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As ações políticas e as atividades administrativas e financeiras da CNTS foram avaliadas e aprovadas por diretores e 
conselheiros da Confederação, que se reuniram em Brasília, de 25 a 28 de novembro. O consenso é de que a definição do 

planejamento estratégico no final de 2007 e sua avaliação agora, um ano depois, por todos os membros efetivos e suplentes, 
tornam mais democrática e transparente a gestão da entidade. A nova forma de atuação distribuiu responsabilidades e 

obteve o respaldo para o trabalho da diretoria e dos conselhos. 

CNTS aprova execução do planejamento

A Diretoria da CNTS deseja a todos os brasileiros, 
em especial aos trabalhadores da saúde, que os erros 
de 2008 se transformem em sabedoria para as ações 
de 2009; que as tristezas se tornem experiências; que o 
trabalho seja digno e justamente reconhecido; e que os 
desafios sirvam de incentivo para continuarmos na luta 
solidária e fraterna por um mundo melhor.

“Se eu deixasse algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida 
dos seres humanos. A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo 
afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. 
Deixaria para você, se houvesse, o respeito àquilo que é indispensável: Além do pão; 
o trabalho. Além do trabalho; a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo: o de 
buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída”.

                                                                           Gandhi Boas Festas

Conselho de representantes Comitês especiais Conselho fiscal
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A CNTS encerra o ano de 2008 
com a certeza do dever cumpri-
do. As ações políticas e as ati-

vidades administrativas e financeiras 
da CNTS foram avaliadas e aprovadas 
por diretores e conselheiros da Confe-
deração, que se reuniram em Brasília, 
de 25 a 28 de novembro. O consenso 
é de que a definição do planejamento 
estratégico, no final de 2007, e sua 
avaliação agora, um ano depois, por 
todos os membros efetivos e suplentes, 
tornam mais democrática e transpa-
rente a gestão da entidade, bem como 
distribuiu responsabilidades e obteve o 
respaldo para a atuação da diretoria e 
dos conselhos. A elaboração e avaliação 
foram acompanhadas pelo Dieese.

Os diretores e conselheiros anali-
saram e aprovaram, ainda, o relatório 
administrativo e financeiro de 2007 e a 
previsão orçamentária para 2009, pre-
viamente aprovados pelos membros do 
Conselho Fiscal; as atuações da CNTS 
no Congresso Nacional e junto a órgãos 
do governo e movimentos sociais e 
sindicais; e os resultados dos encontros 
estaduais realizados pelas federações 
em parceria com a CNTS. Também 
teve início o debate do grupo formado 
para estudar a reforma do estatuto da 
Confederação.

Os integrantes dos comitês criados 
para debater e propor sugestões em re-
lação às questões de gênero, raça, GLBT 
e jovens tiveram reunião específica, 
com participação da Secretária Sub 
Regional da Internacional de Serviços 
Públicos - ISP/Brasil, Mônica Valen-
te. Também foi aprovado o calendário 
permanente de reuniões dos membros 
dos comitês, que deverá anteceder as 
reuniões da diretoria efetiva, a cada 
três meses.

Entre as ações que terão continui-
dade em 2009 destaca-se o projeto de 

formação sindical, com destaque para 
temas como negociação coletiva, polí-
ticas públicas, administração sindical 
e saúde do trabalhador. Foi aprovada a 
realização de três cursos regionais com 
esta finalidade. O primeiro deverá acon-
tecer em março reunindo dirigentes 
sindicais dos três estados da região sul. 
Para agosto, estão previstos cursos para 
a região nordeste e outro para dirigen-
tes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 
A Diretoria vai estudar a realização de 
cursos para as regiões norte e centro-
oeste. E uma oficina deverá acontecer 
no Rio de Janeiro, com participação de 
dirigentes do Espírito Santo, com o 
objetivo de debater sobre conjuntura 
sindical dos trabalhadores da saúde e 
buscar uma integração mais forte da 
CNTS com as entidades sindicais.

Os dirigentes reafirmaram as metas 
definidas no planejamento quanto a 
intensificar a atuação no Congresso 
Nacional e nos conselhos de saúde; a 
ação conjunta com o movimento social 
e entidades sindicais; a representação 
junto às instâncias de governo; atuar na 
direção da democratização dos conselhos 
profissionais; e maior integração com as 
bases, consequentemente, maior divulga-
ção da CNTS. Há um grupo responsável 
por apresentar sugestões que visem dar 
mais visibilidade à Confederação. E 
decidiram criar um banco de dados com 
vistas a coletar denúncias e transformar 
as práticas anti-sindicais em crime con-
tra a organização do trabalho.

Aprovaram, ainda, a ampliação da 
campanha em defesa dos auxiliares e 
técnicos de enfermagem e pela rejeição 
do PLS 26/07; e pressão aos parla-
mentares pela aprovação dos projetos 
específicos para os trabalhadores da 
saúde como os que tratam da jornada 
de 30 horas para os profissionais da 
enfermagem, da democratização dos 

conselhos profissionais e criação do 
Sistema S da Saúde.

Também aprovaram a atenção 
especial em relação às propostas de 
interesse geral da classe trabalhadora, 
especialmente as que dispõem sobre or-
ganização sindical, sistema de custeio, 
terceirização, Convenções 151 e 158 da 
OIT, fator previdenciário e reajuste de 
aposentadoria, aposentadoria especial, 
revogação da Portaria 186, entre ou-
tros. O assessor parlamentar da Con-
federação, Marco Antonio Campanella, 
apresentou um resumo do andamento 
de projetos de interesse dos trabalhado-
res no Congresso Nacional.

Com participação de representantes 
do ANIS - Instituto de Bioética, Gê-
nero e Direitos Humanos, parceiro da 
CNTS na ADPF 54, discutiram sobre 
a expectativa de acato da ação pelo Su-
premo Tribunal Federal, no sentido de 
assegurar o direito da gestante de optar 
pela antecipação do parto nos casos de 
fetos anencéfalos. “Com a audiência pú-
blica, novos argumentos foram levados 
ao Supremo, com posições favoráveis de 
várias entidades. Já temos resultados 
positivos e confiamos na decisão favorá-
vel do Supremo”, destacou a advogada 
Janaína Penalva. Ela e a assessora 
Fabiana Paranhos ressaltaram o êxito 
na parceria e a coragem da CNTS em 
encampar a ação e propuseram a con-
tinuidade em novas ações.

Para 2009 as expectativas são 
imensas, assim como são inúmeros os 
desafios. Porém, imbuídos do princípio 
de que a atuação integrada amplia a 
potencialidade de trabalho e a possibi-
lidade de mais acertos, vamos seguir 
adiante, na busca contínua e vigilante, 
de novos e melhores dias para os traba-
lhadores da saúde.

Diretoria da CNTS

Dever cumprido

Dr. José Lião de Almeida*

O anteprojeto de 
lei sobre a terceiri-
zação apresentado 
pelo Ministério do 
Trabalho e Empre-
go (MTE) é nocivo 
ao setor da saúde. 
Infelizmente o pra-
zo para consulta 
pública encerrou-se 
rapidamente, o que 
impediu um movi-

mento mais amplo para analisá-lo 
e discuti-lo devidamente com a 
sociedade. O seu texto apresenta 
riscos à representação da categoria 
principal dos sindicatos prepon-
derantes, transferindo todos os 
trabalhadores terceirizados a uma 
categoria própria respectiva (sindi-

catos de terceirizados), ignorando 
a representação por unicidade 
sindical, prevista no artigo 8° da 
Constituição.

Para o setor da saúde, com 
certeza haverá perdas de repre-
sentação por parte dos sindicatos 
de classe. Portanto, a CNTS apóia 
ações de entidades da sua base 
sindical, como é o caso do Sindicato 
dos Empregados em Estabeleci-
mentos de Serviços de São Paulo 
(SINSAUDE-SP), que apresentou 
ao Ministério do Trabalho e Em-
prego uma manifestação contrária 
ao projeto e requereu nova redação 
para o seu artigo 8°, para corrigir 
esta grave distorção, que poderia 
levar ao fechamento de inúme-
ras entidades sindicais. A CNTS 
também esteve representada na 
reunião tripartite do Grupo de Es-

tudos da Terceirização em Serviços 
de Saúde, realizada este mês no 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
em São Paulo.

É importante ressaltar ainda 
que o referido projeto não impôs 
mecanismos de controle aos sindi-
catos preponderantes e legalizou a 
figura do PJ (Pessoa Jurídica). Tam-
bém não definiu as atividades (fim 
e meio), que poderão ser terceiriza-
das, possibilitando assim a quartei-
rização e a quinteirização. Tendo 
em vista os serviços altamente 
especializados do setor da saúde, 
como coleta de lixo hospitalar, en-
fermagem e outras, acreditamos ser 
inviável a terceirização de qualquer 
atividade neste segmento. 

*Presidente da CNTS e do 
SINSAUDE-SP

Anteprojeto de lei da terceirização é nocivo à saúde 5ª Marcha exige 
desenvolvimento e 

valorização do trabalho 
Com a bandeira do 'desenvolvi-

mento e valorização do trabalho', o 
movimento sindical, sob a liderança 
das centrais sindicais, confederações, 
federações e sindicatos de trabalhado-
res de todas as categorias econômicas, 
do campo e da cidade, realizou, dia 3 
de dezembro, a 5ª Marcha da Classe 
Trabalhadora, em Brasília, em defesa 
da redução da jornada; fim do fator 
previdenciário; reforma agrária; tra-
balho decente; correção da Tabela do 
Imposto de Renda; redução dos juros 
e do superávit primário; ratificação 
das Convenções 151 e 158, da OIT; po-
líticas públicas geradoras de emprego 
e renda e igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres. Dirigentes 
da CNTS participaram da marcha por 
meio das entidades estaduais a que 
pertencem. 
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“Uma ótima reunião!”. Esta 
foi a posição unânime do 
presidente da CNTS, José 

Lião de Almeida, do diretor de Assun-
tos Trabalhistas e Judiciários, Joaquim 
José da Silva Filho, do suplente da Dire-
toria, José Sousa da Silva, da delegada 
internacional, Maria de Fátima Neves 
de Souza, e da suplente do Conselho 
Fiscal, Ana Maria Mazarin da Silva, 
todos do Sinsaude-SP. Segundo eles, “a 
reunião foi extremamente produtiva, 
pois debateu temas de grande impor-
tância. Os diretores presentes também 
estiveram atentos e participativos, o 
que contribuiu para a boa condução 
dos trabalhos elaborados”.

“A aprovação unânime do relató-
rio administrativo e da prestação de 
contas de 2007, com louvor, mostra 
que nossos atos administrativos e 
financeiros coincidiram, o que signi-
fica uma gestão eficaz”, ressaltou o 
vice-presidente da CNTS e presidente 
da Federação dos Empregados em Es-
tabelecimentos de Serviços de Saúde 
da Região Nordeste, João Rodrigues 
Filho. “Foram reuniões produtivas, 
com aprovação do orçamento para 
2009, onde constam as principais ati-
vidades de administração, financeira 
e de investimento da Confederação, 
incluindo as ações de suas diretorias 
e grupos de trabalho, com destaque 
para a agenda de formação sindical”, 
acrescentou.

João Rodrigues destacou, ainda, 
o resultado positivo da avaliação do 
primeiro planejamento da CNTS. 
“Pudemos observar que todos os 
membros da Diretoria plena foram 
envolvidos, no que foi possível, na 
gestão, com a criação dos grupos e 
comitês, a atuação em parceria com 
outras entidades dos movimentos sin-
dical e social, como o FST e a ISP, o que 
levou à maior divulgação da CNTS 
em níveis nacional e internacional, 
além da grande atuação no Congresso 
Nacional na defesa de projetos de leis 
específicas da área da saúde e de inte-
resse comum a todos os trabalhadores 
brasileiros”, concluiu.

“A revisão do planejamento foi 
positiva, na medida em que conse-

Diretoria e conselhos da CNTS 
avaliam planejamento estratégico

Dirigentes ressaltam importância da gestão participativa

guimos avaliar bem as ações definidas 
ano passado. Houve entendimento de 
todos de que a CNTS se esforçou para 
cumprir a agenda, sendo que as prin-
cipais decisões tiveram andamento. E 
não houve crítica por conta do que não 
pudemos cumprir”, avaliou o secretá-
rio-geral da CNTS e coordenador do 
planejamento, Valdirlei Castagna, ao 
comparar a revisão das metas a uma 
prestação de contas.

Segundo ele, o trabalho foi impor-
tante, também, por reafirmar as ações 
que devem ser mantidas no próximo 
ano. “Com o planejamento e a revisão, 
nós, da diretoria efetiva, envolvemos 
outros atores no dia-a-dia da Confede-
ração e estamos sendo respaldados em 
nossas ações por todos os integrantes 
da direção da CNTS e teremos melhor 
avaliação no final de 2009, quando 
vamos fazer o contraponto. Estamos 
na fase do fazer, a avaliação dos resul-
tados será no final de 2009”, ressaltou 
Castagna.

Jânio Silva, primeiro vive-presiden-
te da CNTS, avaliou a reunião como 
uma das mais produtivas do ano. “Os 
dirigentes começam a ter consciência 
do verdadeiro papel da Confederação, 
que é a representação política nacio-
nal dos trabalhadores. Se não há esta 
noção, acabam cobrando ações que 
não são atribuições da entidade de 
terceiro grau. A própria execução do 
planejamento trabalhou nessa linha, 

mas ainda temos muito que aprender 
para estarmos preparados para ocupar 
mais espaços em áreas específicas. No 
próximo ano, a visão maior será quali-
ficar para atingirmos mais facilmente 
nossos objetivos”, disse.

Para o tesoureiro-geral da CNTS, 
José Caetano Rodrigues, o compromis-
so por igual de todos os membros da 
Diretoria na gestão facilita o trabalho 
e fortalece a Confederação. “Com essa 
nova forma de participação de todos 
na definição e execução das atividades 
buscamos o comprometimento solidá-
rio na gestão política, sobretudo, além 
da distribuição de tarefas, transfor-
mando a direção em espaço de mais 
envolvimento”.

“Recebemos uma pauta extrema-
mente intensa para discutir, aprovar 
ou rejeitar cada um dos seus itens. 
Após exaustiva discussão e até mesmo 
partilhando as propostas apresenta-
das, foram aprovados com distinção 
todos os itens da referida pauta, po-
rém, sempre com enriquecimento e 
valorização a cada um deles, porque 
todos se direcionavam aos trabalha-
dores da área da saúde”, avaliou o 
segundo tesoureiro, Antonio Lemos.

“A reunião foi muito proveitosa 
não só porque avaliamos tudo que a 
CNTS fez e nos proporcionou no ano 
de 2008, como também pelas várias 
decisões tomadas e que definem a 
atuação no próximo ano”, analisou 

Clotilde Marques, segundo secretário 
da Confederação. Na mesma linha se 
posicionou a diretora de Patrimônio 
da CNTS, Dalva Selzler. Segundo ela, a 
reunião foi positiva, porém, deveria ter 
mais tempo, considerando o intervalo 
e a pauta extensa.

“Considero que foi positiva quanto 
à pauta programada, pois cada diretor 
pode relatar as atividades desempe-
nhadas e os encaminhamentos na sua 
pasta. Importante ressaltar a implan-
tação e a estruturação dos comitês de 
raça, gênero, GLBT e de jovens. Tam-
bém foram importantes os relatos e as 
discussões acerca dos projetos de leis 
que tramitam no Congresso Nacional, 
que são de interesse dos trabalhadores 
da saúde e a avaliação do planejamen-
to da CNTS”, destacou Clair Klein, 
diretor de Assuntos Internacionais.

É bastante válido o processo de 
elaborar o planejamento e avaliar 
a sua execução, observou o diretor 
de Assuntos de Seguridade Social, 
Mário Jorge dos Santos Filho. “É 
construtivo ouvir cobranças, analisar 
os pontos positivos e negativos, pois 
uma coisa é a visão de quem está na 
execução das ações e outra é a ava-
liação de quem está na ponta. Por 
isso, é importante reavaliar as metas 
e decisões, corrigindo, aperfeiçoando 
o planejamento, que norteia a gestão 
da CNTS”.

Para o superintendente do Dieese-
DF, Clóvis Scherer, o planejamento se 
mostrou eficaz, tendo em vista que 
no primeiro ano de aplicação todas 
as ações definidas foram, de alguma 
maneira, pensadas ou incorporadas 
às atividades da CNTS. “Para o Diee-
se isso é compensador. O que tivemos 
foi uma prestação de contas, discuti-
mos as dificuldades e as conquistas 
e buscamos definir soluções. Na 
próxima reunião vamos não apenas 
verificar o cumprimento das metas, 
mas pensar a revisão de todo o con-
junto de propostas. A CNTS atuou 
de forma bastante consistente, não 
só por guiar as ações, mas por fazer 
o balanço. Isso dá maiores condições 
para direcionar os esforços daqui 
para frente”, avaliou.

