, sugestões
“no intuito de assegurar premissas
fundamentais da democracia, como
a lisura e transparência do pleito e o
pleno direito de participação no processo eleitoral de todos os profissionais de Enfermagem, devidamente
inscritos e contribuintes do sistema
Cofen/Coren”. As propostas foram
reafirmadas e novas sugestões e críticas foram apresentadas a Manoel
Neri, presidente do Cofen, durante
a oficina.
A presidente da ABEn, Maria Gorete, também defendeu um sistema
mais democrático e a atuação em par-

ceria visando a valorização de todos
e representar bem os profissionais
da Enfermagem. “É preciso uma lei
que possa democratizar as relações
entre o órgão e seus inscritos. Hoje,
a eleição ainda é em colégio eleitoral
e os profissionais não sabem quem
são os responsáveis pela escolha dos
membros do Cofen, órgão máximo
da fiscalização do exercício profissional”, criticou.
Durante debate acalorado, com
muitas críticas dos dirigentes da CNTS
e federações filiadas quanto às atitudes
antidemocráticas por parte do Cofen e
Coren’s, Manoel Neri disse que o diálogo será a marca de sua gestão à frente
do Cofen, e que a Lei 5.905/73, que
criou os conselhos, precisa ser atuali-

zada, tendo em vista o viés autoritário
por conta do regime vigente quando
da sua aprovação.
“Os conselhos foram criados numa
década em que o país passava por
sérias restrições ao sistema democrático. Hoje, ainda há marcas daquele
período e por isso é necessária a sua
reformulação”, assentiu. Segundo ele,
no entanto, as mudanças fundamentais
devem ser feitas por meio do projeto
de lei, tendo em vista que muitas das
regras do processo eleitoral são legais
e só podem ser alteradas por nova lei.
Neri lembrou que mudar o código
eleitoral é prerrogativa do Cofen, mas
as sugestões da CNTS foram incluídas
no novo texto, obedecidos os limites
impostos pela lei.

Demandas pontuadas pela CNTS:
1 – Composição das chapas e gestão
diretiva do sistema Cofen/Corens: Nosso
entendimento é no sentido da não distinção entre os profissionais de enfermagem habilitados (inscrição definitiva
e/ou remida) e, portanto, não poderá
haver “chapas separadas, conforme se
lê no Artigo 9° - quadros I, II e III (enfermeiros, técnicos e auxiliares). Todos
devem ter direitos e deveres iguais.
Justificativa: Não há razão plausível para o procedimento discriminatório da capacidade pessoal de gestão dos
Conselhos de Enfermagem, exceto as
comissões técnicas especiais.
2 – Exigência de documentos dos
candidatos: Além da declaração individual de aceitação de sua inclusão na
chapa especificando o cargo, deverão
apresentar somente os documentos

pessoais (RG, CPF e TE) e profissional
(Cédula e carteira do Coren), prova da
regularidade da anuidade e certidão de
antecedentes criminais.
Justificativa: Observa-se que a
enorme lista de certidões exigidas
pelo Artigo 18 representa excesso de
burocracia, em prejuízo da efetiva participação democrática dos interessados
no processo eleitoral, absolutamente
desnecessário.
3 – Multa eleitoral: Na hipótese, esta
deverá ser apenas simbólica - cinco por
cento do valor base da anuidade.
Justificativa: No artigo 13 estabelece
multa correspondente ao valor de uma
anuidade, imputada ao profissional de
enfermagem que deixar de votar. Em uma
democracia, se falando de Brasil, não cabe
mais este grau de severidade, símbolo de
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obrigação e não de direito.
4 – Dos Prazos: Os prazos previstos
no Artigo 15, a nosso entendimento, são
excessivamente elevados. Sugerimos: publicação do Edital Eleitoral - entre 60 e 90
dias que antecedem ao pleito e prazo de
30 dias para o registro de chapas. Data
da eleição - entre 30 e 60 dias anteriores
ao término do atual mandato.
Justificativa: O artigo 15 estabelece:
publicação do Edital no período de 160
a 190 dias que antecedem ao pleito e
prazo para inscrições de chapas de 15
dias, sendo a data da eleição prevista
para o período de 110 a 120 dias que
antecede o término do mandato. São
prazos extremamente dilatados, exceto
o de registro de chapas, que é somente
de 15 dias. Absolutamente incompatíveis com a democracia.