O Grupo de Trabalho (GT) da 
Reforma Estatutária da CNTS, cons-
tituído pelos diretores Joaquim José 
da Silva Filho, Valdirlei Castagna, 
Adair Vassoler e Mário Jorge dos 
Santos Filho, decidiu, em reunião 
realizada em Brasília no dia 27 de 
novembro de 2008, que antes de 
qualquer procedimento de reforma, 
o GT se submeterá a curso intensivo 
sobre a conjuntura político-sindical, 
buscando um diagnóstico sobre 
as possíveis reformas trabalhista e 
sindical e as perspectivas do sindica-
lismo no Brasil. Este curso deverá ser 

ministrado em São Paulo, no mês de 
abril de 2009, sendo indicado como 
palestrante o Juiz do Trabalho apo-
sentado, Prof. Dr. José Carlos Arouca. 
“Após o curso serão extraídos kits 
de apostilas, que serão repassados 
às federações, para debates, em 
reunião com as bases, buscando-se, 
com fundamentação, qual a reforma 
estatutária que todos nós queremos”, 
explica Joaquim José. 

A necessidade de ampliar a dis-
cussão na base e de modernizar e 
democratizar o estatuto são pontos 
de consenso entre os membros do 

grupo. “Devemos analisar pre-
viamente a conjuntura política e 
sindical. Temos uma reforma em 
andamento e é preciso saber em 
que terreno estamos pisando para 
termos um estatuto sólido. Vamos 
iniciar por consultas às bases, que po-
dem decidir sobre a necessidade de 
mudanças”, defende Joaquim José. 
“Com as propostas dos sindicatos e 
aprovadas nas federações teremos 
respaldo para definir um estatuto que 
corresponda ao que os trabalhadores 
querem da Confederação”, entende 
Valdirlei Castagna.

Adair Vassoler acredita que “o 
grupo de trabalho deverá apresentar 
um modelo estatutário que dê melhor 
representatividade das federações 
e sindicatos junto à Confederação”. 
“Não vejo a reforma estatutária como 
prioridade nesse momento, uma vez 
que temos tramitando, no Congres-
so Nacional, várias propostas de 
reforma sindical. Não podemos nos 
antecipar e depois termos de fazer 
mudanças no Estatuto. Além disso, 
devemos democratizar a discussão, 
ouvindo as bases”, defende Mário 
Jorge. (Com Paulo Pavone)

GT da Reforma Estatutária decide consultar as bases

Membros da Diretoria efetiva discutem pauta da plenária
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A orientação, por parte da CNTS, 
para que as federações filiadas 
e sindicatos vinculados inclu-

am em suas negociações coletivas 
cláusulas que proíbam a discrimina-
ção e o preconceito e também promo-
vam a inclusão dos segmentos de raça, 
gênero, LGBT e jovens no mercado 
de trabalho foi a primeira proposta 
apresentada pela coordenação geral 
dos comitês especiais e aprovada pela 
diretoria da CNTS. Também ficou 
definido o calendário de reuniões 
dos comitês, que devem anteceder a 
reunião trimestral da Diretoria Efetiva 
da Confederação.

Os membros dos comitês cria-
dos para debater sobre política de 
igualdade de oportunidade e propor 
sugestões em relação às questões de 
gênero, raça, LGBT e jovens tiveram 

reunião específica, com participação 
da Secretária Sub Regional da Inter-
nacional de Serviços Públicos - ISP/
Brasil, Mônica Valente. Ela falou do 
projeto da ISP, que visa “fortalecer 
o movimento sindical para que seja 
mais inclusivo e com igualdade de 
oportunidades”, e das campanhas 
desenvolvidas para cada segmento.

“A CNTS é a primeira entidade 
de estrutura em âmbito nacional, 
filiada à ISP, a aprovar proposta de 
tamanha importância e deverá servir 
de exemplo para outras entidades 
do movimento sindical brasileiro 
e até internacional. A Confedera-
ção assumiu o vanguardismo e o 
desafio de ser a primeira e quem 
começa tem a honra, mas também a 
responsabilidade de ser exemplo”, 
ressaltou Mônica Valente. Em nome 

Negociação deve incluir cláusulas que 
proíbam o preconceito e a discriminação

da diretoria da CNTS, José Caetano 
Rodrigues disse que o comitê, com 
representação dos quatro segmentos, 
“terá de produzir tarefas e defender 
tais questões e trabalhar sintonizado 
com a Confederação”. 

Na primeira reunião, em março, 
os membros dos comitês deverão 
aprovar as normas de funcionamento 
do Fórum dos Comitês da CNTS e 
apresentar propostas concretas para a 
diretoria da Confederação. “A partir 
da CNTS vamos trabalhar junto à 
base a inclusão desses segmentos e 
medidas de combate ao preconceito 
e à discriminação”, disse a coorde-
nadora do Fórum, Lucimary Santos 
Pinto, diretora Social e de Assuntos 
Legislativos da CNTS. Também par-
ticiparam da reunião os seguintes 
membros dos comitês: Clair Klein e 
Clotilde Marques (raça); Maria Salete 
Cross, Domingos Jesus de Souza, 
Dalva Selzler e Edson Clatino de 
Souza (gênero); Jair Jorge dos Santos, 
Elaine de Oliveira (LGBT); e Tatiane 
de Castro e Gilmara Mota (jovens).

A Internacional de Serviços Pú-
blicos - ISP Brasil encerrou suas 
atividades de 2008 com eventos em 
Alagoas e Tocantins. Em Palmas, dias 
12 e 13 de dezembro, com participa-
ção da CNTS, foi realizado mais um 
seminário sobre Capacitação de Ne-
gociadores no Setor Saúde/SUS com 
vistas à “disseminação dos conceitos 
e dos instrumentos de negociação, 
para instalação e/ou fortalecimento 
das mesas estaduais de negociação 
do SUS”. O evento foi realizado em 
parceria da ISP com a Federação dos 
Trabalhadores da Saúde da Região 
Norte, sendo que o presidente, Ma-
noel Miranda, representou a Confe-
deração.

Os eventos têm como objetivos 
fortalecer o movimento sindical do 
setor e redefinir o modelo de organi-
zação dos sindicatos para atuar em 
processos negociais, regulamentar 
os direitos de greve e negociação no 
serviço público. “A ISP vem desen-
volvendo ao longo dos últimos anos 
um forte trabalho sindical no campo 
da capacitação de dirigentes sindicais 
e assessores na área de negociação 
coletiva no setor saúde, em conjunto 
com o Sindicato dos Enfermeiros da 
Finlândia e o Centro de Solidariedade 
dos Trabalhadores da Finlândia”, 
ressalta a secretária sub-regional da 
ISP-Brasil, Mônica Valente.  

Em Maceió (AL), no período de 
14 a 16 de novembro, foi realizado 
o Seminário Regional Nordeste II 
sobre Igualdade de Oportunidades 
no Setor Público no Brasil, com 
lançamento da campanha Gente é 

Super Legal – Diferenças que Somam! 
Também realizada em vários estados 
no decorrer do ano, o seminário 
tem como objetivos sensibilizar as 
direções dos sindicatos de base para 
o tema igualdade de oportunidades 
no segmento GLBT e elaborar ações 
para implementar o tema, com inclu-
são nas pautas de reivindicações dos 
sindicatos, criar comitês GLBT nos 
sindicatos e capacitar dirigentes para 
discutir o assunto. Ao final, partici-
param da 8ª Parada da Diversidade 
Sexual de Maceió.

O Comitê Nacional de Mulheres 
da ISP Brasil se reuniu, dia 12 de 
novembro, em São Paulo, para ava-
liar as atividades de 2008 e traçar 
as diretrizes para 2009. O Comitê 
avaliou que deverá “ser mais ativo e 
ter mais iniciativas frente aos fatos da 
conjuntura, especialmente com rela-
ção à violência contra as mulheres”, 
ampliar a coordenação, incentivar a 
luta pelo piso nacional da educação, 
pela ampliação da licença maternida-
de para seis meses e garantir partici-
pação paritária homem-mulher nas 
atividades.

Nos dias 30 e 31 de outubro, em 
São Paulo, a ISP realizou reunião de 
avaliação da primeira fase – 2006 a 
2008 –, com análise dos resultados 
do projeto de igualdade de oportu-
nidades, considerando seus limites 
e potencialidades; e planejamento da 
coordenação para a segunda fase – 
2009 a 2011 – para definir estratégias e 
diretrizes do projeto em sua continui-
dade, para ser debatido pelos comitês 
de raça, gênero, jovens e GLBT.

ISP Brasil encerra 2008 com 
eventos em Maceió e Tocantins

Mônica Valente, da ISP Brasil

15/03 - São Paulo – Reunião do Comitê de Mulheres do Comitê Nacional da ISP 
16/03 - São Paulo – Reunião do Comitê Nacional da ISP
17/03 - Viagem  da delegação do Brasil  ao Chile para o SubRac Brasil -Cone Sul
18/03 - Chile – Reunião de mulheres Brasil/Cone Sul   
19 a 20/03 - Chile – Reunião SUBRAC Brasil/Cone Sul                
30/03 - São Paulo – Reunião do Comitê de Mulheres do IAMREC
31/03 e 01/04 - São Paulo – Reunião do IAMREC 

ISP divulga calendário 
das atividades de 2009 

Por meio do vice-presidente, 
João Rodrigues Filho, e do asses-
sor parlamentar, Marco Antônio 
Campanella, a CNTS estão atuan-
do junto ao senador Paulo Paim e 
demais senadores que apóiam a 
proposta, no sentido de acelerar 
a votação do PLS 131/01, que cria 
o Serviço Social da Saúde (SESS) 
e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem da Saúde (SENASS). A 
idéia é evitar a realização de nova 
audiência pública na Comissão 
de Educação (CE), uma vez que o 
tema já foi debatido em audiência 
pública conjunta com a Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS).

“Os mesmos senadores já de-
bateram o projeto em audiência 
anterior, portanto, vamos buscar a 
celeridade na votação da proposta”, 
explica João Rodrigues. O requeri-
mento para realização de nova audi-
ência pública foi feito pelo senador 
Augusto Botelho (PT-RR), relator do 
PLS, o que impediu o projeto de ser 
votado na CAS, do Senado Federal, 
na reunião do dia 13 de agosto. A 
aprovação do requerimento con-
dicionou que a nova audiência de-
veria ser realizada ainda no mês de 
setembro. Com o esvaziamento do 
Congresso nacional por conta das 
eleições isso não aconteceu.

O diretor da CNTS, José Ca-
etano Rodrigues, acompanhou a 
reunião da CAS e criticou o adia-
mento da votação do projeto. “O 
adiamento trouxe uma frustração, 
pois a matéria está extremamente 
amadurecida e há consenso da 
CNTS e da CNS em torno do pare-
cer do relator, que acatou emenda 
da Confederação assinada pelo 
senador Paulo Paim. Percebemos 
certa manobra das forças contrá-
rias no sentido de postergar ainda 
mais a aprovação do projeto. Mas 
sabemos, de antemão, que não há 
volta e a CNTS está preparada para 
o debate”, afirmou José Caetano.

Se for mantida a realização da 
audiência, a CNTS participará da 
mesa de debates. Antes da última 
reunião, a Diretoria da Confedera-
ção, por seu presidente, José Lião de 
Almeida, enviou ofício à presidente 
da CAS, senadora Patrícia Sabóia 
(PSB-CE), ao relator e demais mem-
bros da Comissão apresentando sua 
defesa e solicitando o voto favorável 
ao PLS 131. “Os programas atual-
mente apresentados pelo sistema 
“S” do comércio vêm atuando à 
distância das verdadeiras deman-
das dos trabalhadores da saúde”, 
argumentou a CNTS ao reivindicar 
serviços específicos para os traba-
lhadores do setor.

O relator, senador Sérgio Guer-
ra (PSDB-PE), deu parecer favorá-
vel à proposta e acatou emenda da 
CNTS apresentada pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS), que estabelece 
a paridade na gestão dos conselhos 
nacional e regionais do Sistema S 
da Saúde. Segundo ele, “a partici-
pação efetiva dos trabalhadores no 
Sistema S vem sendo reivindicada 
pelo movimento sindical brasilei-
ro há pelo menos duas décadas”, 
ressaltou, ao acatar a emenda da 
CNTS, que propõe a paridade na 
gestão dos conselhos.

O senador ressalta, em seu rela-
tório, que falta aos serviços ligados 
ao comércio vivência para identificar 
as necessidades dos profissionais da 
saúde. “Nos anos em que o setor de 
prestação de serviços aos trabalha-
dores da área de saúde permaneceu 
vinculado ao SESC e ao SENAC, 
para os quais carreou expressivas 
somas, acumulou problemas graves 
e crônicos, quer na atividade da as-
sistência social, quer na capacitação 
profissional de seus trabalhadores. 
Isso porque faltou àqueles serviços 
a experiência e o conhecimento do 
trato com a saúde, pré-requisitos 
que julgamos indispensáveis para a 
execução das tarefas cometidas”. 

CNTS busca votação 
célere do PLS 131/01 
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Os deputados da Frente Parla-
mentar da Saúde criaram um comitê 
de mobilização para pressionar o 
Executivo a garantir que recursos 
extras constarão para cálculo do 
Orçamento de 2009. Integrantes da 
Frente e representantes de entidades 
nacionais ligadas ao setor de saúde 
entregaram ao vice-presidente da 
República, José Alencar, uma carta 
exigindo resposta do Governo Fe-
deral diante da crise da saúde em 
todo o país, a liberação de recursos 
adicionais para que o Ministério da 
Saúde possa fechar as contas em 2008 
e a regulamentação da EC 29.

O levantamento entregue a Alen-
car indica a necessidade de liberação 
emergencial de R$ 2,674 bilhões para a 
saúde ainda este ano e que esses recur-
sos sejam incorporados ao piso consti-
tucional do orçamento da saúde para 
2009. O documento também reforça a 
necessidade de regulamentação da EC 
29, considerada a solução definitiva 
do desfinanciamento do setor. O co-
ordenador da frente, deputado Rafael 
Guerra (PSDB-MG), lembrou que, em 
agosto do ano passado, o governo 
reajustou a tabela do SUS, mas não 
previu recursos no Orçamento para 
isso. A Frente pediu ao governo que as 
verbas adicionais sejam incluídas no 
orçamento deste ano, para que sirvam 
de base para o cálculo do orçamento 
da pasta no ano que vem. 

O Projeto de Lei do Senado 
26/07, que altera a Lei 
7.498/86 no sentido de 

fixar prazo para concessão de 
registro profissional a auxilia-
res e técnicos de enfermagem 
e parteiras, será analisado pela 
Mesa Diretora do Senado antes 
de continuar a tramitação na 
Comissão de Educação daquela 
casa, onde aguarda votação do 
parecer do relator, senador Au-
gusto Botelho (PT-RR). Antes 
que a Mesa decidisse discutir o 
projeto, Botelho atendeu a rei-
vindicação da CNTS em relação 
à não definição de prazo e não 
obrigatoriedade da formação de 
nível superior desses profissionais.

Em seu parecer, com substitutivo, 
que deverá ser apresentado à Comis-
são assim que o PLS for devolvido 
pela Mesa, Augusto Botelho estabelece 
apenas que “os auxiliares e técnicos de 
enfermagem e as parteiras, em exercí-
cio profissional na data de entrada em 
vigor desta lei, terão acesso diferencia-
do aos cursos para graduação e nível 
superior em enfermagem, segundo 
dispuser o regulamento”.

O senador destaca ser preciso 
“promover mudanças na estrutura 
do atendimento de saúde, focadas na 
qualificação dos profissionais de enfer-

Mesa Diretora do Senado 
vai analisar PLS 26/07

A CNTS e suas entidades 
filiadas carregam, há anos, a 
bandeira da qualificação profis-
sional, em todos os níveis, alia-
da à implantação do Plano de 
Cargos e Salários, a condições 
dignas de trabalho, ao combate 
à terceirização, que considere 
o conceito de trabalho para o 
SUS, com vistas à prestação de 
serviços de qualidade, e que 
dê acesso dos profissionais a 
cursos superiores. Portanto, 
nossa luta é pela rejeição do 
texto original do PLS 26/07, 
uma proposta inadequada, 
inoportuna e insustentável! A 
CNTS estará vigilante. Participe 
do abaixo-assinado pela rejeição 
do PLS 26/07 e acompanhe a 
tramitação da proposta no Sena-
do Federal acessando o sítio da 
CNTS – www.cnts.org.br

magem”; que “levantamento do IBGE 
sobre a assistência médico-sanitária 
de 2005 identificou a existência de 
mais de cem mil trabalhadores de 
enfermagem de nível médio”, mas 
reconhece que os prazos estabelecidos 
no texto original do projeto – final de 
2017 – “serão insuficientes, mormente 
se considerarmos a capacidade insta-
lada das escolas superiores sobre as 
quais cairá a responsabilidade de dar 
graduação a todo esse contingente de 
trabalhadores”.