Boletim Jurídico
Março/Abril de 2009 - Brasília-DF

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde

Poder Judiciário debate sistema de saúde

O

Poder Judiciário “vem se deparando com situações trágicas
no julgamento do pedido de
cada cidadão que reclama um serviço
ou um bem de saúde muitas vezes
extremamente urgente e imprescindível”. A afirmativa do presidente do
Supremo Tribunal Federal, ministro
Gilmar Mendes, deixou clara a preocupação do ministro com o processo
de judicialização da saúde, tema de
destaque na audiência pública realizada pelo STF para discutir questões
como O Acesso às Prestações de Saúde
no Brasil - Desafios ao Poder Judiciário; Responsabilidade dos Entes da
Federação e Financiamento do SUS;
Gestão do SUS - Legislação do SUS e
Universalidade do Sistema; Registro
na Anvisa e Protocolos e Diretrizes
Terapêuticas do SUS; Políticas Públicas
de Saúde - Integralidade do Sistema; e
Assistência Farmacêutica do SUS.
“O Judiciário não pode deixar sem
resposta os casos submetidos à sua
apreciação”, disse Gilmar Mendes, ressaltando a importância de se aprofundar
o debate em prol do aperfeiçoamento da
atuação do Poder Judiciário e dos gestores de saúde. “Devem ser esclarecidos
e levados ao conhecimento dos juízes e
dos tribunais todos os dados técnicos e
científicos relacionados à enfermidade
e ao tratamento médico requerido em
juízo. Essa é uma das questões mais
sensíveis hoje afetas à decisão, não só do
STF, mas de todo o Judiciário brasileiro.
Quando um juiz dá uma liminar num
determinado caso, ele tem aquele caso,
mas isso reflete depois em milhares de
casos, e muitas vezes isso pode provocar

SCO//STF

alguma desorganização no sistema, de
modo que temos que olhar isso como
um todo”, alertou. Destacou, ainda, a
importância da discussão em torno da
elaboração do orçamento.
O número de autoridades e especialistas interessados em participar
da audiência confirmou a urgência de
se buscar soluções para os problemas
da saúde. Ao todo, foram ouvidos 49
especialistas de diversos segmentos da
sociedade, do Executivo e do Judiciário,
além de oito autoridades convidadas,
nos seis dias de debate – 27, 28 e 29
de abril e 4, 6 e 7 de maio. Os debates
servirão de subsídio para o julgamento
de diversas ações que tramitam no STF
sobre fornecimento de medicamentos,
suplementos alimentares, órteses e
próteses, criação de vagas em UTI,
contratação de servidores de saúde,
realização de cirurgias e tratamentos
médicos no exterior, tudo no âmbito
do SUS.
A expectativa de Gilmar Mendes é
de que já no próximo mês alguns dos
vários processos em trâmite na Corte
sejam levados ao plenário. As ações
tratam sobre acesso pleno à saúde, seja
para fornecimento de medicamentos
ou tratamento. O ministro avaliou que
os compromissos firmados pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão,
ao final da audiência pública, revelam
os efeitos práticos da iniciativa do
Supremo.
Um dos compromissos assumidos
por Temporão visa criar mecanismos
que ofereçam a juízes assessoria técnica para subsidiar decisões judiciais e
atualização mais rápida dos protocolos

Plenário do STF durante a audiência pública
clínicos para análise de novos medicamentos e tratamentos. “Temos de sentar
todos juntos e procurar uma saída que,
de um lado, atenda às demandas das
pessoas dentro de uma racionalidade
que é a da segurança, da efetividade”,
disse o ministro da Saúde, ao defender
regras claras que sejam construídas com
a participação das entidades que defendem os pacientes, médicos, Judiciário e
Executivo.
Ele propôs a realização de reunião
com representantes do Judiciário, do
Ministério Público, das Defensorias
Públicas, da Advocacia Geral da
União, dos Conselhos Nacionais de
Saúde, de secretários estaduais e municipais de Saúde, das Procuradorias
Gerais dos Estados e do Ministério
da Saúde, para debater a definição de

formas e meios para dar consequência
prática à proposta feita por ele.
Temporão assumiu mais quatro
compromissos: agilizar os procedimentos clínicos e diretrizes terapêuticas, mediante atualização dos
já existentes e elaboração de novos
protocolos, atualizando-os periodicamente, sempre com base na melhor
evidência científica disponível; incorporar ao SUS novas tecnologias de
insumos e medicamentos, mediante
fortalecimento da Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério
a Saúde; aperfeiçoar as pesquisas; e,
quanto à prescrição de medicamentos,
sobretudo dos de alto custo, fortalecer
os centros de referência para melhorar
a assistência aos usuários desses fármacos. (Fonte: STF)

Judicialização provoca divergências entre Executivo e juristas
O procurador-geral da República,
Antônio Fernando Souza, afirmou que
o Poder Judiciário é imprescindível
para garantir o direito à saúde nos casos
concretos diante da omissão do Estado.
E destacou que as políticas sociais e econômicas com o objetivo de garantir esse
direito e também a redução do risco de
doença e o acesso universal igualitário
é uma das preocupações do Ministério
Público Federal (MPF). “Em alguns casos
há política pública não respeitada, em
outros a política pública é inadequada
e, finalmente, há casos em que não há
política pública definida”.
Já o advogado-geral da União, José
Antônio Dias Toffoli, afirmou que a interferência do Judiciário no tema da saúde,
com a judicialização indiscriminada da
matéria, poderá gerar sérios riscos para as
políticas públicas desenvolvidas na área.
“A complexidade da questão é muito
maior do que se tem discutido em juízo”.
Ele demonstrou preocupação com relação
a decisões judiciais que determinam o
bloqueio de verbas da área da saúde para
beneficiar alguns indivíduos em detrimento de toda a coletividade. Segundo
ele, o poder público tem de determinar