Augusto Botelho acrescenta que 
“seria irrealístico estabelecer prazos 
para a transformação de todos os auxi-

liares e técnicos em enfermeiros 
em curto período” e afirma ser 
“mais razoável estabelecer um 
sistema que favoreça o acesso 
ao ensino superior dos pro-
fissionais que necessitam de 
qualificação”.

O PLS 26/07 também foi 
tema de debate na reunião da 
Câmara de Regulação do Tra-
balho em Saúde, coordenada 
pela Secretaria de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde, 
do Ministério da Saúde, dia 18 
de novembro. Está em debate a 
criação de um grupo formado 
por representantes da Secreta-
ria, da ABEn, da FNE, do Cofen 

e da CNTS para estudar uma nova 
proposta que atenda à necessidade 
e condições para a qualificação dos 
profissionais da enfermagem.

“A CNTS apóia a iniciativa de se 
estimular e garantir a qualificação 
profissional e, nesse sentido, caminha o 
novo parecer e o substitutivo do relator 
ao PLS 26. Quanto à discussão de uma 
nova proposta, continuaremos a defen-
der, antes de tudo, a adoção de uma 
política pública de incentivo à qualifi-
cação e formação dos profissionais da 
saúde”, destaca o diretor José Caetano 
Rodrigues, que defendeu a posição da 
CNTS na reunião da Câmara.

Em defesa dos 
Auxiliares e 
Técnicos de 

Enfermagem!

Audiência cobra urgência na regulamentação da EC 29
A necessidade de mais 

recursos para a saúde em 
2008 e para o orçamento do 
setor para 2009 foi o tema da 
audiência pública realizada 
pela Comissão de Seguridade 
Social e Família, da Câmara 
dos deputados, dia 12 de no-
vembro. O diretor da CNTS, 
José Caetano Rodrigues, com-
pôs a mesa de debates, junto a 
parlamentares e representan-
tes do Ministério da Saúde, 
do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) 
e do Conselho Federal de Me-
dicina. Os participantes reivindicam 
que todo recurso adicional que vier 
a ser liberado este ano para a saúde 
seja, obrigatoriamente, incorporado 
ao orçamento da saúde de 2009, e a 
necessidade de regulamentação ur-
gente da Emenda Constitucional 29.

Em nome dos trabalhadores na 
saúde, José Caetano ressaltou que 
a regulamentação da EC 29 se faz 
urgente diante da crise que assola 
o setor, interferindo na qualidade 
dos serviços prestados pelo SUS à 
população e resultando em baixos 
salários e más condições de trabalho 
para a categoria. O vice-presidente 
da CNTS e presidente da Federação 
dos Empregados em Estabelecimen-
tos de Serviços de Saúde da Região 
Nordeste, João Rodrigues Filho, que 
também participou da audiência, 
destacou o compromisso do movi-

mento na defesa de mais recursos 
para a saúde. "O governo tem cons-
ciência da carência de recursos para 
o setor saúde, porém, é necessária a 
pressão para que esses recursos sejam 
liberados", acrescentou.

A secretária executiva do Minis-
tério da Saúde, Márcia Bassit, alertou 
que, enquanto a Emenda 29 não for 
regulamentada, todos os anos o setor 
enfrentará problemas para atender 
a população pelo SUS. E disse que é 
necessário R$ 1,850 bilhão para que o 
órgão feche suas contas em 2008. "Do 
contrário, a luz do SUS vai se apagar", 
alertou ela. Outros R$ 530 milhões, 
disse, serão necessários para tocar pro-
gramas como Farmácia Popular, Brasil 
Sorridente e SAMU, por exemplo. 

A audiência, proposta pelo depu-
tado Darcísio Perondi (PMDB-RS), 
desencadeou uma série de ações 

políticas junto às presidências 
e lideranças do governo na 
Câmara e no Senado e ao Po-
der Executivo. Ficou definida 
a instalação de um grupo de 
coordenação, que ficará res-
ponsável pela articulação de 
ações, como forma de pressão 
por mais recursos para a saúde 
e pela regulamentação da EC 
29. O grupo visitou o presiden-
te da Câmara e pediu ao de-
putado Arlindo Chinaglia que 
coloque na pauta a votação 
da Contribuição Social para 
a Saúde (CSS), proposta no 

Projeto de Lei Complementar 306/08, 
do Senado Federal, que fixa os gastos 
mínimos com saúde por parte da 
União, dos estados e dos municípios. 
Arlindo Chinaglia se comprometeu a 
concluir a votação da regulamentação 
da EC 29, desde que haja uma boa 
articulação política.

Os representantes dos gestores 
defenderam a criação de uma nova 
contribuição para garantia dos recur-
sos da saúde, como a proposta da CSS. 
“A CNTS tem como bandeira de luta 
a regulamentação da Emenda 29, por 
ser essencial para a efetivação do SUS, 
segundo os princípios constitucionais 
da assistência universal e integral, 
mas entende que a instituição de uma 
contribuição nos moldes da extinta 
CPMF deve ser discutida em um outro 
momento”, ressaltou José Caetano. 
(Com Ag. Câmara)

Frente cria comitê 
de mobilização

Dirigentes da CNTS com o senador Botelho

José Caetano defendeu trabalhadores e usuários
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Por decisão da diretoria a CNTS lançou a cam-
panha nacional Diga Não ao PLS 26/07 e em defesa 
da adoção de uma política de qualificação profis-
sional em todos os níveis. Também encaminhou 
sugestões ao relator do PL 3.277/04, deputado 
Mauro Nazif (PSB-RO), que recria, sob novas bases, 
os conselhos federal e regionais de enfermagem; 
e defendeu a importância da Mesa Nacional de 
Negociação Permanente do SUS e a ampliação das 
mesas estaduais e municipais durante evento de 
comemoração dos cinco anos de funcionamento 
da Mesa Nacional.

O 1º Encontro Nacional do Fórum Sindical de 
Trabalhadores - FST, que reuniu mais de três mil 
participantes, dia 13 de maio, em Brasília, deixou 
clara a disposição das confederações e centrais que o 
integram em garantir os direitos dos trabalhadores. 
Durante o evento, a CNTS condenou a terceirização, 
as condições precárias e jornadas de emprego des-
gastantes às quais são submetidos os trabalhadores. 
Foi aprovada por unanimidade a Carta de Brasília, 
com resoluções, proposições e demandas do Fórum. 
Os dirigentes sindicais pediram ao ministro Carlos 
Lupi a revogação da Portaria 186/08.

Dirigentes da CNTS participaram de seminários 
sobre Igualdade de Oportunidade no Setor Público 
no Brasil - Tema GLBT, em parceria com a ISP, com 
lançamento da campanha Gente é Super Legal - Di-
ferenças que Somam!, em São Paulo, Curitiba (PR) 
e São Luis (MA). Também participaram em seminá-
rio sobre capacitação de negociadores do SUS em 
Porto Alegre (RS). A Confederação também esteve 
representada na reunião do Fórum Mercosul, que 
definiu a Matriz Mínima de Registro de Profis-
sionais da Saúde para controle dos que desejam 
exercer a atividade nos países do Cone Sul.

O ato das entidades sindicais e do movimento 
social pela extinção do Fator Previdenciário, no 
salão nobre da Câmara dos Deputados, teve a 
participação de dirigentes da CNTS, como também 
nas atividades pela regulamentação da EC 29, cuja 
votação em plenário não foi concluída por falta de 
consenso quanto a criação da Contribuição Social 
da Saúde - CSS, nos moldes da extinta CPMF.

A Federação de Mato Grosso do Sul realizou o 
VI Encontro dos Trabalhadores da Saúde, desta-
cando nos debates a implantação da NR 32, Siste-
ma da Previdência Social, rejeição ao PLS 26/07 e 
jornada de 30 horas.

Retomadas as atividades legislativas, a CNTS 
intensificou sua participação no Congresso Nacio-
nal. Em audiência pública realizada na Comissão 
de Educação do Senado, com participação da Con-
federação na mesa de debates, todas as entidades 
manifestaram posição contrária ao PLS 26/07. O 
projeto também foi tema de reunião de dirigentes 
da Confederação com o autor e o relator da pro-
posta, senadores Tião Viana (PT-AC) e Augusto 
Botelho (PT-RR), respectivamente.

Diretores da Confederação se reuniram, também, 
com o presidente da Comissão de Seguridade Social 
e Família da Câmara dos Deputados, Jofran Frejat 
(PR-DF), para manifestar a intenção de acompanhar 
a tramitação de propostas de interesse dos trabalha-
dores representados pela entidade, como as que dis-
põem sobre a jornada semanal de 30 horas, Sistema 
S da Saúde e Sistema Cofen/Coren.

Preocupada com a ameaça que representa para o 
conjunto do sistema confederativo, a CNTS e demais 
confederações e centrais que integram o Fórum Sin-
dical de Trabalhadores - FST decidiram buscar junto 
ao governo e ao Congresso Nacional a revogação da 
Portaria 186/08, do Ministério do Trabalho e Empre-
go, que altera as normas para registro das entidades 
sindicais em afronta a dispositivos constitucionais 
como o que estabelece a unicidade sindical.

A CNTS representou os trabalhadores da saúde, 
abordando o tema Gestão do trabalho e contratação 
da força de trabalho na saúde, no XXIV Congresso 
Nacional das Secretarias Municipais de Saúde e V 
Congresso Brasileiro de Saúde, Paz e Não-Violên-
cia, em Belém (PA). Também participou ativamen-
te das atividades em defesa da regulamentação da 
Emenda 29; e se integrou ao movimento nacional 
Mais Saúde para o SUS.

A Confederação participou, ainda, do II Semi-
nário Modalidades de Gestão do SUS, realizado 
pelo Conselho Nacional de Saúde, com o objetivo 
principal de propor soluções para a gestão e gerên-
cia dos serviços; marcou presença nas comissões 
intersetoriais do Conselho; e condenou a terceiri-
zação desenfreada e ilegal no setor saúde durante 
seminário coordenado pela  ISP, em São Paulo, sobre 
Terceirização e Organização Sindical.

A Federação do Rio Grande do Sul participou ati-
vamente das atividades do movimento Mais Saúde 
para o SUS; a Federação de Santa Catarina concluiu o 
planejamento das ações para a gestão 2007/2011; e a 
Federação do Paraná reuniu a diretoria para discutir 
questões específicas dos trabalhadores do Estado e 
comemorar os 25 anos de fundação.

O Sinsaude-SP realizou a Semana Cultural de 2008, 
visando maior diversidade na prestação de serviços 
aos associados, evento que culminou em comemora-
ção ao Dia Internacional da Mulher. Depois de nove 
meses de greve, em que denunciaram a precariedade 
da assistência aos usuários do SUS, os trabalhadores, 
tendo à frente o Sateal-AL, saíram vitoriosos, conquis-
tando vários benefícios reivindicados.

2008 – Ano marcado pela gestão democrática e em parceria

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Saúde começou o ano de 2008 com o objetivo central 
de aprimorar o trabalho desenvolvido. Já na reunião 
de janeiro a Diretoria Efetiva concluiu a definição 
das metas e atividades, para curto e médio prazos, 
incluídas no planejamento estratégico aprovado no 
final de 2007. Entre as ações se incluiu a luta contra 
o PLS 26/07, que extingue as profissões de auxiliar e 
técnico de enfermagem, de combate ao assédio moral 
nos locais de trabalho, fortalecimento das federações 
filiadas e incentivo para criação de novas entidades, 
instituição do conselho editorial e contratação de as-
sessoria parlamentar. Para dar agilidade ao plano de 
metas, a Diretoria aprovou a divisão das atividades 
da Confederação em cinco áreas: estrutura organiza-
cional, atendimento à base, formação sindical, atua-
ção em espaços políticos e bandeiras de lutas. Para 
cada área foram designados diretores responsáveis 
por estudos e apresentação de propostas.

 
Em fevereiro, diretores da Confederação par-

ticiparam de reunião do Comitê Nacional da ISP 
Brasil, em Florianópolis, para definir o calendário 
e planejamento das ações da entidade para 2008. 
Dirigentes das entidades que integram o Fentas, 
com participação da CNTS, se reuniram com o presi-
dente do Senado, Garibaldi Alves, parlamentares da 
Frente em Defesa da Saúde e membros do Conselho 
Nacional de Saúde para exigir a regulamentação da 
Emenda Constitucional 29, objeto do PLS 121/07, no 
Senado, e do PLP 01/03, na Câmara.

As federações filiadas e sindicatos vinculados 
promoveram eventos diversos. Em seminário que 
teve como lema A Federação em atividade constante, 
a Federação de Santa Catarina deu posse à nova 
diretoria e debateu sobre a implantação da NR 32; 
a Federação do Rio Grande do Sul reuniu cerca de 
200 sindicalistas na Assembléia Legislativa para 
reivindicar o piso mínimo regional; enquanto a Fe-
deração do Norte elegeu novos diretores e construiu 
pauta única de atividades. O Sintras-TO realizou 
seminário em que ratificou a filiação da Fetrasnorte 
à CNTS; o Sintecal-AL conquistou na Justiça o piso 
equivalente ao mínimo para auxiliares de laborató-
rio; o Sindisaúde-RS antecipou a campanha salarial 
por aumento real e reposição das perdas.

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
lançou, em 21 de fevereiro, o Projeto de Implantação 
do Mais Saúde, com vistas a definir prioridades e a 
melhorar a gestão dos recursos do setor. Por falta de 
consenso entre patrões e trabalhadores, o Fórum Na-
cional da Previdência Social apresentou ao governo 
proposta de reforma incompleta. E as confederações 
que compõem o FST, entre elas a CNTS, ingressaram 
como Amicus Curiae contra a ADPF 126, do PPS, 
que propunha o fim do desconto da contribuição 
sindical em folha de pagamento.

Após quase 30 anos de lutas o movimento sindi-
cal comemorava a vitória do envio das mensagens 
presidencial 58 e 59 pela ratificação das convenções 
da OIT – 151, que trata da negociação coletiva no 
serviço público, e 158, que coíbe a demissão sem 
justa causa.

Março/abrilJaneiro/fevereiro Maio/junho
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O destaque do bimestre ficou por 
conta da audiência pública – dividida 
em três sessões – realizada pelo Supremo 
Tribunal Federal para debater a Argüição 
de Descumprimento de Preceito Funda-
mental - ADPF 54, ajuizada pela CNTS, 
em parceria com o Instituto de Bioética, 
Direitos Humanos e Gênero – ANIS. Na 
ação, a CNTS argumenta que o sofrimento 
inútil e inevitável por que passa a gestante 
de feto anencéfalo viola o princípio da 
dignidade da pessoa humana, bem como a 
necessidade de assegurar o exercício legal 
dos profissionais da saúde. Os debates 
revelaram o consenso entre médicos e 
cientistas quanto à se-
gurança do diagnósti-
co de bebê anencéfalo, 
à certeza da letalidade 
em 100% dos casos e 
aos riscos para a saúde 
da gestante. Cientis-
tas provaram que o 
diagnóstico da menina 
Marcela de Jesus não 
era de anencefalia.

O ministro da Saú-
de, José Gomes Tempo-
rão, defendeu o direito 
de escolha da mulher 
grávida sobre a antecipação do parto nos casos de 
anencefalia, lembrando que os países democráti-
cos já autorizam a intervenção médica. Também 
a ministra da Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres, Nilcéia Freire, manifestou a posição 
favorável do Conselho Nacional de Direitos da 
Mulher à antecipação do parto. Representantes 
do segmento religioso divergiram entre o direito 
à vida do feto e o direito à dignidade da gestante. 
Pesquisa feita pelo Ibope, por encomenda do Ins-

tituto Anis e da ONG Católicas 
pelo Direito de Decidir, revelou 
que 72% das mulheres católicas 
apóiam a interrupção da gravi-
dez de fetos anencéfalos.

A antecipação do parto tam-
bém foi defendida pelo sub-pro-
curador-geral da União, Mário 
Gizi, e pelo advogado-geral da 
União, Luiz Antonio Toffoli. 
O relator da ADPF, ministro 

Marco Aurélio, confia que o Supremo decidirá pela 
preservação da saúde física e psíquica da mulher. 

No tocante a estratégias políticas e ações 
administrativas, a CNTS realizou reunião com 
seus diretores para aprovação de metas para o 
quarto trimestre de 2008, entre elas a formação 
dos comitês especiais que vão coordenar as ações e 
atividades relacionadas a temas como raça, gênero, 
orientação sexual e juventude, descentralizando a 

atuação dos diretores. Avaliação quanto à 
necessidade de reforma estatuária também 
foi contemplada, durante a reunião, sendo 
formado um grupo de trabalho para 
discutir o assunto e propor modificações. 
Os diretores receberam a conselheira 
do Cofen Ivone Martine de Oliveira 
para discutir a proposta de alteração do 
processo eleitoral dos conselhos nacional 
e regionais. 

Dirigentes da CNTS participaram 
dos seminários sobre Capacitação de 
Negociadores do SUS em Belo Horizonte 
(MG), Belém (PA) e Florianópolis (SC), 
coordenados pela ISP Brasil. E também dos 
seminários regionais sobre Igualdade de 
Oportunidades no Setor Público em Curi-
tiba (PR) e São Luis (MA). Uma delegação 
da CNTS participou do Encontro Regional 

das Américas de Sindicatos de Saúde da ISP, em 
São Paulo, que aprovou um plano de trabalho para 
a região para os próximos três anos e um modelo 
de organização para o setor da ISP Interaméricas. 
O Fórum do Mercosul, do qual a Confederação 
faz parte, aprovou o manual de orientação sobre 
a Matriz Mínima.

A CNTS integrou a mesa na solenidade de 
posse da diretoria do Sindicato da Saúde de Ni-
terói e Região (RJ). Também tomou posse a nova 
diretoria do Sindicato da Saúde de Passo Fundo 
(RS); enquanto o Sinsaude-SP e o Ministério do 
Trabalho assinaram pacto contra as cooperativas 
de mão-de-obra. A CNTS e mais 10 confederações 
reunidas no FST ajuizaram ADIn no Supremo Tri-
bunal Federal contra a Portaria 186. Na Câmara, o 
deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) apresentou 
o PDL 857/08, que visa sustar os efeitos da Portaria. 
A CNTS manifestou apoio à proposta.

A CNTS ajuizou Mandado de Injunção contra 
o Presidente da República por omissão na regula-
mentação do $4º, incisos II e III, do artigo 40, da 
Constituição Federal, que dispõe sobre aposenta-
doria especial. A Constituição de 1988 completou 
20 anos e 66 dos 250 artigos da Carta ainda preci-
sam de algum tipo de regulamentação. Em vinte 
anos de vigência, tramitaram e tramitam cerca de 
três mil propostas de emendas e foram aprovadas 
62 reformas no texto original. Uma das grandes 
conquistas da Carta, o SUS, baseado no conceito 
amplo de saúde, também completou 20 anos, mas 
ainda carece de uma fonte permanente e suficiente 
de recursos financeiros. Entre os dispositivos cons-
titucionais sem regulamentação está a EC 29, que 
dispõe sobre o financiamento da saúde.

Por pressão das entidades que integram o FST, 
com participação da CNTS, o Ministério do 
Trabalho e Emprego emitiu nota técnica pela 
rejeição do PL 4.302/98, que dispõe sobre traba-
lho temporário e serviços terceirizados. Também 
atendendo ao FST, lideranças partidárias aprova-
ram a inclusão na pauta do plenário, para votação 
urgente, da Mensagem 389/03 do Presidente 
Lula pelo arquivamento do projeto. O MTE, no 
entanto, apresentou ao governo nova proposta 
sobre terceirização e esta também representa 
prejuízos para os trabalhadores. 

Entre tantas lutas de interesse dos traba-
lhadores em geral a Confederação atuou, em 
parceria com as entidades que compõem o 
FST, na defesa de projetos como o PLS 248/06, 
que dispõe sobre a contribuição assistencial; 

o PLS 177/07, que trata da estabilidade do diri-
gente sindical. Em relação a temas voltados para 
a valorização da saúde e de seus profissionais, a 
CNTS atuou durante todo o ano pela aprovação 
do PLS 131/01, que cria o Sistema S da Saúde; 
o PL 2.295/00, que dispõe sobre a jornada de 30 
horas para os profissionais de enfermagem; e o PL 
3.277/04, que democratiza o Sistema Cofen/Coren, 
entre outras propostas.

Em setembro e outubro, a CNTS, as federações 
filiadas e sindicatos vinculados realizaram eventos 
e aprovaram documentos e propostas importantes 
para o setor de atuação. A Confederação participou 
de debate em Palmas (TO) sobre a Implantação da 
NR 32, organizado pela Secretaria Estadual de 
Saúde, pelo Sintras-TO e outras entidades sindicais. 
Em Santa Catarina, o XVIII Encontro Estadual de 

Dirigentes Sindicais de Trabalhadores em Saúde, 
realizado pela Fetessesc, debateu sobre organi-
zação sindical, exercício profissional e direitos 
previdenciários. 

Em São Paulo, o Encontro de Auxiliares e Téc-
nicos de Enfermagem, realizado pelo Sinsaude-SP, 
teve na pauta de discussões temas como piso sa-
larial, jornada de 30 horas, aposentadoria especial 
e criação de conselhos especiais. Em Alagoas, o 
Sateal continuou a campanha pela valorização dos 
trabalhadores da saúde e em defesa da prestação 
de serviços de qualidade e a todos os usuários. E 
conquistou moções da Assembléia Legislativa, da 
Câmara de Vereadores e do Conselho Estadual de 
Saúde pelo arquivamento do PLS 26/07.

O FST realizou seminários regionais no Paraná, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Campo Grande e Rio de Janeiro com o objetivo 
de ampliar a discussão das teses aprovadas du-
rante o encontro nacional da entidade em Bra-
sília, no mês de maio. Em todos os eventos foi 
destacada a defesa do artigo 8º da Constituição 
Federal, com manutenção do sistema confedera-
tivo, unicidade sindical e contribuição sindical, 
além da rejeição à Portaria 186, arquivamento 
do PL 4.302/98 e fim do fator previdenciário. 
Todas as plenárias ratificaram na íntegra a Car-
ta de Brasília e deliberaram sobre a realização 
do Congresso Nacional Unificado da Classe 
Trabalhadora, previsto para março de 2009.

OBS: As principais atividades dos meses de 
novembro e dezembro constam desta edição.

2008 – Ano marcado pela gestão democrática e em parceria
Julho/agosto

Setembro/outubro
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No início de novembro, 
lideranças do Movimento 
Unificado da Saúde, do 
Sateal e do Conselho Esta-
dual de Saúde estiveram no 
hospital Ib Gato no municí-
pio alagoano de Rio Largo 
para apoiar e acompanhar 
os protestos que exigem 
o afastamento da diretora 
Alice Ataíde, e equiparação 
salarial com os mini-postos 
da região. Um dos pontos 
mais importantes da pauta 
dos servidores do hospital 
Ib Gato refere-se ao processo 
de privatização que a unida-
de poderá passar a partir de 
janeiro de 2009.

Embora o secretário 
de Saúde, André Valente, 
afirme que não haverá par-
ceria com o setor privado, 
não respondeu sobre os 
motivos da presença dos 
técnicos da Santa Casa no 
hospital. Os servidores da 
unidade, uma das maiores 
da região, ameaçaram soli-
citar transferência coletiva 
para outros locais de aten-
dimento em protesto às 
inúmeras ocorrências de 
assédio moral por parte 
da direção do hospital, 
além da falta de estrutura e 
segurança no ambiente de 
trabalho.                   (Sateal)

Servidora é agredida por 
médico em pronto socorro
Mais uma agressão en-

tre trabalhadores da saúde 
registrada em Maceió. No 
começo de novembro, a au-
xiliar de enfermagem Cícera 
Teófilo foi agredida por um 
médico plantonista do mini-
pronto socorro do Jacintinho. 
A vítima conta que uma 
criança aguardava atendi-
mento há algum tempo e o 
médico estava disponível, 
por isso a auxiliar informou 
do paciente que o esperava. 
Irritado, ele declarou que 
não atenderia ninguém e 
que o “deixassem em paz”. 
Por conta da insistência de 
Cícera, o agressor a empur-
rou e deu-lhe dois socos no 
braço.

A vítima foi prestar 
queixa no Deplan III e em 
seguida realizar o exame 
de corpo delito no IML. O 
caso foi encaminhado para 

a delegacia das mulheres e a 
audiência marcada para 12 
de dezembro. O Conselho 
Regional de Medicina pro-
nunciou sobre o caso e de-
clarou que abriu sindicância 
para investigar o crime. 
A Secretaria de Saúde e o 
Ministério Público Estadual 
também foram informados 
oficialmente.

A CNTS repudia, ve-
ementemente, o compor-
tamento antiprofissional, 
antiético e desrespeitoso do 
médico agressor, respalda as 
providências adotadas pela 
vítima e pelo Sindicato dos 
Auxiliares e Técnicos de En-
fermagem de Alagoas - Sa-
teal e cobra das autoridades 
competentes punição exem-
plar no sentido de coibir 
atitudes incompatíveis com 
o exercício profissional.  

(Com Sateal)

Servidores da saúde promovem 
panelaço em Rio Largo

A Polícia Federal está inves-
tigando denúncias de irregulari-
dades praticadas na Santa Casa 
de Misericórdia de Sant’Ana do 
Livramento. Em 29 de outubro de 
2008 o sindicato dos trabalhadores 
da Santa Casa procurou a prove-
doria da instituição para relatar 

a desconfiança de má gestão dos 
recursos públicos. No dia seguinte, 
o diretor-geral da Santa Casa, João 
Antonio dos Santos, foi afastado 
do cargo e teve início levantamento 
preliminar interno para apurar os 
fatos. Em 13 de novembro, docu-
mentos que apontam para a possi-

bilidade de irregularidades foram 
entregues à Polícia Federal e o 
diretor-geral foi demitido por justa-
causa. O diretor-administrativo, 
Daniel Berruti, foi afastado.

De acordo com revelações feitas 
pela provedora, Leda Marisa dos 
Santos, em entrevista coletiva, os 

documentos apurados apontam 
para irregularidades que descrevem 
conduta ilícita do ex-diretor-geral e 
sobre mau uso das suas atribuições. 
Os documentos entregues à Polícia 
Federal apontam para a possibilidade 
de compras superfaturadas e existên-
cia de notas frias.

Paraná

Polícia Federal investiga irregularidades na Santa Casa de Livramento

Espaço das Federações e Sindicatos

O presidente do Sinsau-
desp e da CNTS, Dr. José 
Lião de Almeida e o Secre-
tário-Geral, Dr. Joaquim José 
da Silva Filho, participaram 
de reunião do Grupo de Es-
tudos da Terceirização em 
Serviços de Saúde realizada 
no Ministério do Trabalho 
e Emprego em São Paulo. 
“Essas reuniões representam 

São Paulo

Sindicato participa de reunião do Grupo de 
Estudos da Terceirização em Serviços de Saúde

um grande avanço na busca 
de uma solução democrática 
e com participação paritária 
para o problema da terceiri-
zação na saúde; infelizmente 
como não é o caso do ante-
projeto de lei apresentado 
recentemente pelo Ministério 
do Trabalho, que é totalmen-
te contrário aos interesses 
dos trabalhadores”, analisa 

Informamos nossos co-
irmãos que Paulo Pimentel 
e toda a sua Diretoria fo-
ram reeleitos para mais um 
mandato. A posse ocorrerá 
em janeiro de 2009. Paulo 
Pimentel destaca algumas 
conquistas obtidas neste 
ano e, na avaliação de toda 
a Diretoria, muitos objetivos 
pretendidos para a catego-
ria foram alcançados, tais 
como a jornada especial de 
12x36 horas com 8% de adi-
cional; jornada especial de 
trabalho de 6 horas com 4 
folgas mensais, redução da 
jornada semanal de 44 para 
40 horas semanais; adicional 
noturno de 50%, horas ex-
tras com adicional de 100%; 

cesta-básica de R$100,00; 
auxílio-creche de 1 salário 
mínimo; adicional por tempo 
de serviço; reajuste salarial 
de 9,04%, entre outros.

Para o próximo ano, gran-
des perspectivas, tais como 
novas instalações no prédio 
de nossa propriedade, à Rua 
Antonio Bento, contendo am-
bulatório médico e sala para 
fisioterapia, visando melhor 
atender aos nossos associados 
e dependentes, além de cursos 
profissionalizantes já progra-
mados. Pretendemos também, 
não apenas manter os mais 
de 33 médicos conveniados 
que atendem gratuitamente 
nosso quadro associativo em 
diversas especialidades como 

também objetivamos ampliar 
tal atendimento.

“Nossa luta será em de-
fesa da classe trabalhadora e 
também daqueles que, após 
muitos anos de trabalho, 
obtiveram o direito de se 
aposentar. Defenderemos, 
especialmente, a aposenta-
doria especial da saúde; o 
fim do fator previdenciário; 
reajuste das aposentadorias 
na forma do salário mínimo; 
jornada de 30 horas semanais 
para os trabalhadores da 
enfermagem; apoiaremos 
o projeto do Senador Pau-
lo Paim e a derrubada da 
Portaria 186, que destrói os 
sindicatos do País”, ressalta 
Paulo Pimentel.

SINTRASAÚDE reelege Diretoria

Região Nordeste

Joaquim José.
Na reunião estiveram 

presentes também represen-
tantes do Ministério Público 
do Trabalho, auditores fiscais 
do MTE, da Confederação 
Nacional da Saúde (CNS), da 
Federação das Santas Casas e 
Hospitais Beneficentes de São 
Paulo (FEHOSP), das centrais 
sindicais, do Sindicato dos 
Hospitais, Clínicas, Casas 
de Saúde, Laboratórios de 
Pesquisas e Análises Clíni-
cas do Estado de São Paulo 
(SINDHOSP), do Sindicato 
das Santas Casas de Miseri-
córdia e Hospitais Filantró-
picos do Estado de São Paulo 
(SINDHOSFIL), do Conselho 
Regional de Medicina (CRM) 
e observadores da Universi-
dade de São Paulo (USP).

TST garante estabilidade a dirigente sindical
Por unanimidade, os mi-

nistros da Quinta Turma do 
Tribunal Superior do Traba-
lho, garantiram a estabilida-
de no emprego de Jaime Fer-
reira dos Santos, presidente 
do SINDEESP - Sindicato 
dos Trabalhadores em Esta-
belecimentos de Serviços de 
Saúde de Paranaguá e diri-
gente da CNTS, ao negarem 
provimento ao Agravo de 
Instrumento interposto pelo 
Órgão de Gestão de Mão-de-

Obra do Trabalho Portuário 
Avulso do Porto Organizado 
de Paranaguá e Antonina - 
OGMO/PR.

Os ministros ratificaram a 
decisão do Tribunal Regional 
do Trabalho da Nona Região 
que, por meio do acórdão 
de fls. 87/89, já havia nega-
do provimento ao recurso 
ordinário interposto pela re-
clamada, e mantiveram a 
sentença em que se condenou 
a reclamada ao pagamento 

da indenização substituti-
va do reenquadramento ao 
emprego, em virtude de o 
reclamante, dirigente sindical, 
ter sido demitido em período 
de estabilidade provisória. O 
acórdão regional ressaltou 
que “a Lei objetiva evitar que 
este (o empregador), sob o 
escudo de ignorância, passe 
a adotar atitudes que possam 
vir a cercear o exercício do 
direito inscrito no art. 8º da CR 
por parte do trabalhador”. 

Representantes do Sateal e do CES com André Valente
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Em jantar de confraterniza-
ção, a diretoria da Federação dos 
Trabalhadores em Estabeleci-
mentos de Serviços de Saúde de 
Santa Catarina comemorou 30 
anos de lutas e conquistas para 
a categoria. “O pensamento da 
diretoria, nesse momento, está 
voltado, principalmente, para 
fortalecer ainda mais a entidade 
e ampliar sua integração com a 
base, para que os trabalhadores 
tenham uma representação maior 
em todo o Estado”, ressaltou o 
presidente da Fetessesc, Adair 
Vassoler. A Federação foi criada 
dia 16 de dezembro de 1978.

A comemoração festiva encerrou 
o encontro de dois dias em que diri-
gentes da Federação e dos sindicatos 
filiados avaliaram a execução das 
ações incluídas no planejamento para 

Espaço das Federações e Sindicatos

Na luta por uma sociedade justa, 
igualitária e fraterna para melhorar 
a vida da classe trabalhadora, prin-
cipalmente dos/as trabalhadores/
as em estabelecimentos de saúde, 
a direção do Sindicato dos Traba-
lhadores em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de Chapecó e 
Região realizou, nos dias 12 e 13 
de novembro, estudos relacionados 

à Norma Regulamentadora NR32, 
que trata exclusivamente da saúde 
dos profissionais que atuam na área 
da Saúde.