quais tratamentos e medicamentos serão
garantidos a toda a sociedade. Para o
advogado-geral, atualmente as decisões
judiciais que garantem fornecimento de
medicamentos e tratamentos a indivíduos
criam um “sistema de saúde paralelo ao
SUS, priorizando atendimento a pessoas
que muitas vezes sequer procuraram o
sistema”.
“A intervenção judicial – na área da
saúde – somente ocorre quando há um
déficit na prestação do serviço”, afirmou o defensor público geral da União
em exercício, Leonardo Lourea Mattar.
Para Mattar, se em 1988 a preocupação
centrava-se em garantir direitos para a
população, hoje o que a sociedade espera
é a efetividade dos direitos previstos na
Constituição e o Judiciário pode e deve
intervir em situações específicas para
corrigir defeitos isolados na garantia do
direito à saúde.
O representante da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), Marcos
Sales, sustentou que o Poder Judiciário
tem tanta legitimidade constitucional
quanto os poderes Executivo e Legislativo
para debater e decidir casos que envolvem
o exercício do direito universal à saúde

pública. Em nome do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Flávio Pansieri disse que “defender a
saúde é defender a própria existência da
vida digna, buscando em primeiro lugar
o atendimento coletivo, mas sem desproteger o indivíduo”.
Ao se classificar como um adepto à
judicialização do direito à saúde, o juiz
e doutor pela Universidade de Munique
Ingo W. Sarlet afirmou ser necessário “superar a era dos extremos” na área. Entres
as possíveis redefinições de estratégias
por parte do Poder Judiciário em relação
ao direito à saúde, Sarlet citou a possibilidade de se criar assessorias técnicas na
área para balizar as decisões.
O ministro Carlos Alberto Menezes
Direito reforçou a importância do juiz
de primeiro grau e expressou sua preocupação com a situação deles diante da
necessidade de decidir, muitas vezes de
forma urgente, sobre situações dramáticas
que envolvem casos de vida ou morte. E
avaliou que uma possível solução, já em
prática em alguns estados, é a realização
de reuniões periódicas de juízes com
as autoridades de saúde do estado de
modo a estabelecer um critério razoável

de atendimento.
O representante do Fórum Nacional
dos Procuradores-Gerais das Capitais
Brasileiras, José Antônio Rosa, criticou
decisões nas quais os juízes não ouvem
os gestores de saúde antes de determinar
procedimentos cirúrgicos e compra de
remédios não disponíveis no SUS. Ele
pediu mais cautela a magistrados que
proferem sentenças favoráveis a pacientes
sem antes levar em conta os limites da
administração. O consultor jurídico do
Ministério da Saúde, Edelberto Luiz da
Silva, disse que as decisões judiciais no
sentido de obrigar os órgãos de saúde a
fornecer medicamentos e tratamentos têm
contribuído para tumultuar o cumprimento da ordem ao invés de apressá-lo.
Segundo o subprocurador-geral
do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo
Mascarenhas, o número de ações em
matéria de medicamentos “tem alcançado
níveis extremamente preocupantes”. Na
Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro são
recebidas, em média, cerca de 40 novas
ações sobre medicamentos por dia. Apenas em 2008, a Secretaria teria gasto R$ 29
milhões com cumprimento de decisões
judiciais. Os juízes têm um sentimento de
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frustração e se vêem tentados a tomar
medidas que acabam dificultando e
prejudicando a gestão do sistema. As
conseqüências disso, segundo ele, são o
seqüestro de verba pública, o seqüestro
de verbas na conta do próprio secretário, as ameaças de prisão a secretários
de saúde, entre outros problemas.
Mascarenhas destacou, ainda, que
nem um terço das ações de medicamentos envolvem risco de morte ou
emergência que justifique a decisão
judicial. Dois terços das ações se referem a medicamentos de uso contínuo
ou exames, e ainda fraldas, suplementos alimentares, leite e outros insumos. Destacou ainda que não existe,
em nenhum país do mundo, um
sistema que admita todo e qualquer
tratamento, todo e qualquer insumo,
todo e qualquer medicamento, não
importa o seu custo.
A pesquisadora Maria Helena
Barros de Oliveira, representante da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
disse que a prática do Judiciário
no atendimento às demandas da
sociedade por vezes é qualificada
de interventora e os magistrados
são acusados de exercerem a função
executiva das políticas de saúde. “Por
outro lado, coloca-se o SUS como
ineficaz e ineficiente em seu papel de
executor da política de saúde”. Ela
repudiou a redução do conceito de
saúde às problemáticas de liberação
de medicamentos e de determinados
procedimentos médicos.
O ex-ministro da Saúde e diretorgeral do Hospital do Coração em
São Paulo, Adib Domingos Jatene,
defendeu propostas para diminuir
o número de ações sobre saúde na
Justiça, dentre as quais a edição de
uma súmula vinculante para que
todo pleito de solicitação de liminar
para fornecimento de medicamentos,
produtos, insumos ou procedimentos
venha acompanhado da recusa da
autoridade em atender o pedido.
“Isto significa que a reivindicação foi
apresentada e não atendida, assim a
decisão do juiz seria sobre uma recusa
do gestor do SUS e também as razões
da recusa seriam consideradas na decisão”, defendeu. Para ele, essa medida pode diminuir o número de ações,
evitar fraudes e trazer decisões mais
adequadas, levando a um estímulo
da administração no aprimoramento
de seus protocolos em benefício dos
pacientes.
“Não há no orçamento um fundo
para atender eventuais demandas judiciais, nem a área econômica socorre
o setor da saúde com aporte financeiro capaz de atender a determinação
judicial”, alertou. De acordo com
Jatene, “a consequência é o comprometimento de programas, com prejuízo para número significativamente
maior de pessoas que, sem recursos,
dependem dos programas do SUS.
Acresce que as demandas são geralmente feitas por quem está vinculado
ao sistema privado, que dispõe para
o atendimento médico hospitalar e
ambulatorial mais de cinco vezes o
que o SUS dispõe para o mesmo tipo
de atendimento”, afirmou.
Vitore André Zílio Maximiano,
da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, falou sobre a experiência
da instituição na cidade de São Paulo
que trouxe diminuição em cerca de
90% do número de ações por medicamentos na Justiça. Segundo expli2

cou, a Defensoria firmou parceria
com a Secretaria de Estado de Saúde
para que as pessoas que necessitam
de medicamentos, sejam oficiais ou
excepcionais, sejam atendidas por
técnicos que indicam como podem
ser obtidos.
Leonardo Bandarra, presidente do
Conselho Nacional dos ProcuradoresGerais de Justiça do Ministério Público dos Estados e da União, observou
que atendimentos individuais caros
prejudicam a assistência universalizada de populações vítimas de doenças
endêmicas como hanseníase, malária
e tuberculose, por exemplo.
O juiz da 5ª Vara Federal de Recife (PE) Jorge André de Carvalho
Mendonça afirmou que a situação na
área de saúde no Brasil é dramática.
“O Judiciário não está fazendo drama
onde o drama não existe”, disse, ao se
referir a decisões judiciais de primeira
instância que obrigam a administração pública a fornecer remédios ou
tratamentos a pacientes. A regra é essa
decisão ser confirmada pela segunda
instância e até mesmo pelo STF. “Não
podemos dizer, portanto, que a primeira instância do Judiciário vem sendo
irresponsável quanto ao tema.”
Segundo ele, no Nordeste, a

de um modelo de ofertas oriundas
do complexo industrial de grupos
corporativos e dos planos privados de
saúde e não das demandas da população”. Dessa forma, segue uma lógica
“assistencialista subvertendo suas
diretrizes e princípios constitucionais,
especialmente o da integralidade”.

O constitucionalista Luís Roberto
Barroso afirmou que a judicialização
de matérias diversas é um fato consumado no país, que resulta do modelo
constitucional brasileiro. Diante desse
quadro, ele propôs algumas soluções no sentido de racionalizar essa
realidade em processos sobre saúde.
Outra proposta apresentada foi no
sentido de o Judiciário buscar mecanismos de transformar postulações
individuais em coletivas, de forma a
levar a questão a debate, permitindo
que o Poder Público defenda a sua
política pública na área ou até mesmo
pressionando o governo a criar uma
política pública ainda inexistente no
sistema de saúde.
Uma das idéias de Barroso é que o
Judiciário oficie ao Ministério Público
nesses casos, que pode transformar a
demanda individual em coletiva. Ou o
próprio Judiciário pode agir nesse sentido, intimando
ACS/STF
órgãos e entidades com interesse na causa a participar
dos debates.
“Isso realiza a
ideia de universalização e
igualdade, deixando de lado
o atendimento
lotérico, a varejo de prestações
individuais”,
afirmou. “Parte
da energia que
está sendo canalizada para
o debate acerca
Ministro José Gomes Temporão
da judicializamaioria das ações é ajuizada pela
ção deveria ser investida no debate
Defensoria Pública e pelo Ministério
acerca da elaboração do orçamento”.
Público, que antes de entrar com o
Segundo Barroso, “a elaboração do
pedido verifica se a pessoa tem ou
orçamento, no Brasil, é um grande esnão condições de arcar com os custos
paço democrático negligenciado e, por
processuais. “Temos de priorizar a
outro lado, há uma indiferença política
política administrativa do SUS, mas
em relação a seu cumprimento.”
o Judiciário não tem como negar o
direito à saúde, previsto na ConstituiA pesquisadora do Instituto de
ção, e o direito à vida”, ponderou. SeBioética, Direitos Humanos e Gênegundo o juiz, a administração pública
ro (ANIS), Débora Diniz, atribui a
peca ao não demonstrar tecnicamente
“judicialização” da saúde no Brasil,
que medicamentos mais baratos
particularmente no tocante ao forneproduzem o mesmo efeito de outros
cimento de assistência farmacêutica
mais caros, postulados judicialmente,
pelo SUS, à ausência de transparência
ou que determinado procedimento é
nas decisões que levam à inclusão de
meramente experimental.
produtos na lista de medicamentos
do SUS. “Na ausência de critérios
O presidente da Associação Naexplícitos e na falta de transparência
cional do Ministério Público de Desobre as justificações de inclusão ou
fesa da Saúde (Ampasa), Jairo Bisol,
fez duras críticas à atual política
As pessoas que não foram habido SUS e defendeu que os poderes
litadas para serem ouvidas poderão
Judiciário, Legislativo e Executivo
enviar documentos com a tese dedevem atuar juntos na busca de uma
fendida para o endereço eletrônico
solução que, segundo ele, é fazer
audienciapublicasaude@stf.jus.br.
com que o sistema de saúde cumpra
O material enviado será disponibio que a Constituição Federal definiu.
lizado no portal do STF na Internet.
Ele lembrou que o SUS é criação perComo representante em âmbito
manente da cidadania brasileira com
nacional dos trabalhadores da saúde,
forte participação da sociedade civil
a CNTS enviará ao STF as reivindiorganizada, mas ponderou que não é
cações e contribuições da categoria
possível fazer um sistema abrangente
com vistas ao fortalecimento do SUS.
e universal de saúde com 230 dólares
Todo o material sobre o evento está
per capta ao ano. Segundo Bisol, o
SUS está “sendo construído em cima
Março/Abril de 2009