Além desta atividade foi realiza-
da reunião com todo o colegiado de 
diretores do sindicato para defini-
ção das ações referentes à negocia-
ção coletiva de trabalho 2009/2010. 
Serão realizadas 17 assembléias em 

Chapecó e municípios da região 
para apresentação e definição da 
pauta de reivindicação. Apro-
veitando a ocasião, ao final do 
evento, a diretoria comemorou os 
24 anos de fundação do sindicato 
profissional, anos estes recheados 
de lutas incansáveis na defesa dos 
direitos dos trabalhadores e traba-
lhadoras. 

Santa Catarina

FETESSESC festeja 30 anos de lutas e conquistas

SITESSCH reúne diretoria e comemora 24 anos

2008 e definiram as metas de 2009, 
com base nas bandeiras de lutas apro-
vadas no XVIII Encontro, realizado de 
9 a 11 de setembro último. A pauta 
inclui implantação do piso estadual 
de salário, igualdade de oportuni-

dades, combate à discrimina-
ção no mercado de trabalho, 
jornada de 30 horas semanais 
para o setor privado, combate 
à precarização do trabalho em 
saúde, implementação da NR 
32, combate às privatizações 
e terceirizações dos serviços, 
disputa em todos os espaços de 
controle social do SUS e fim do 
fator previdenciário.

Os dirigentes e convidados 
participaram, ainda, de debate 
sobre a conjuntura sindical 
no âmbito nacional. Na ava-
liação do Supervisor Técnico 

Regional do Dieese, José Álvaro 
de Lima Cardoso, “a Federação 
está de parabéns pelas atividades 
desenvolvidas, pela sequência que 
está dando ao planejamento e pela 
seriedade nas ações”.

“A Federação dos Empregados 
em Estabelecimentos e Serviços 
de Saúde do Rio Grande do Sul 
- Feessers realizou o maior con-
gresso de sua história”, ressaltou 
o presidente da Federação, Milton 
Kempfer. Foram inscritos 160 
delegados escolhidos em assem-
bléias dos 26 sindicatos filiados 
à Federação, que reuniram mais 
de 600 trabalhadores sindicaliza-
dos. Ao final 
do encontro, 
os delegados 
aprovaram o 
plano de lutas, 
conforme os 
assuntos deba-
tidos durante o 
VIII Congresso 
Estadual dos 
Trabalhado-
res na Saúde. 
O diretor da 
C N T S ,  J o s é 
Caetano Ro-
drigues, esteve presente, além de 
representantes do Conselho Esta-
dual de Saúde, dirigentes sindicais, 
palestrantes, delegados eleitos e 
sindicalistas.

Os organizadores do encontro 
decidiram dividir o debate em cinco 
painéis. Os temas foram escolhidos 
de acordo com a relevância no atual 
cenário de lutas do movimento dos 
trabalhadores na saúde. Conjuntura 
Econômica e Política do SUS, Teoria e 
Prática Sindical, Negociações Coleti-
vas da Saúde, Saúde do Trabalhador 

Rio Grande do Sul

FEESSERS realiza maior congresso de sua história Sindicato de São 
Gabriel conquista 

TAC contra 
assédio moral

A Irmandade da Santa Casa de 
Caridade de São Gabriel (RS) está 
proibida de “permitir ou tolerar que 
seus empregados sejam expostos ao 
chamado assédio moral, conside-
rando-se como tal quaisquer tipos 
de humilhações, constrangimentos, 
atos vexatórios e/ou jocosos e/ou 
agressivos, depreciação de imagem 
ou desempenho, ou ainda tratamento 
desrespeitoso praticado por qualquer 
dos seus diretores, prepostos, cotis-
tas, chefes, gerentes ou empregados, 
adotando as medidas necessárias e 
eficazes para coibir tal prática”.

A proibição é uma vitória do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Saúde 
de São Gabriel (RS) e consta na cláu-
sula primeira do Termo de Compro-
misso de Ajustamento de Conduta nº 
79/08 assinado junto à Procuradoria 
Regional do Trabalho e ao presidente 
do Sindicato, Cassimiro dos Santos 
Cruz. A direção da Santa Casa deve, 
também, “cancelar imediatamente a 
realização do programa “Controle e 
Desenvolvimento Funcional - Fun-
cionário CDF”, bem como abster-se 
de instituir ou manter qualquer 
outro programa similar ou que 
possua conteúdo jocoso e/ou com 
exigências aos empregados que 
tenham caráter discriminatório e/
ou com abuso do poder diretivo do 
empregador”, sob pena de multa de 
R$ 10 mil a cada vez que for consta-
tado o descumprimento.

O TAC estabelece, ainda, o pa-
gamento, a título de reparação 
simbólica pela instituição do refe-
rido programa, de R$ 7 mil, que 
representa o valor dos prêmios 
anunciados no referido programa, 
que “deverá ser rateado em partes 
iguais e distribuído a todos os em-
pregados atualmente registrados na 
instituição, independentemente de 
estarem afastados, licenciados, etc, 
devendo tais valores ser pagos junto 
com a última parcela da gratificação 
de natal”. A Santa Casa e o Sindicato 
ficaram responsáveis pela divulgação 
do termo, que vale por tempo inde-
terminado. 

e Plano de Lutas foram 
os objetos das plenárias 
durante o Congresso, re-
alizado dias 6 e 7 de no-
vembro.

No primeiro painel, 
sobre Conjuntura Eco-

nômica e Política, o Economista do 
Dieese-RS, Ricardo Franzoi destacou 
que o próximo ano vai enfrentar uma 
recessão econômica e que, numa 
visão otimista, o PIB crescerá em 
torno de 3% e 3,5%. “Isso implica em 
diminuição na massa de salários” e 
dificuldade para que o trabalhador 
conquiste aumentos significativos de 
renda, conforme esclareceu Franzoi. 

O assessor parlamentar da CNTS, 
Marco Antônio Campanella, traçou 
um panorama dos problemas enfren-
tados pelo movimento sindical desde 

a década de 90. Concluiu que os tra-
balhadores estão perdendo direitos 
e que a reforma sindical objetiva o 
enfraquecimento político dos sindica-
tos. O segundo debate, sobre Teoria 
e Prática Sindical, conduzido pelo 
diretor do Sindsaúde-RS e diretor da 
CNTS, Edson Clatino de Souza, abor-
dou a história do movimento sindical 
e o panorama de lutas da classe.

A economista do Dieese, Virgínia 
Donoso, apresentou estudo sobre as 
negociações coletivas durante o ano, 
no painel Negociações Coletivas na 
Saúde. Também traçou um perfil da 
categoria sindicalista – 65% da classe 
são formados por mulheres que, ain-
da assim, recebem salários menores 
do que os pagos aos homens, no 
exercício das mesmas funções. Ainda 
sobre o tema, José Caetano destacou 
as cláusulas principais das negocia-
ções coletivas em andamento.

O tema mais aclamado foi o 
referente à Saúde do Trabalhador, 
com destaque para os problemas 
enfrentados e esclarecimentos so-
bre que medidas tomar diante de 
descumprimento de prerrogativas 
legais por parte dos empregadores. 
O último debate foi reservado para 
a elaboração do Plano de Lutas para 
a atual gestão, trabalho coordenado 
pelo secretário-geral da CNTS e dire-
tor do Sindisaúde de Caxias do Sul, 
Valdirlei Castagna, em que foi defen-
dida pelos sindicalistas a união do 
movimento pela defesa dos direitos 
dos trabalhadores na saúde. 

(Fonte: Feessers)

Dirigentes ratificaram metas 
aprovadas no XVIII Encontro
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Com aprovação de 78% dos mais 
de 50% dos associados votantes, a 
chapa denominada "Em Defesa do 
Trabalhador" foi eleita para a gestão 
2008/2011 do Sindicato dos Empre-
gados em Estabelecimentos de Saúde 
de Corumbá (MS). Sonner Rodrigues 
da Silva, membro do Conselho de 
Representantes da CNTS, foi reeleito 
para o terceiro mandato de presidente 
do Sindeesaúde. A posse dos eleitos 
foi realizada dia 11 de dezembro.

“Nossas prioridades incluem a 
continuidade do trabalho que vinha 
sendo realizado, que deve acontecer 
integrado com a Federação da Saú-
de de Mato Grosso do Sul e com a 

CNTS, além de criar demandas para 
os conselhos estadual e municipal 
de controle social do SUS”, destacou 
Sonner. Segundo ele, a diretoria teve 
renovação significativa no sentido de 
atrair dirigentes com novas propostas 
e com disposição para trabalhar.

O presidente destacou a lisura e 
transparência do processo eleitoral, 
conduzido por membros do Fórum 
Permanente de Entidades Não-Go-
vernamentais. “A eleição se deu em 
segundo pleito, tendo em vista que no 
primeiro houve indícios de ingerên-
cia do setor patronal e foi constatada a 
boca de urna pelo Ministério Público, 
que determinou novo pleito”, disse. 

Mato Grosso do Sul

SINTESAÚDE/MS dá 
posse a nova diretoria

Será no dia 5 de janeiro de 2009 a 
solenidade de posse da nova direto-
ria do Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores em Saúde de Mato 
Grosso do Sul - Sintesaúde/MS. 
O presidente eleito, Osmar Gussi, 
adiantou as metas da nova gestão, 
que vai de janeiro de 2009 a janeiro 
de 2013: “continuar o trabalho em 
defesa dos direitos dos trabalha-
dores, aliado a uma boa assistên-
cia jurídica e social”. O Sindicato 
representa 43 dos 78 municípios 

do Estado e a eleição ocorreu por 
chapa única.

A atual presidente do Sintesaúde, 
Clotilde Marques, que é diretora da 
CNTS, passará a ocupar a vice-presi-
dência do Sindicato. A entidade tem 
em sua diretoria, ainda, o membro da 
delegação internacional da CNTS, La-
martine dos Santos Rosa. Wanderley 
Lescano Ferreira, Silas dos Reis Perei-
ra, Erosi Ciuvalschi, Adolfo Gomes e 
João Soares de Araújo completam a 
diretoria efetiva.                   

SINDEESSAÚDE Corumbá-MS 
reelege presidente

Espaço das Federações e Sindicatos

O Sindicato dos Trabalhadores da 
Saúde de Tocantins - SINTRAS pediu 
e o governo do Estado se compro-
meteu a fazer a revisão dos valores 
das diárias pagas aos servidores 
estaduais, que estão sem alteração 
desde 2004. A reivindicação do Sin-
dicato é no sentido de que as diárias 
devem ser corrigidas pela inflação 
do período, ou seja, dos últimos 
quatro anos. Dirigentes da entidade 
tiveram reunião com a secretária de 
Administração do Estado, Sandra 
Gondin, para discutir o reajuste, 
quando obtiveram a informação de 
que o reajuste deverá ser de 50%, com 
vigência imediata. 

“Esta é mais uma reivindicação 
dos servidores que viajam prestan-
do serviço no Estado como também 
fora dele, cujos valores recebidos 
estão muito aquém das despesas pa-
gas com alimentação e hospedagem 
o que os impossibilita de continua-
rem viajando. Sem esse suprimento 
os nossos servidores passam pelo 
sacrifício de conseguir fazer a sua 
subsistência mínima para levar 
aos nossos cidadãos uma saúde de 
qualidade”, avalia Manoel Pereira 
de Miranda, presidente do Sintras 
e da Federação dos Empregados 
em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde da Região Norte.

Região Norte

SINTRAS-TO conquista 
reajuste das diárias

Em reunião no dia 12 de no-
vembro os membros do Conselho 
Nacional de Saúde - CNS elegeram 
o presidente e a mesa diretora do 
colegiado. “A eleição demonstra 
o amadurecimento político que 
hoje caracteriza o colegiado, deve 
servir como exemplo para os de-
mais Conselhos de Saúde do todo 
o país, significa a continuação de 
um processo de reestruturação e 

fortalecimento do controle social 
nas três esferas de governo e que 
tem como objetivo final a plena 
implementação do Sistema Único 
de Saúde”, ressaltou Francisco Ba-
tista Junior, primeiro presidente do 
CNS escolhido através de eleições 
diretas, que foi reeleito pela segun-
da vez e agora por unanimidade e 
continuará à frente do Conselho até 
15 de setembro de 2009.

Foi realizada em Brasília a XV 
Plenária dos Conselhos de Saúde, 
entre os dias 26 e 28 de novem-
bro, com o objetivo de debater 
a regulamentação da Emenda 
Constitucional 29 e a retirada do 
Projeto de Lei 92/2007, além do 
fortalecimento da gestão do SUS e 
o pacto pela saúde. Representando 
a CNTS participou das atividades 

Ana Mazarin da Silva, diretora 
suplente do Conselho Fiscal da 
Confederação, que apresentou 
relatório à Diretoria. No final da 
plenária houve apreciação e deli-
beração dos encaminhamentos dos 
projetos apresentados, juntamente 
com a publicação de documentos 
das decisões e propostas aprova-
das durante o encontro.

CNTS participa da XV Plenária 
de Conselhos de Saúde

Com o objetivo de 
fortalecer as instâncias 
estaduais e municipais, 
promover a articulação 
com a comissão nacio-
nal e contribuir para a 
integração dos órgãos 
e entidades que atuam 
na promoção da saú-
de do trabalhador, os 
membros da Comissão 
Intersetorial de Saúde 
do Trabalhador - CIST, 
do Conselho Nacional 
de Saúde, aprovaram a 
realização de encontros 
regionais em 2009. Pelo calendário 
aprovado, o evento da região sudeste 
será em Minas Gerais, em março; da 
região sul será no Rio Grande do Sul, 
em maio; do centro-oeste será em 
Tocantins, em junho; do norte será 
em Manaus, em julho; e do nordeste 
será em Pernambuco, em agosto. Já 
o 2º Encontro da CIST Nacional com 
as CIST’s Estaduais, em São Paulo, 
acontecerá nos dias 16 e 17 de abril.

Além da realização dos encontros, 
a Comissão discutiu sobre temas re-
lacionados à saúde do trabalhador. O 
representante do Sistema Integrado 
de Saúde Ocupacional do Servidor 
Público Federal - SISOSP, Sergio 
Carneiro, compareceu à reunião para 
continuar a discussão das questões 
relacionadas à saúde do trabalhador 
do setor saúde. Respondendo a uma 
questão formulada pelo secretário-

geral da CNTS, Valdirlei 
Castagna, quanto ao 
cumprimento da NR 
32 nos serviços públi-
cos, Carneiro revelou 
que há a intenção de 
construir uma norma 
específica, própria para 
os servidores públicos, 
unificando o que consta 
nas normas 4, 5, 7 e 32. 
O coordenador apre-
sentou a proposta da 
Política de Atenção da 
saúde Suplementar para 
os Servidores Públicos.

O novo titular da Coordenação 
de Saúde do Trabalhador - COSAT, 
Carlos Augusto Vaz de Souza, 
apresentou a proposta de trabalho 
para 2009. “Realizar a conferência 
nacional de saúde ambiental, avaliar 
os 10 anos de vigilância em saúde 
ambiental e os 20 anos da saúde dos 
trabalhadores no SUS e intensificar 
a relação com a atenção básica são 
as prioridades da Coordenação”, 
informou Castagna.  Entre as ações a 
serem destacadas estão a implemen-
tação da Rede Nacional de Atenção 
à Saúde do Trabalhador - Renast, 
desenvolver ações integradas de 
saúde do trabalhador em municí-
pios estratégicos e implementação 
da política nacional de saúde do 
trabalhador por meio da estratégia 
de educação permanente dos profis-
sionais da saúde.

CIST fará encontros 
regionais em 2009

Conselho Nacional de Saúde elege 
Presidente e Mesa Diretora

De 27 de janeiro a 1° de fevereiro 
a cidade de Belém (PA) deixa de ser a 
capital do Pará para se tornar o centro 
de toda a Pan-Amazônia, território da 
9ª edição do Fórum Social Mundial. 
Durante seis dias, Belém assume o 
posto de centro de toda a região para 
abrigar o maior evento altermundista 
da atualidade, que reúne ativistas de 
mais 150 países em um processo per-
manente de mobilização, articulação 
e busca de alternativas por um outro 
mundo possível, livre da política 
neoliberal e todas as formas de impe-
rialismo. Por decisão da diretoria, a 
CNTS estará representada no evento 
pelos dirigentes Jânio Silva, Clotilde 
Marques, Dalva Selzler, Edson Cla-
tino de Souza, José Sousa da Silva e 
Rosana Araujo Pestana.