não de um novo produto na política
de assistência farmacêutica, a judicialização cresce em nome do princípio
da precaução do direito à vida”, afirmou. Débora Diniz sustentou que o
debate sobre o justo em saúde deve
enfrentar as diretrizes e os resultados
da aplicação de uma política de saúde
para os casos concretos, sendo preciso
fortalecer as instituições responsáveis
pela regulação, registro e incorporação de novos produtos ao SUS e
promover a participação de diferentes
setores científicos e de controle social
nessas instituições.
O ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, disse que é justo acionar
na Justiça o gestor público omisso
que não provê, dentro de sua competência e responsabilidade, os bens
e serviços de saúde disponibilizados
no SUS, mas observou que “a via judicial não pode se constituir em meio
de quebrar os limites técnicos e éticos
que sustentam o sistema”. Segundo
o ministro, a Justiça não pode “impor o uso de tecnologias, insumos
ou medicamentos, desorganizando a
administração e deslocando recursos
de destinações planejadas e prioritárias e – o que surpreende muitas
vezes –, com isso colocando em risco
e trazendo prejuízo à vida das pessoas”. Temporão se comprometeu
a criar mecanismos que ofereçam
aos juízes que se defrontarem com
ações pleiteando benefícios do SUS,
sobretudo referentes a medicamentos, assessoria técnica para subsidiar
suas decisões.
Gilmar Mendes verificou a existência de um consenso básico entre
os diversos setores da sociedade e
avaliou que a busca da conciliação
prévia e discussões alternativas no
plano administrativo, principalmente nos casos de direito reconhecido
por políticas públicas existentes no
SUS, não significa, necessariamente,
uma diminuição da importância do
papel do Poder Judiciário, mas antes,
viabiliza indiretamente a redução do
próprio gasto com a saúde. "A judicialização dos conflitos tem também
o seu preço, o seu custo, que muitas
vezes não estimamos”.
Para Gilmar Mendes, pode se
chegar a um entendimento no sentido
de que os problemas da eficácia social
do direito à saúde devem-se mais às
questões ligadas à implementação e
manutenção das políticas públicas já
existentes, do que à falta de legislação
específica. Ele salientou que é preciso
refletir sobre a normatização e, portanto, sobre “a definição de marcos
legais precisos para as políticas públicas de saúde”, além da necessidade
de se assegurar a ampla informação a
respeito das normas e procedimentos
do SUS. (Fonte: STF)
sendo disponibilizado no portal do
STF, no link Processos/Audiências
Públicas/Saúde. Legislação correlata
e bibliografia e jurisprudência temáticas são os outros serviços disponibilizados no site. Estão disponíveis
normas constitucionais, leis, decretos, além de portarias que versam
sobre a organização da prestação de
saúde no Brasil. Entre os destaques
está a Lei 8.142, que dispõe sobre
a participação da comunidade na
gestão do SUS.
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STF permite aplicação de lei da Previdência Social para
concessão de aposentadoria especial a servidores

O

Supremo Tribunal Federal
permitiu que pedidos de
aposentadoria de servidores públicos que trabalham em
situação de insalubridade e de
periculosidade sejam concedidos
de acordo com as regras do artigo
57 da Lei 8.213/91, que regulamenta a aposentadoria especial
de celetistas. Os pedidos devem
ser analisados caso a caso e dependem de o interessado provar
que cumpre os requisitos legais
previstos para a concessão do benefício.
A decisão seguiu precedente (MI 721)
do plenário que, em agosto de 2007,
permitiu a aplicação da norma a uma
servidora da área da saúde.
Ela teve sua aposentadoria negada
por falta de regulamentação do dispositivo constitucional que permite a aposentadoria especial no caso de trabalho

Gervásio Batista/SCO/STF

insalubre e de atividades de risco. A
regra está disposta no parágrafo 4ª
do artigo 40 da Constituição Federal,
mas depende de regulamentação. Por
isso, pedidos de aposentadoria feitos
por servidores públicos acabam sendo
rejeitados pela Administração. Para
garantir a concessão do benefício, o
Supremo está permitindo a aplicação

da Lei 8.213/91, que regulamenta a concessão de benefícios da
Previdência Social.
Ao todo, foram julgados 18
processos de servidores, todos
mandados de injunção, instrumento jurídico apropriado para
garantir o direito de alguém
prejudicado diante da omissão
legislativa na regulamentação
de normas da Constituição. Os
ministros decretaram a omissão
legislativa do presidente da
República em propor lei que trate da
matéria, que está sem regulamentação
há mais de 10 anos. A Corte também
determinou que os ministros poderão
aplicar monocraticamente essa decisão aos processos que se encontram
em seus gabinetes, sem necessidade
de levar cada caso para o plenário.
(Fonte: STF)

Supremo mantém decisão do TST sobre pagamento
de verbas rescisórias em aposentadoria voluntária
O plenário do Supremo Tribunal
Federal julgou improcedente a Reclamação (RCL) 5515, na qual uma
funcionária aposentada da Companhia
de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa)
reivindicava sua reintegração no cargo
ou o pagamento de verbas indenizatórias por demissão com base no
entendimento do Supremo no Recurso
Extraordinário 460700 de que a aposentadoria espontânea não extingue o
contrato de trabalho. Ela reclamava o
direito de, mesmo aposentada espontaneamente, continuar trabalhando ou,
como alternativa, que fosse demitida
fazendo jus às verbas indenizatórias do
desligamento sem justa causa. Alegava
ainda, que o TST estaria descumprindo
uma decisão do Supremo no Recurso
Extraordinário (RE) 460700.
No julgamento do RE, o Supremo
decidiu devolver o processo ao Tribunal Superior do Trabalho para que
o avaliasse da maneira como entendesse por direito, apenas afastando o
entendimento de que a aposentadoria
espontânea extingue automaticamente
o contrato de trabalho, o que foi feito.
“Vale dizer que ficou preservada a

unicidade contratual entre o período
anterior e posterior à aposentadoria”,
explicou o relator do caso, ministro
Carlos Ayres Britto.
Na ocasião, o TST observou
a decisão da Corte de afastar a
premissa da extinção do vínculo e
considerou sem justa causa a dispensa da empregada – condenando
a empregadora o pagamento das
verbas rescisórias – e de preservar
a unicidade contratual dos períodos
anterior e posterior à aposentadoria.
“O Tribunal Superior do Trabalho
assentou a despedida sem justa
causa da autora”, disse o relator,
respeitando a decisão do TST.
O ministro Marco Aurélio abriu a
divergência na votação alegando que
o TST apreciou um conflito antes não
colocado, sobre a dispensa sem justa
causa. Para ele, se foi cessado o vínculo
porque teria havido a aposentadoria
espontânea da prestadora de serviço
– não por manifestação de vontade
da Cagepa – a consequência natural
seria a reintegração da empregada ao
posto de trabalho, mas ficou vencido.
(Fonte: STF)

Projeto susta
decreto 6.727/09
O Projeto de Decreto Legislativo
1.374/09, em análise na Câmara,
susta o Decreto 6.727/09 que prevê a
incidência de contribuição previdenciária sobre o valor do aviso prévio
indenizado. O autor da proposta,
deputado Antonio Carlos Mendes
Thame (PSDB-SP), afirma que o
decreto é inconstitucional e exorbita
o poder regulamentador do Executivo. “O aviso prévio indenizado
não se caracteriza como rendimento
do trabalho, uma vez que não há
prestação laboral vinculada à verba
paga pela empresa ao empregado.
A verba é vertida ao trabalhador
demitido, após consumado o ato da
rescisão contratual”, explica Mendes
Thame. Publicado dia 12 de janeiro,
o Decreto 6.727/09 alterou os artigos 214, 291 e 292 do Regulamento
Geral da Previdência Social (Decreto
3.048/99). O projeto será analisado
pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e
Justiça e de Cidadania, antes de ir a
votação no plenário.

Revisão com base no salário-mínimo só se
aplica a benefícios anteriores à Carta de 1988
A revisão na aposentadoria, prevista no artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), só se aplica para os benefícios
concedidos antes da promulgação
da Constituição de 1988. Com esse
entendimento, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou
improcedente a Ação Rescisória (AR)
1500, que pretendia reverter decisão
da Corte no julgamento do Recurso
Extraordinário 199995. Na ocasião,
o Supremo não acolheu o pleito do
paulista Antonio Silva, aposentado em
novembro de 1988, com o argumento
de que o dispositivo do ADCT não
atingiria sua situação.
Para o autor da ação, que tenta
anular a decisão do Supremo no RE,

transitada em julgado em 1998, teria
havido um erro de fato. “O pedido
formulado na inicial era a revisão
dos proventos desde abril de 1989,
enquadrando-se o seu valor em
salários-mínimos e [o acórdão] decidiu pela improcedência do pedido
de enquadramento do benefício em
salários-mínimos, porque o beneficiário já teria alcançado aquela revisão
ditada pela Lei 8.213/91”.
O que o autor da ação pretende
é o reexame do que já foi analisado
e decidido pelo STF, disse a relatora
do processo, ministra Cármen Lúcia
Antunes Rocha. Embora tenha se
aposentado após a Constituição Federal de 1988, quer que se aplique a ele
o artigo 58 do ADCT, que se refere a

aposentadorias anteriores ao advento
da Constituição de 1988, resumiu a
ministra. Não há nenhum erro de fato,
concluiu Cármen Lúcia, votando pela
improcedência da ação. Todos os ministros presentes à sessão desta quartafeira acompanharam a relatora.
Art. 58. Os benefícios de prestação
continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação
da Constituição, terão seus valores
revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso
em número de salários-mínimos,
que tinham na data de sua concessão,
obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano
de custeio e benefícios referidos no
artigo seguinte.