A Pan-Amazônia é composta por 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, 

além da Guiana Francesa. O Conse-
lho Internacional do FSM, composto 
por cerca de 130 entidades, escolheu 
a Pan-Amazônia para sediar o FSM 
2009 em reconhecimento ao papel 
estratégico que a região possui para 
toda a humanidade. O FSM 2009 
Amazônia será guiado por três 
diretrizes estratégicas: ser efetiva-
mente um espaço onde se constroem 
alianças que fortalecem propostas de 
ação e formulação de alternativas; 
ser hegemonizado pelas atividades 
autogestionadas; e possuir um cla-
ro acento pan-amazônico. Haverá 
um dia inteiro dedicado à temática 
panamazônica – O Dia da Pan-
Amazônia, quando os testemunhos, 
painéis, conferências, discussões, 
marchas e alianças entre os povos da 
Pan-Amazônia e o mundo também 
compreenderão a 5ª edição do Fórum 
Social Pan-Amazônico. (Com FSM) 

CNTS terá representantes 
no Fórum Social Mundial

Valdirlei Castagna
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Dirigentes de federações 
e confederações de traba-
lhadores de todo o país se 
reuniram em São Paulo (SP) 
com o novo relator do PDL 
857/08, do deputado Nelson 
Marquezelli (PTB-SP), que 
susta os efeitos da Portaria 
186, do Ministério do Traba-
lho e Emprego, que dispõe 
sobre o registro e alterações 
sindicais. As lideranças sin-
dicais pediram ao deputado 
Roberto Santiago (PV-SP), 
que tem manifestado posição 
destoante do que desejam os 
trabalhadores, que dê pare-
cer favorável à proposta.

O Coordenador Nacional 
do FST, José Augusto da 
Silva Filho, entregou um 
documento ao parlamentar 
contendo as reivindicações 
coletadas das entidades nos 
encontros nacional e regio-
nais do Fórum. Subscrito por 
4 centrais e 15 confederações, 
o documento reivindica a 
aprovação do PDL 857/08. 
Segundo a coordenação do 
FST, “a que pese a intenção 
do parlamentar em apro-
veitar o momento e discutir 
como um todo a estrutura 
sindical, é imperativo na 
visão dos dirigentes presen-
tes que a Portaria deva ser 

sustada. O compromisso de 
debater a estrutura sindical é 
consenso dos dirigentes, mas 
os efeitos da portaria devem 
ser estancados. Diante disso 
o parlamentar se comprome-
teu em coletar posições de 
outras centrais para manter a 
postura de seu mandato”.

“O movimento sindical, 
através das entidades que 
integram o FST Nacional e 
outras entidades sindicais 
de trabalhadores (federa-
ções e sindicatos), exige a 
finalização de mais esse 
episódio que persegue a 
ruptura do sistema sindical 
reafirmado na Constituição 
Federal e também no Fórum 
Nacional do Trabalho, ou 
seja, a manutenção da uni-
cidade no país”, ressalta o 
FST no documento.

O deputado, indagado 
pela defesa da unicidade, 
registrou que todos conhe-
cem seu ponto de vista. 
Santiago defende a plura-
lidade na cúpula. Em pro-
nunciamento da Tribuna da 
Câmara dos Deputados, dia 
19 último, Roberto Santiago 
defendeu a Portaria 186 e a 
contribuição sindical não 
compulsória. “É evidente 
que a contribuição sindi-

cal deve ser rediscutida, 
precisamos criar um novo 
modelo de arrecadação 
sindical que não seja com-
pulsória, seja decidida nas 
assembléias e também por 
esta Casa. Segundo ele, a 
regra manteve o que está 
estabelecido na CLT. A 
relatoria fora repassada a 
Santiago após o afastamen-
to do deputado Laércio 
Oliveira (PSDB/SE), que já 
havia dado parecer favorá-
vel ao PDC 857, contrário 
à portaria. Santiago disse 
que não vai trabalhar no 
sentido do desmonte da 
organização sindical, que 
conversará com outras cen-
trais e realizará audiências 
públicas antes de apresentar 
seu relatório

Diante da posição do 
relator e do ministro Carlos 
Lupi, as entidades reunidas 
no FST vão resistir contra a 
Portaria 186, mobilizando-se 
nas ruas, com manifestações 
nas superintendências regio-
nais do Trabalho nos estados 
e no próprio edifício sede do 
MTE e denunciar no Comitê 
de Liberdade Sindical da 
OIT essa ingerência do go-
verno no movimento sindi-
cal. (Com FST Nacional)

Fórum pede a relator 
aprovação do PDL 857/08

“Os dois últimos 
encontros re-
gionais do Fó-

rum Sindical dos Trabalha-
dores, em Campo Grande e 
no Rio de Janeiro, coroaram 
de êxito as atividades do 
FST com vistas a ampliar 
os debates iniciados no en-
contro nacional realizado 
em maio e a preparar para o 
grande congresso previsto 
para março de 2009”. A ava-
liação é do vice-presidente 
da CNTS, João Rodrigues 
Filho, membro da coorde-
nação nacional do FST, res-
ponsável pela realização dos eventos.

O Encontro do Fórum Sindical de 
Trabalhadores do Mato Grosso do 
Sul foi realizado em Campo Grande, 
dia 13 de novembro de 2008. “Foi um 
encontro excelente pela expressiva 
participação e pela oportunidade dos 
assuntos discutidos”, destaca João 
Rodrigues. Diretores da CNTS, que 
são dirigentes nas entidades estadu-
ais e municipais, como Domingos 
Jesus de Souza, Clotilde Marques, 
Lamartine dos Santos Rosa e Apa-
recida dos Santos de Lima, tiveram 
participação efetiva no encontro e 
na reunião do FST, realizada dia 14. 
Marcaram presença no evento o de-
putado Dagoberto (PDT) e o senador 
Walter Perreira (PMDB).

O encontro referendou a filiação 

FST realiza encontros em Campo Grande e Rio

da Confederação Brasileira dos Apo-
sentados e Pensionistas - COBAP 
ao FST. “A filiação vem fortalecer o 
movimento e as ações em defesa dos 
direitos previdenciários e sociais”, 
assegura João Rodrigues. A derruba-
da da Portaria 186, unicidade sindi-
cal, pelo pleno emprego, redução de 
jornada de trabalho e  manutenção 
da contribuição sindical compul-
sória, foram os temas debatidos no 
encontro regional.

O encontro do Fórum Sindical 
dos Trabalhadores do Estado do 
Rio de Janeiro, dia 19 de novembro, 
contou com a participação de 358 
dirigentes de diversas categorias 
profissionais da capital e interior 
do Estado e do Espírito Santo. Mais 
uma plenária aprovou a realização 

do Congresso Nacional Unificado 
da Classe Trabalhadora, pelo FST 
Nacional em Brasília, no mês de 
março de 2009 e ratificou a Carta 
de Brasília. “O debate reuniu sin-
dicalistas conscientes do que que-
rem e dispostos a fortalecer nossas 
ações”, avaliou João Rodrigues, 
destacando a participação de diri-
gentes sindicais da saúde de Nova 
Iguaçu, Niterói e Volta Redonda, 
entre outros.

Entre as propostas aprovadas por 
unanimidade dos presentes estão a 
derrubada do Fator Previdenciário e 
aprovação do PLS/58, que dispõe so-
bre o reajuste dos aposentados; apoio 
incondicional do PDC 857/08, que 
susta os efeitos da Portaria 186, além 
de mobilizações e manifestações 

nas superintendências regionais do 
Trabalho e na sede do Ministério do 
Trabalho e Emprego em Brasília, re-
pudiando a Portaria 186 e seus efeitos 
pluralistas no movimento sindical; 
defesa da Contribuição Sindical como 
é hoje; permanente atuação junto 
ao Congresso Nacional; defender a 
manutenção dos empregos, direitos 
sociais e trabalhistas neste momento 
de crise internacional, exigindo que 
o governo, ao liberar recursos, ga-
ranta aos trabalhadores dos setores 
beneficiados a manutenção de seus 
empregos, como contrapartida, e 
estar atentos e unidos no sentido 
de que os efeitos da crise não sejam 
usados para acelerar as reformas pre-
judiciais à classe trabalhadora. (Com 
FST Nacional)

Indignados com a aprovação 
“covarde” do PL 4.302/98 na 
Comissão de Trabalho, dirigentes 
do FST Nacional, com participa-
ção da CNTS, articularam um 
movimento, com o objetivo de 
pressionar os deputados a vota-
rem o pedido de arquivamento 
do PL 4.302/98, que aprofunda 
a precarização das relações de 
trabalho no país. A pressão das 
entidades que compõem o FST 
Nacional foi vitoriosa e os líderes 
do PDT, PT, PR, PPS e PMDB, 
deputados Vieira da Cunha, 
Maurício Rands, Luciano Castro, 
Fernando Coruja e Henrique 
Eduardo Alves, respectivamente, 
assinaram requerimento para vo-
tação em regime de urgência da 
Mensagem Presidencial 389/03, 
que propõe a retirada do projeto, 
que dispõe sobre as relações de 

trabalho temporário e na empresa 
de serviços terceirizados. 

A apreciação da mensagem foi 
incluída na pauta do plenário do 
dia 11 de dezembro, no entanto, o 
deputado Sandro Mabel (PR-GO), 
relator do PL 4.302, mais uma vez 
atuou em defesa dos empresários 
e conseguiu retirar a proposta da 
pauta de votação. “O movimento 
sindical está indignado com esta 
manobra política”, condenou o 
coordenador do FST Nacional, 
José Augusto da Silva Filho.

Durante o encontro com os 
movimentos sociais no Palácio do 
Planalto, o FST Nacional entregou 
documento pelo fim do fator 
previdenciário, não ao aumento 
da idade mínima e reajuste igual 
para salários, aposentadorias e 
pensões, em defesa da previdên-
cia pública.

Mais um capítulo 
da novela PL 4.302/98

RJ: Encontro reuniu mais de 350 dirigentes MS: dirigentes estaduais e municipais se reuniram em Campo Grande

A Coordenação do FST 
Nacional reuniu os membros 
integrantes para elaboração 
do calendário das reuniões de 
2009 e definição das atividades 
estratégicas em defesa da classe 
trabalhadora. Os membros do 
Fórum aprovaram a elabora-
ção de um texto denúncia que 
será encaminhado ao Comitê 
Sindical da OIT, em Genebra 
- Suíça, sobre a ingerência e 
intervenção do MTE no mo-
vimento sindical. Também 
aprovaram a realização da 
1ª Marcha contra as Práticas 

Anti-sindicais, em maio de 2009.
Os dirigentes sindicais de-

cidiram, ainda, elaborar docu-
mento e agendar audiências 
com o Procurador-Geral da 
república e o Corregedor do 
Ministério Público do Trabalho 
para denunciaras perseguições 
aos sindicatos e o desrespeito 
aos Termos de Ajustamento de 
Conduta. E pela continuidade 
de discussão das propostas 
aprovadas nos fóruns regionais 
e nacional, com vistas à realiza-
ção do Congresso Nacional Uni-
ficado da Classe Trabalhadora.

FST define agenda 2009
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“2009 será um ano difícil para 
os trabalhadores. Se este ano foi 
positivo pelo avanço político da 
Confederação, embora ainda 
meio tímido em relação às cam-
panhas, em 2009, desejamos mais 
participação na administração 
da CNTS. O movimento sindical 
dos trabalhadores tem muitos 
questionamentos e é preciso de-

bruçar mais para que a CNTS não venha ser pega 
de surpresa por propostas prejudiciais, como o PLS 
26. É preciso estar vigilante e levar para o Congresso 
Nacional nossas propostas e atuar nas comissões em 
defesa das questões dos trabalhadores”.

Mário Jorge dos Santos Filho - Diretor de Assun-
tos de Seguridade Social

Esperanças e desafios para 2009
“As expectativas para 2009, infe-

lizmente, são preocupantes. Estamos 
verificando muitas fusões de empresas 
da área da saúde e redução de postos 
de trabalho e também diminuição 
da renda dos trabalhadores do setor. 
Além disso, existe a preocupação no 
âmbito da organização sindical, com 
a ameaçadora Portaria 186, que irá ge-
rar sérias rupturas nas entidades que 
representam os trabalhadores, pulve-
rizando e enfraquecendo o movimento 
de luta da classe laboral”.

José Lião de Almeida, Presidente; 
Joaquim José da Silva Filho, Diretor de 

Assuntos Trabalhistas e Judiciários; 
Maria de Fátima Neves de Souza, 

Delegada Internacional; José Sousa 
da Silva, suplente da Diretoria; e Ana 

Mazarin da Silva, suplente do Conselho 
Fiscal.

“Esperamos em 2009 mais 
respeito ao trabalhador e a suas 
organizações representativas, a 
ratificação da Convenção 158 da 
OIT, a revogação da Portaria 186, 
do MTE, que ameaça a organiza-
ção sindical com o divisionismo. 
Também aguardamos a defini-
ção do custeio sindical, o fim da 
ingerência do Ministério Público 

do Trabalho nas entidades sindicais, o cumprimen-
to dos termos de ajuste de conduta, a extinção do 
fator previdenciário e aprovação do reajuste das 
aposentadorias e pensões. Na área específica da 
saúde desejamos a regulamentação da EC 29, ver-
gonhosamente não concluída este ano, e aprovação 
do PLS 131, que institui o Sistema S da Saúde, e do 
PL 2.295, que estabelece as 30 horas semanais para 
os profissionais da enfermagem”.

João Rodrigues Filho - Vice-presidente

“Acredito que as conquistas 
mais importantes a serem feitas 
serão a extinção do fator previ-
denciário e a regulamentação da 
aposentadoria especial, espera-
das com ansiedade, não só pelos 
trabalhadores da saúde, mas de 
todas as categorias. A Confedera-
ção terá papel fundamental nessa 
luta e participar dessa discussão, 

cujas propostas significam mais campo de trabalho 
e ganho geral para a classe trabalhadora”.

Jânio Silva - 1º Vice-presidente

“Espero que a CNTS consiga cum-
prir as metas que não conseguiu fazer 
em 2008. No geral, teremos dificulda-
des diante da crise econômica mundial. 
Devemos procurar maneiras de nos 
fortalecer para enfrentar os reflexos 
da crise no mercado e nas relações de 
trabalho, que deverá contribuir para 
o desemprego. Teremos de ser mais 
incisivos nas negociações na defesa dos 
trabalhadores”.

Valdirlei Castagna - Secretário-geral

“As expectativas dos traba-
lhadores da saúde para 2009 é 
que consigamos amenizar o so-
frimento da categoria, com uma 
jornada de trabalho de 30 horas, 
piso salarial nacional, mais em-
prego e qualidade de vida”.

Clotilde Marques - 2º secretário

“Tenho a esperança de que 
o ano de 2009 seja marcado pelo 
estabelecimento na lei de discipli-
nas que venham realmente forta-
lecer a organização sindical dos 
trabalhadores. Que seja um ano 
de término do período de incer-
tezas do movimento sindical, do 
procedimento de fragmentação 
da estrutura sindical brasileira, de 

abusos de determinados dirigentes “malfeitores”, e 
definição de novo período com mais responsabili-
dade, disciplina, organicidade. E que nesta batalha 
sejam sobreviventes, majoritariamente, o bom senso, 
sobretudo para os bons e responsáveis dirigentes 
sindicais, autênticos e legítimos”.

José Caetano Rodrigues - Tesoureiro-geral

“A renovação com qualidade das 
convenções coletivas de trabalho, 
melhores condições de trabalho, o fim 
do fator previdenciário são desejos 
que trarão benefícios não só para os 
trabalhadores da saúde, mas para toda 
a classe trabalhadora, e que esperamos 
ver realizados em 2009”.

Adair Vassoler - 1º Tesoureiro

“O que o trabalhador espera 
realmente da CNTS, através de 
seus diretores, é que todas as 
decisões tomadas sejam voltadas 
mais diretamente para melhores 
condições de trabalho e salário, 
muito embora, saibamos que a 
função específica da Confede-
ração é meramente política em 
favor da classe trabalhadora bra-

sileira. Nós, da Federação da Saúde do Paraná, de-
sejamos a todos um Feliz Natal e um Feliz 2009”.

Antonio Lemos - 2º Tesoureiro  
 

“Minha expectativa para 
2009 vai depender de votação 
das propostas que regularizam 
as contribuições para o custeio 
do sindicato. Se for favorável, 
teremos condições de atender 
os trabalhadores; do contrário, 
fecharemos as portas do sindi-
cato, pois não terá condições de 
sobrevivência. Esperamos que a 

reforma trabalhista, quando votada, não tire direi-
tos de trabalhadores; que se diga NÃO ao PLS 26; 
e que seja votado o PLS 248 e a redução da jornada 
de trabalho de 36 horas para 30 horas semanais”.

Dalva Maria Selzler - Diretora de Patrimônio

“Devido à crise mundial que aba-
lou o mercado financeiro, com a falta 
de crédito, devemos talvez enfrentar 
algumas dificuldades no momento 
das negociações de avanços e novas 
conquistas com a classe patronal, pois 
o PIB deverá ser menor em 2009 do 
que neste ano. Devemos estar unidos 
e preparados para sairmos fortalecidos 
nesta jornada. A CNTS deverá investir 

mais na formação de lideranças sindicais e pres-
sionar o Congresso Nacional pela aprovação de 
leis de interesse da categoria”.

Clair Klein - Diretor de Assuntos Internacionais
“Vivemos numa sociedade 

seletiva que faz distinção das 
classes sociais, nos dividindo em 
subgrupos na sociedade, e so-
mente com outros métodos será 
possível visualizar estas divisões 
que nos cercam e que praticamos 
sem perceber. É bom lembrar que 
a formação é uma ferramenta 
importante neste contexto para 

percepção das nossas dificuldades e este ano que 
está para chegar será de muito trabalho e empenho, 
pois a CNTS estará realizando formação regionali-
zada para as federações e sindicatos filiados, que de 
fato entendem que a formação é um processo im-
portante na condução, orientação e transformação 
dos trabalhadores no Brasil. Iniciaremos o ano com 
muita energia e disposição para as lutas que iremos 
enfrentar no nosso caminho, sempre olhando para o 
futuro com perspectivas de mudança e capacidade 
de enfretamento com qualidade”. 

Edson Clatino de Souza - Diretor de Assuntos 
Culturais e Orientação Sindical

O movimento sindical tem um 
grande desafio para o próximo ano, 
a luta pela manutenção das garantias 
sindicais e trabalhistas. O ano de 2008 
foi de muitas lutas e desafios, alguns 
projetos de lei comprometem seria-
mente a sobrevivência do movimento 
sindical, bem como a manutenção do 
emprego e postos de trabalho. Não 
fosse o empenho das entidades repre-

sentativas dos trabalhadores como a CNTS e suas 
federações filiadas, o movimento sindical estaria 
fadado à desestruturação orquestrada por aqueles 
que foram eleitos para defender os interesses do 
povo, sobretudo, da classe trabalhadora, que é a 
parte hipossuficiente nessa sociedade capitalista. 
Para o ano de 2009, estaremos mais mobilizados 
e empenhados para lutar contra o desmonte do 
movimento e pela manutenção das conquistas da 
classe trabalhadora do nosso país. 

Lucimary Santos Pinto
Diretora Social e de Assuntos Legislativos

2009 será um ano de mui-
to trabalho, mas também de 
muitas alegrias e motivos para 
comemorar, pois em 10 de maio 
nosso sindicato completará 
70 anos de vida e de lutas em 
favor da classe trabalhadora. O 
SINTRASAÚDE, através de sua 
Diretoria, cumprimenta a todos 
os trabalhadores da Saúde da 

Baixada Santista, Estado de São Paulo e do Brasil, 
desejando um Feliz Natal e próspero Ano Novo!

Paulo Pimentel - 1º Secretário

“Os trabalhadores em geral 
anseiam por melhoria salarial, 
por melhores condições de tra-
balho e pela manutenção dos 
direitos trabalhistas e sociais. 
Os trabalhadores da saúde, em 
particular, devem continuar a 
luta por bandeiras específicas 
pela regulamentação da Emenda 
Constitucional 29 e pela rejeição 

do PLS 26/07, que ameaça de extinção os profis-
sionais auxiliares e técnicos de enfermagem. A 
CNTS deve estar atenta a estes anseios e continuar 
estimulando a participação na gestão da entidade, 
além de ampliar a assistência às federações filiadas 
e aos sindicatos vinculados”.

Domingos Jesus de Souza - 2º Vice-presidente
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Marco Tulio Alvim

A Procuradoria-Geral da Repú-
blica deu parecer favorável ao Man-
dado de Injunção 904, ajuizado pela 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na 
Saúde junto ao Supre-
mo Tribunal Federal 
contra o Presidente da 
República, por omis-
são na regulamenta-
ção do §4º, incisos II 
e III, do artigo 40, da 
Constituição Federal, 
que dispõe sobre apo-
sentadoria especial. O 
relatório foi elaborado 
pelo Vice-Procurador-
Geral da República, 
Roberto Monteiro Gurgel Santos, e 
aprovado pelo Procurador-Geral da 
República, Antonio Fernando Barros 
e Silva de Souza.

“O parecer foi pelo provimento 

parcial. Todavia, verificamos que esta 
parcialidade se deu em razão de o Pro-
curador ter adotado o mesmo parecer 

proferido por ele no MI 
758, em que a autora pe-
dia o reconhecimento e 
a concessão da aposen-
tadoria, e o parecer foi 
favorável somente pelo 
reconhecimento, sendo 
que a concessão caberia 
à administração pública. 
No nosso caso, pleiteamos 
somente o reconhecimen-
to do direito, portanto, te-
mos que o parecer nos foi 
totalmente favorável. Isto 
será por nós manifestado 

nos autos, antes do julgamento”, expli-
ca o assessor jurídico da CNTS, Marco 
Túlio de Alvim Costa, que assinou o 
Mandado. (leia a íntegra dos pareceres 
ao lado e abaixo) 

Procuradoria da República dá parecer 
favorável a Mandado de Injunção da CNTS

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Nº 4970-PGR-AF                          
MANDADO DE INJUNÇÃO

Nº 904

IMPETRANTE: 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DOS TRABALHADORES NA 
SAÚDE – CNTS

IMPETRADO: PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA

RELATOR: Min. Carlos Britto

1. Trata-se de Mandado de Injun-
ção impetrado pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na 
Saúde - CNTS em face do Presidente 
da República, com o objetivo de ver 
regulamentado o § 4º do art. 40 da 
Constituição Federal, que trata da 
aposentadoria especial dos servido-
res que exerçam atividades de risco, 

que sejam portadores de deficiência 
física e daqueles que trabalhem sob 
condições prejudiciais à sua saúde ou 
integridade física. 

A hipótese é idêntica àquela 
examinada no parecer elaborado no 
MI nº 758-6, relatado pelo Ministro 
Marco Aurélio (cópia anexa), ao qual 
reporta-se a Procuradoria Geral da 
República para opinar pela proce-
dência parcial do pedido.

Brasília, 28 de novembro de 2008.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL 
SANTOS

VICE-PROCURADOR-GERAL DA 
REPÚBLICA

APROVO: 
ANTONIO FERNANDO BARROS 

E SILVA DE SOUZA
PROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Nº 3863-PGR-AF                         

MANDADO DE INJUNÇÃO 
Nº 758 – 6 / 400

                                                     
IMPETRANTE: CARLOS 
HUMBERTO MARQUES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA

RELATOR: Min. Marco Aurélio

MANDADO DE INJUNÇÃO. 
REGULA MENTAÇÃO DO ART. 40, 
§ 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA RE-
PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPE-
CIAL. SERVI DOR EXERCENTE DE 
ATIVIDADE IN SALUBRE. EVOLU-
ÇÃO JURISPRU DENCIAL. MI Nº 721. 
RECONHECI MENTO DA OMISSÃO 
LEGISLATIVA. SUPRIMENTO DA 
MORA COM A DE TERMINAÇÃO DE 
APLICAÇÃO DO SISTEMA REVELA-
DO PELO REGIME GERAL DE PREVI-
DÊNCIA SOCIAL, PREVISTO NA LEI 
Nº 8.213/91, ATÉ QUE SOBREVENHA 
A REGULAMEN TAÇÃO PRETENDI-
DA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA 
PARCIAL DO PEDIDO. 

1. Carlos Humberto Marques impe-
trou mandado de injun ção em face do 
Presidente da República, com o objetivo 
de suprir su posta omissão legislativa 
concernente à elaboração da lei comple-
mentar a que se refere o artigo 40, §4º, da 
Constituição da República, que dispõe:

“Art. 40. (...)
§ 4º - É vedada a adoção de re quisitos 

e critérios diferenciados para a conces-
são de aposentadoria aos abrangidos 
pelo regime de que trata este artigo, 
ressalvados, nos termos definidos em 
leis complementa res, os casos de ser-
vidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de ris-

co;
III – cujas atividades sejam exerci das 

sob condições especiais que prejudi-
quem a saúde ou a integrida de física”.

2. Aduz o impetrante que, quando 
ainda vinculado ao Regime Geral da 
Previdência Social, teve reconhecido em 
juízo o seu direito à aver bação do tempo 
de serviço prestado em condições de insa-
lubridade na for ma da legislação anterior 
à edição da Lei nº 8.112/90. Com o ad-
vento do regime jurídico único, todavia, 
implantado pela Constituição de 1988 e 
efe tivado pela lei referida, deixou de ter 
regulamentado o seu direito à adoção de 
critérios diferenciados para a concessão 
de aposentadoria especial em razão de 
laborar sob condições insalubres. Isso 
porque, segue, apesar de a Constituição 
da República prever em seu art. 40, §4º, 
incisos II e III, a contagem especial de tem-
po de serviço aos servidores que exercem 
atividades submetidas à periculosidade 
e insalubridade, o referido dispositivo 
disciplina que tal situação deveria ser 
definida por meio de lei complementar, 
a qual nunca existiu.

3. Pleiteia, assim, com base no en-

tendimento firmado pelo Su premo 
Tribunal Federal no julgamento do MI 
nº 721, o reconhecimento ex presso de 
seu direito à contagem diferenciada do 
tempo de serviço, em ra zão de laborar 
em condições de insalubridade máxima, 
e a emissão de pro nunciamento judicial 
apto a regulamentar temporariamente as 
condições de exercício do direito consti-
tucional pleiteado, “através da adoção 
analógica integrativa do sistema previsto 
pelo regime geral de previdência social 
(Lei nº 8.213/91), até que sobrevenha a 
regulamentação legislativa previs ta no 
art. 40, §4º, da Carta Magna”.

4. Em suas informações (fls. 48/66), 
a autoridade coatora pug na pelo reco-
nhecimento da inépcia da inicial, consi-
derando que, apesar de titulado como 
mandado de injunção, o que o impetran-
te requer é, tão-so mente, a aplicação de 
legislação vigente, “abdicando de rei-
vindicar a edi ção de lei eventualmente 
faltante (...), contrariando a Carta e a 
natureza do Mandado de Injunção”.

5. No mérito, invoca a orientação an-
terior dessa Corte Supre ma, firmada nos 
autos, dentre outros, do MI nº 682, no 
sentido de que o preceito constitucional 
em questão apenas faculta ao legislador, 
em opção político-legislativa, criar ex-
ceções à regra de contagem do tempo 
de servi ço, presentes as peculiaridades 
da atividade.

6. Registra, ainda, que, segundo in-

formação do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, o impetrante 
ainda não cumpriu os re quisitos para 
aposentadoria elencados no art. 40 da 
Constituição, além de não exercer ativi-
dade que ponha em risco a sua saúde.

7. Vieram os autos à Procuradoria 
Geral da República.

8. O pedido deverá ser julgado par-
cialmente procedente.

9. Não obstante o entendimento 
que prevaleceu no sentido de que se-
ria, na redação primitiva do preceito 
constitucional invocado, mera facul-
dade do legislador estabelecer, por 
meio de lei complementar, as exce ções 
relativas à aposentadoria dos servido-
res, a jurisprudência dessa Supre ma 
Corte evoluiu para, conferindo eficácia 
maior ao pronunciamento juris dicional 
em sede de mandado injuncional – e 
compreendendo que, com a alteração 
promovida pelas EC nº 20/98 e 47/05, 
não há mais dúvida acerca da efetiva 
existência do direito constitucional 
daqueles que laboraram em condições 
especiais à submissão a requisitos e 
critérios diferenciados para alcançar a 
aposentadoria -, adotar como solução 
para a omissão legislativa a aplicação 
do sistema revelado pelo Regime Geral 
de Previdência Social, com previsão na 
Lei nº 8.213/91.

Continua na página 2.
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10. Em debate acerca dos limi-
tes da atuação do Judiciário nessa 
seara e de seu inevitável reflexo na 
separação de poderes, assentou-se, 
no julgamento do MI nº 721, nas 
palavras do Ministro Marco Auré-
lio, Relator:

“(...) Cabe ao Supremo, porque 
auto rizado pela Carta da República 
a fazê-lo, estabelecer para o caso 
concreto e de forma temporária, até 
a vinda da lei complementar previs-
ta, as balizas do exercício do direito 
assegurado consti tucionalmente.

Assim está autorizado pela 
norma do artigo 5º, inciso LSSI, da 
Constituição Federal (...).

O instrumental previsto na Lei 
Maior, em decorrência de reclama-
ções, consi deradas as Constituições 
anteriores, nas quais direitos de-
pendentes de re gulamentação não 
eram passíveis de ser acionados, 
tem natureza mandamental e não 
simplesmente declaratórias, no sen-
tido da inércia legislativa. Revela-se 
próprio, ao processo subjetivo e não 
ao objetivo, descabendo confundi-lo 
com ação direta de inconstituciona-
lidade por omissão, cujo rol de legi-

timados é estrito e está na Carta da 
República. Aliás, há de se conjugar 
o inciso LXXI do artigo 5º da Cons-
tituição Federal com o §1º do cita-
do artigo, a dispor que as normas 
definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais constantes da Cons-
tituição têm aplicação imediata. 
Iniludivelmente, buscou-se, com a 
inserção do mandado de injunção, 
no cenário jurídico-constitucional, 
tornar concreta, tornar viva a Lei 
Maior, presentes direitos, liberdades 
e prerrogativas inerentes à naciona-
lidade, à soberania e à cidadania. 
Não se há de confundir a atuação no 
julgamento do mandado de injun-
ção com atividade do Legislativo. 
Em síntese, ao agir, o Judiciá rio não 
lança, na ordem jurídica, preceito 
abstrato. Não, o que se tem, em 
termos de prestação jurisdicional, é 
a viabilização, no caso concreto, do 
exercício do direito, do exercício da 
liberdade constitucional, das prer-
rogativas ligadas a nacionalidade, 
soberania e cidadania. O pronuncia-
mento judicial faz lei entre as partes, 
como qualquer pronunciamento 
em processo subjetivo, ficando, até 

mesmo, sujeito a uma condição re-
solutiva, ou seja, ao suprimento da 
lacuna regulamentadora por quem 
de direito, Poder Legislativo.

É tempo de se refletir sobre a 
timidez inicial do Supremo quanto 
ao alcance do mandado de injunção, 
ao excesso de zelo, tendo em vista 
a separação e harmonia entre os 
Poderes. É tempo de se perceber 
a frustração gerada pela postura 
inicial, transformando o mandado 
de injunção em ação simplesmente 
declaratória do ato omissivo, resul-
tando em algo que não interessa, em 
si, no tocante à prestação jurisdicio-
nal, tal como consta no inciso LXXI 
do artigo 5º da Constituição Federal, 
ao cidadão”.  

11. Com a evolução interpre-
tativa, inteiramente adequada no 
entender da Procuradoria Geral da 
República, necessária se faz a aná-
lise, caso a caso, do preenchimento 
dos requisitos a que faz alusão o art. 
57 da Lei nº 8.231/91, a qual, toda-
via, em sendo tarefa administrativa, 
não haverá de ser feita nos autos do 
próprio mandado injuncional. O pa-

pel do Judiciário na controvérsia 
em questão, salvo melhor juízo, 
está integralmente cumprido com 
a determinação de incidência da 
legislação referida enquanto pen-
dente de regulamentação adequa-
da o §4º do art. 40 da Constituição 
da República. 

Ante o exposto, o parecer é 
pela procedência parcial do pe-
dido, de modo que se reconheça o 
direito do impetrante de ter a sua 
situação analisada pela autorida-
de administrativa competente à 
luz da Lei nº 8.213/91, no que se 
refere especificamente ao pedido 
de concessão da aposentadoria 
especial de que trata o art. 40, §4º, 
da Constituição.

Brasília, 10 de abril de 2008.

ROBERTO MONTEIRO 
GURGEL SANTOS

VICE-PROCURADOR-GERAL 
DA REPÚBLICA

APROVO:
ANTONIO FERNANDO 

BARROS E SILVA DE SOUZA
PROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA

Continuação da primeira página.

A representação da CNTS se faz 
em favor dos trabalhadores no setor 
público de saúde, para quem traba-
lha em condições comprovadamente 
insalubres e/ou em atividade de 
risco, nos diversos estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde no 
território brasileiro. A Confederação 
busca no Poder Judiciário “uma 
solução eficaz que vise restabelecer 
seus direitos, feridos por omissão” 
do poder Executivo.

A norma constitucional, argu-
menta a ação, ao prever o regime de 
previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição 
do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, veda a adoção de re-
quisitos e critérios diferenciados para 
a concessão de aposentadoria, entre 
outros, aos servidores que exerçam 
atividades de risco e cujas atividades 
sejam exercidas sob condições espe-
ciais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física.

A “cura” deste vazio, segundo o 
assessor jurídico da Confederação, 
Marco Túlio de Alvim Costa, seria a 
aplicação, por analogia, do princípio 
que rege a aposentadoria especial 
para os trabalhadores do setor pri-
vado, consubstanciado no artigo 57 e 
seu §1º, da Lei 8.213/91, que dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da Pre-
vidência Social, que prevê aposenta-
doria especial, com salário integral, 
“ao segurado que tiver trabalhado 
sujeito a condições especiais que pre-
judiquem a saúde ou a integridade 
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) 
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 
dispuser a lei”.