Março/Abril de 2009

MEMÓRIA - A CNTS também
ajuizou o Mandado de Injunção
904/08 junto ao Supremo por omissão do Estado na regulamentação
do artigo 40, §4º, incisos II e III,
da Constituição Federal de 1988,
que dispõe sobre a aposentadoria
especial para os trabalhadores no
setor público de saúde para quem
trabalha em condições insalubres
e/ou em atividades de risco nos
diversos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. “Passados
longos 20 anos da promulgação
da Carta de 88, o Poder Executivo
permaneceu inerte, omisso e alheio
às angústias dos servidores que
foram alcançados pela nova ordem
constitucional”, ressalta a CNTS na
ação judicial.

Jornada de 12x36
em feriados deve
ser remunerada
em dobro
Confirmando a decisão de 1º
Grau, a 6ª Turma do TRT-MG
decidiu que a adoção de regime
de 12 horas de trabalho por
36 de descanso não autoriza
o trabalho em feriados, sem a
remuneração na forma dobrada, nos termos do artigo 9º da
lei 605/49 e da Súmula 146 do
Tribunal Superior do Trabalho.
No caso, a reclamada protestou
contra a condenação imposta
em 1º Grau, argumentando
que o sistema de trabalho
em regime de 12x36 engloba
eventuais feriados trabalhados.
Nesse sentido, seria indevido
o pagamento dobrado desses
dias, bem como os reflexos,
já que não ficou comprovada
a habitualidade do trabalho
nessas condições.
Entretanto, o desembargador
relator, Anemar Pereira Amaral,
ao analisar as provas documentais juntadas ao processo e as
informações prestadas pelo
preposto, constatou a existência
de trabalho em feriados quando
coincidentes com a escala do
reclamante. Portanto, a Turma
entendeu comprovado o trabalho em feriados sem compensação posterior, mantendo
a determinação de que estes
sejam remunerados em dobro,
conforme a lei. (Fonte: Portal
do TRT/3 – RO nº 00415-2008060-03-00-6)
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Saúde não tem preço, mas tem custos
Joaquim José da Silva Filho*
Em abril, quando se comemora o
Dia Mundial da Saúde, como legítima
representante de mais de dois milhões
de trabalhadores da saúde, a CNTS vê
com preocupação não só a crise econômica, que ameaça milhares de postos
de trabalho, como também a crise na
saúde pública e privada. Os cuidados
com a saúde da população representam
um direito garantido em nosso País,
desde 1988, quando foi criado o Sistema
Único de Saúde (SUS). A Constituição,
em seu art. 196, consagra que a saúde
é um direito de todos e um dever do
Estado. Para revitalizar o SUS e aperfeiçoar o atendimento à população mais

carente, e também melhorar as condições salariais
e de trabalho da categoria
da saúde, é preciso levar
avante novas campanhas
e propostas como as que
seguem:
01) Parceria entre
todos os segmentos da
população visando o desenvolvimento de ações
sociais, em especial dos
estabelecimentos filantrópicos sérios, das entidades
sindicais representativas e da população, com o objetivo de revitalizar e
fortalecer o SUS, como a única solução
para levar à população atendimento

universalizado. Essas
ações terão como referência campanhas já iniciadas em algumas regiões
do sul do País.
02) Desoneração
tributária do setor de
saúde, a exemplo da
proposta levada ao governo pelas centrais sindicais, como forma de
solidificar a economia
do setor, garantindo os
empregos e preservando todos os direitos trabalhistas. Para
isso também é necessária a criação de
mecanismos de controle social, com
a participação dos sindicatos, para

Contribuição Assistencial

O

FST denuncia interferência do
Ministério Público do Trabalho

Fórum Sindical dos Trabalhadores, em nome das
confederações e centrais sindicais que representa, denunciou
ao Procurador-Geral da República,
Antônio Fernando Souza, a interferência do Ministério Público do
Trabalho em relação à contribuição
assistencial. “Estamos alarmados
com as reclamações de inúmeros dirigentes sindicais quanto às frequentes
e reiteradas iniciativas do Ministério
Público do Trabalho, por meio de
suas procuradorias regionais, no
sentido de serem firmados pelas
direções das entidades sindicais de
trabalhadores os conhecidos Termos
de Compromisso de Ajustamento
de Conduta - TACs”, ressalta a denúncia, protocolada no gabinete do
procurador dia 9 de março.
O FST argumenta que os TACs
estabelecem “verdadeiro nivelamento injustificado como se
todos os dirigentes fossem iguais
e desonestos, criminosos e até bandidos, relativamente ao desconto
assistencial, deduzido quando das
assinaturas anuais das convenções
e dos acordos coletivos de trabalho,
num total desrespeito às normas de
liberdade sindical defendidas pela
OIT, asseguradas no artigo 8º da

Constituição Federal e no próprio
artigo 513, “e”, da CLT, que autoriza ao sindicato impor contribuições
à categoria”.
O documento destaca a gama de
serviços que as entidades sindicais
prestam a toda categoria e à sociedade em geral, vez que assumiu
atribuições próprias do Estado na
assistência à educação, saúde, lazer,

etc; que as vantagens beneficiam
toda a categoria; e que o modelo de
organização e custeio das entidades estão definidos nas legislações
constitucional e infraconstitucional.
O FST ressalta que a resistência do
MPT em não reconhecer a liberdade
dos sindicatos para instituir contribuições a toda a categoria afronta,
inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal que proclama a legalidade da contribuição assistencial.
“O Ministério Público do Trabalho, que em seus pareceres sempre
foi um aliado legal dos trabalhadores,
vem se tornando o seu algoz, causando verdadeiro temor aos dirigentes
sindicais em todo o país, os quais recebem constantemente até ameaça de
prisão”, afirma o FST. Com base nas
denúncias pede ao procurador que
“seja adotada orientação por todas as
procuradorias regionais, respeitada
a independência funcional, a fim de
que sejam garantidos os princípios
de liberdade e autonomia sindical,
insculpidos em nossa Constituição
da República, sobretudo quanto à
não interferência e intervenção nas
entidades sindicais”. Leia a íntegra
do documento na página da Confederação, www.cnts.org.br, no item
documentos.

Contribuições e alterações nos salários devem
constar no livro de registro de empregados
Em decisão unânime, a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) considerou legítima a
imposição de multa à empresa Brasimac S/A Eletrodomésticos pela
inexistência, no livro de registro de
empregados, de informações relativas às contribuições sindicais e às
alterações nos salários a eles devidos. No caso, a Delegacia Regional
do Trabalho autuou a empresa após
constatar a ausência de informações,
no Livro de Registro de Empregados, sobre as atualizações salariais.
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No STJ, a Fazenda Nacional afirmou
que a CLT e a Portaria 3.636/1991 do
Ministério do Trabalho disciplinam
o livro de registro de empregados e
amparam a imposição de multa. Em
seu voto, o relator, ministro Herman
Benjamin, destacou o artigo 41 da
CLT, que determina ser obrigatório
o lançamento no Livro de Registro
de Empregados das circunstâncias
que interessam à proteção do trabalhador.
Não bastasse isso, o ministro
acrescentou que o artigo 2º da Por-

taria do MT prevê expressamente
a necessidade de registro das informações relativas à remuneração dos
empregados, assim como das posteriores atualizações, as quais caracterizam circunstâncias que interessam
à proteção do trabalhador, pois é em
função delas que se fiscaliza a regularidade quanto ao cumprimento
das obrigações trabalhistas e previdenciárias reflexas – horas extras, 13º
salário, terço constitucional de férias,
contribuição patronal sobre a folha
de salários etc. (Fonte: STJ)
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evitar fraudes e desvios de verbas
resultantes dos benefícios dados.
Entre as outras bandeiras de luta
dos trabalhadores da saúde destacam-se a regulamentação urgente
da Emenda Constitucional número
29, que vincula as verbas da saúde,
a redução da jornada de trabalho na
enfermagem para seis horas diárias e
30 horas semanais. Viva o Dia Mundial da Saúde, que nós profissionais
do setor comemoramos o ano todo,
24 horas por dia! E-mail: joaquim@
sinsaudesp.org.br
*Diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários da CNTS
e diretor do SINSAUDESP

MTE é proibido
de alterar
registro sindical
considerado
legal pela justiça
Ato administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, que
cancelava certidão de alteração
estatutária sindical, sob o argumento de que a mudança gerava
conflito de representatividade,
foi cassado pela segunda Turma
do TRT 10ª Região. A medida foi
decretada porque a justiça já havia
declarado a legalidade da alteração. Segundo o desembargador
Alexandre Nery de Oliveira, ao
cancelar a certidão, o MTE considerou ilegal algo que a justiça
considerou legal. “A existência
de anterior decisão judicial que
declare a legalidade de ato inibe
a possibilidade da autoridade
administrativa revogá-lo, sob
pena de afrontar a autoridade do
Judiciário”, afirmou.
O juiz ressalta que, apesar de a
Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal permitir à administração
anular ou revogar seus próprios
atos quando eivados de vícios que
os tornem ilegais, o artigo 8º – incisos I e II – da Constituição Federal
não permite a discricionariedade
administrativa e por isso o MTE
não pode revogar atos de registro
sindical sob o manto de conveniência ou oportunidade.
“A entidade ministerial deve
se restringir ao exame do pedido no campo da legalidade.
Consequentemente, a existência
de anterior decisão judicial que
declare a legalidade do ato inibe
a possibilidade do Ministério
revogá-lo, se não se configura
constatação de mero erro material
ou a ocorrência de fato superveniente que exija exame de norma
não apreciada anteriormente pela
sentença judicial”, sentenciou o
desembargador Alexandre Nery.
(Fonte TRT 10ª Região - Processo
nº 00030-2008-015-10-00-6-RO)