Ao propor a demanda, a CNTS 
o faz “tendo em vista a constatação 
da flagrante necessidade de buscar 
estabelecer critérios específicos e de 

aplicação coletiva em favor de uma 
gama de servidores – municipais, 
estaduais e federais – que se encon-
tram no exercício de suas funções, 
em situação especial, mas sem a 
certeza do pleno direito à respectiva 
aposentadoria”. E lembra que não 
são poucas as ações individuais já 
postuladas perante o Supremo, con-
tendo a mesma reivindicação, todas 
com êxito.

Em sua exposição, a CNTS res-
salta a importância do Mandado de 
Injunção, “instrumento constitucio-
nal que veio para suprir as omissões 
legislativas decorrentes da inércia 
dos legisladores, face a inexistência 
de uma regra reguladora da norma 
constitucional de eficácia limitada, 
como na espécie”, argumenta que 
“a bem do Estado Democrático 
de Direito e dos mais comezinhos 
preceitos constitucionais, o Poder 
Judicante não pode permitir que 
qualquer cidadão seja prejudicado 
por esta omissão”.

A Confederação lamenta que, 
passados longos 20 anos da vigência 
da Constituição Federal, o Poder Exe-
cutivo “permaneceu inerte, omisso 
e alheio às angústias dos servidores 
especiais que foram abarcados pela 

nova ordem constitucional” e a ne-
cessidade de o Poder Judiciário ser 
“obrigado, nestas circunstâncias, a 
elaborar normas regulamentadoras 
para tornar viável o pleno exercício 
de consagrado direito previsto na 
Constituição Federal”. Segundo 
a Carta, cabe ao Supremo “esta-
belecer para o caso concreto e de 
forma temporária, até a vinda da lei 
complementar prevista, as balizas 
do exercício do direito assegurado 
constitucionalmente”.

“Com o advento da EC 20/98, o 
que era faculdade passou a ser obri-
gação, que vem sendo descumprida. 
E para tirar de vez qualquer dúvida 
acerca da matéria, foi promulgada 
a EC 47/05, dando nova redação ao 
dispositivo”, explica Marco Túlio de 
Alvim. Ele destaca que hoje, segundo 
fonte do Ministério da Saúde (Data-
SUS), o setor público da saúde conta 
com um contingente aproximado 
de 1.2000.000 servidores, nas três 
esferas. Destes, calcula que 800 mil 
trabalham em locais insalubres e/
ou em atividade de risco. E destes, 
imagina-se algo em torno de 10% já 
podem se beneficiar da aposentado-
ria especial.

“Ainda que aleatórios, os núme-
ros são muito próximos da realidade 
que vive o setor, e se houvesse uma 
campanha da Impetrante (CNTS), 
fomentando o ingresso de ações indi-
viduais, poderíamos chegar a um vo-
lume de ações que não nos interessa 
patrocinar e, com toda certeza, nem 
a Vossas Excelências conhecer, pro-
cessar e julgar. Objetiva-se, com isso, 
obter ao máximo o rendimento da lei, 
com o mínimo de atos processuais, 
exercendo relevante papel social. 
É a materialização do princípio da 
economia processual, proporcionan-
do, inclusive, meios para que outros 
princípios possam ser recepcionados, 
como o da celeridade”, ressalta.

Na ação, a CNTS analisa que “é 
tempo de se refletir sobre a timidez 
inicial do Supremo quanto ao alcance 
do mandado de injunção, ao excesso 
de zelo, tendo em vista a separação e 
harmonia entre os Poderes. É tempo 
de se perceber a frustração gerada 
pela postura inicial, transformando 
o mandado de injunção em ação 
simplesmente declaratória do ato 
omissivo, resultando em algo que não 
interessa, em si, no tocante à prestação 
jurisdicional ao cidadão”.

E ressalta que o Mandado de In-
junção não tem como finalidade “lo-
grar-se simples certidão da omissão 
do Poder incumbido de regulamentar 
o direito a liberdades constitucionais, 
a prerrogativas inerentes a nacionali-
dade, à soberania e à cidadania. Busca-
se o Judiciário na crença de lograr a 
supremacia da Lei Fundamental, a 
prestação jurisdicional que afaste as 
nefastas conseqüências da inércia do 
legislador”. Leia a íntegra da petição 
na página da Confederação – www.
cnts.org.br – no item documentos.

CNTS busca corrigir omissão do governo

Em defesa da aposentadoria especial
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O direito às férias está previsto no 
artigo 7º, inciso XVII da Constituição 
Federal e está minuciosamente regula-
mentado nos artigos 129 a 145 da CLT. 
Assim, a todo trabalhador, após 12 
meses de trabalho (período aquisitivo), 
é assegurado o direito a férias anuais 
remuneradas, geralmente, de trinta 
dias, exceto se o empregado tiver faltas 
injustificadas no período, numa escala 
prevista no artigo 130, da CLT.

Por lei, as férias deverão ser 
concedidas no período de 12 meses, 
após o seu vencimento (período con-
cessivo). Caso não sejam pagas nesse 
prazo, a empresa deverá remunerá-
las em dobro.

A época da concessão das férias, 
respeitado o prazo concessivo, é prer-
rogativa do empregador; contudo, 
as boas empresas sempre combinam 
antecipadamente com os seus empre-
gados a melhor época da concessão 
das férias, elaborando uma escala no 
início do ano. A lei estabelece que aos 
menores de 18 anos as férias deverão 

coincidir com as suas férias escolares 
e os membros de uma mesma família 
na empresa deverão usufruir as férias 
no mesmo período. A lei permite, com 
uma série de regulamentações, que as 
férias poderão ser concedidas em até 
dois períodos, nunca menores que 10 
dias. Também poderão ser coletivas. 

O valor das férias é a remunera-
ção da data da concessão, acrescida 
do valor de pelo menos 1/3. Por 
exemplo: se o empregado recebe 
salário de R$ 1.000,00 mais adicional 
noturno de R$ 200,00, mais adicional 
de insalubridade de R$ 90,00, mais 
horas extras habituais no valor de 
R$ 150,00, a remuneração das férias 
é a remuneração total, no caso R$ 
1.440,00, acrescida de 1/3 (R$ 480,00), 
totalizando o valor de R$ 1.920,00, 
sujeita às deduções do INSS e IRRF, 
se for o caso.

O empregado pode, mediante 
requerimento ao empregador, com 
a antecedência de no mínimo 15 dias 
antes do período de concessão, solici-
tar a conversão de 1/3 de seu período 
de férias em abono pecuniário, por 

exemplo: sendo as férias de 30 dias, 
poderá usufruir 20 dias em descanso 
e converter 10 dias em dinheiro.

Muita atenção para esses prazos: 
Para sair em férias, o empregado 
deverá ser pré-avisado pela empresa 
com antecedência de pelo menos 30 
dias. O pagamento das férias ao em-
pregado deverá ser feito em até dois 
dias antes do seu início, sob pena de 
pagamento em dobro.

Os empregados com período 
aquisitivo incompleto terão direito 
a férias proporcionais, calculado 
na proporção de 1/12 por mês de 
serviço ou fração superior a 14 dias 
trabalhados.

A prescrição para reclamar as 
férias ou qualquer outro direito tra-
balhista é de 2 anos após a rescisão 
do contrato de trabalho, retroagindo, 
o direito de ação, aos últimos 5 anos 
trabalhados.

Existem outros detalhes legais 
sobre as férias. O certo é, em caso 
de dúvidas, consultar sempre o seu 
sindicato, ou mande-nos um e-mail: 
cnts@cnts.org.br

Entenda como funcionam as férias trabalhistas

Ac. 3ª Turma nº 3316/2007
RO 02761-2005-031-12-00-1

Fiscalização do trabalho. Con-
tribuição Confederativa. Descon-
to. Incompetência para decidir 
acerca da legalidade do desconto. 
Não compete ao fiscal do trabalho 
decidir acerca da legalidade dos 
descontos efetuados pelo em-

pregador a título de contribuição 
confederativa. Se a convenção 
coletiva determina a realização 
do desconto salarial para todos os 
empregados de uma determinada 
categoria, independente de sua 
filiação ao sindicato, não cabe ao 
agente de fiscalização penalizar o 
empregador que só fez cumprir a 
norma convencional.

Tribunal regional do Trabalho 
de Santa Catarina – 12ª Região

Já está disponível no Diário da Jus-
tiça Eletrônico (DJe) a primeira deci-
são proferida pela Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça sob o rito 
da Lei 11.672/08, dos recursos repeti-
tivos. A Seção definiu, no julgamento 
do recurso especial 1.012.903/RJ, que 
não pode ser cobrado imposto de 
renda sobre valores de complementa-
ção de aposentadoria e de resgate de 
contribuição correspondente junto a 
entidade de previdência privada.

A decisão foi publicada no DJe 
de 13 de outubro e vai solucionar, de 
forma rápida, milhares de processos 
sobre o mesmo assunto em trâmite 
por todo o país. Para o ministro Teori 
Albino Zavascki, relator do julgado 
da Primeira Seção, “a Lei 11.672/08 
tem eficácia persuasiva ante os tribu-
nais de todo o país”, pois determina 
a aplicação imediata dos julgamentos 
realizados sob o seu rito a todos os 
recursos que discutam temas repeti-
tivos pacificados pelo STJ. 

De acordo com o ministro, a Lei 
dos recursos repetitivos tem efeitos 
práticos contra a morosidade, proble-
ma que tanto preocupa magistrados 
e a sociedade de modo geral. No 
entanto, segundo o ministro Zavas-
cki, a efetiva aplicação da 11.672/08 
também depende da postura dos 
Tribunais de Justiça (TJs) e Tribunais 
Regionais Federais (TRFs) em respei-
to aos entendimentos firmados pelo 
Superior Tribunal sob o rito da nova 
lei, e dos próprios membros do STJ, 
em não admitirem recursos repetiti-
vos ou que não tenham fundamentos 
novos para que as teses já pacificadas 
possam voltar à discussão no Tribu-
nal Superior.

A decisão do primeiro repetiti-
vo da Primeira Seção será aplicada 
imediatamente a todos os processos 
suspensos no Superior Tribunal e nas 
demais Cortes do Brasil, quando do 

envio do recurso pelo ministro Teori 
Albino Zavascki ao órgão julgador. 
Em seu voto, o relator determinou 
o encaminhamento de ofícios com 
o teor do julgamento aos TRFs e à 
Presidência do STJ para as devidas 
providências.

Além de definir a não incidência 
do imposto de renda sobre valores 
recebidos de aposentadoria comple-
mentar, o julgado da Seção também 
determinou à União que devolva aos 
aposentados que têm previdência 
privada o imposto cobrado inde-
vidamente nesse tipo de operação 
– aposentadoria complementar. Os 
valores devem ser devolvidos com 
correção monetária de acordo com 
os índices previstos no Manual de 
Orientação de Procedimentos para os 
Cálculos da Justiça Federal, aprovado 
pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) 
em 2007.

A Lei 11.672/08 estabelece que, 
após o julgamento de um recurso 
repetitivo, a decisão deve ser aplicada 
a todos os processos com o mesmo 
tema. No STJ, os feitos já distribuídos 
aos gabinetes devem ter despachos 
dos relatores seguindo o julgado. Os 
recursos ainda não distribuídos de-
vem ser decididos pelo presidente da 
Corte, ministro Cesar Asfor Rocha.

Já os processos suspensos nos TJs 
e TRFs poderão ter dois destinos: se 
a decisão do tribunal coincidir com 
a orientação do STJ, o recurso terá 
seguimento negado e, então, solucio-
nada a questão. Caso a decisão do tri-
bunal seja diferente do entendimento 
do Superior Tribunal, o recurso 
deverá ser novamente analisado pela 
justiça de segundo grau. Neste último 
caso, se o tribunal mantiver posição 
contrária a da Corte superior, deve 
analisar a admissibilidade do recurso, 
para definir se ele sobe ou não ao STJ 
para análise. (Fonte: STJ)

Não incide IR sobre 
aposentadoria complementar

Demissão x aposentadoria
A Terceira Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) decidiu 
que a demissão de empregado que 
pede aposentadoria voluntária deve 
ser considerada dispensa sem justa 
causa. E, nesses casos, o trabalhador 
tem direito a indenizações trabalhis-
tas, como pagamento de aviso prévio 
e multa de 40% sobre os depósitos 
do FGTS. 

O ministro Alberto Bresciani, 
relator do caso, concluiu que a apo-

sentadoria espontânea pedida pelo 
trabalhador não põe fim à relação 
de emprego – o que significa que 
o funcionário foi demitido injus-
tamente pela CEF e tem direito ao 
pagamento do aviso prévio e da 
multa sobre o saldo do FGTS. O 
entendimento foi confirmado, em 
votação unânime, pelos demais 
ministros da Terceira Turma do 
TST. (RR-1028/2006-024-05-00.0) 
(Fonte: TST)

Rescisão indireta 
por atraso de salários

Após receber o pagamento de 
salários diversas vezes com atraso, 
uma funcionária contratada para 
prestar serviços a um instituto dei-
xou de comparecer ao trabalho e 
pediu reconhecimento da rescisão 
indireta do contrato de trabalho 
por justa causa patronal. A Primeira 
Turma do TST admitiu a rescisão 
indireta e condenou a emprega-
dora a pagar as verbas rescisórias. 

O relator destacou que, quando o 
Regional atestou diversos atrasos 
no pagamento dos salários e dos res-
pectivos depósitos de FGTS, alguns 
deles superiores a três meses, ficou 
caracterizada a hipótese de rescisão 
indireta prevista no artigo 483, “d”, 
da CLT, não se podendo cogitar na 
existência do perdão tácito estabele-
cido pelo Regional. (RR - 975/2002-
019-10-40.2). (Fonte: TST)

* Secretário-geral do SINSAUDE-
SP e diretor de Assuntos 

Trabalhistas e Judiciários da CNTS 
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Em defesa dos aposentados

Como forma de pressionar pela 
votação dos projetos de autoria do 
senador Paulo Paim (PT-RS) que 
recompõem os valores dos benefícios 
de aposentados e pensionistas, sena-
dores, deputados e representantes 
de 37 entidades sindicais e de apo-
sentados e pensionistas realizaram 
vigílias no plenário do Senado. Três 
projetos foram aprovados pelo Sena-
do e enviados à Câmara: o que prevê 
o fim do fator previdenciário PLS 
296/03, e na Câmara, PL 3.299/08; o 
que garante o mesmo percentual de 
reajuste do salário mínimo para pen-
sões e aposentadorias PLC 42/07, e 
na Câmara, PL 01/07; e o que prevê 
a recomposição das aposentadorias, 
para que valham o mesmo número 
de salários mínimos de quando fo-
ram concedidas PLS 52/03.

Paim afirmou que os trabalhado-
res estão condenados a receber no 
máximo um salário mínimo ao final 
da vida se nada for feito para alterar 
as políticas que regem atualmente a 
seguridade social. “Só há um cami-
nho, o da mobilização”, disse. Mes-
mo reafirmando seus compromissos 

Parlamentares, trabalhadores, 
aposentados e pensionistas fazem vigília

Relator prevê 
mudanças no Fator
O relator do PL 3.299/08, 

deputado Pepe Vargas (PT-
RS), avalia que o grande 
desafio será apresentar um 
parecer que atenda aos in-
teresses dos aposentados, 
sem prejudicar o equilíbrio 
financeiro da Previdência, 
por isso, a proposta será 
alterada para diminuir o 
seu impacto nas contas do 
Instituto Nacional de Segu-
ro Social. De acordo com 
Pepe Vargas, o ministro da 
Previdência, José Pimentel, 
"não fechou a porta" para 
a possibilidade de fazer 
mudanças nas regras atu-
ais. A proposta extingue o 
fator previdenciário e altera 
a forma de correção dos 
benefícios da Previdência 
Social.

Segundo o deputado, 
essas mudanças viriam em 
favor dos trabalhadores 
aposentados. "Obviamen-
te que ninguém vai aceitar 
uma regra que dificulte 
ainda mais a vida das 
pessoas", destaca o par-
lamentar. "Mas devemos 
discutir essas regras à luz 
do equilíbrio das contas da 
Previdência não só no cur-
to prazo, mas também no 
médio e longo prazos." 

O parecer do deputado 
Germano Bonow (DEM/
RS) ao PL 3.299/08, pelo 
fim do fator previdenciário, 
foi aprovado, por unanimi-

dade, na reunião de 8 de 
outubro, pela Comissão de 
Seguridade Social e Família 
da Câmara dos Deputados. 
A aprovação foi precedida 
de intensa mobilização de 
dirigentes das confedera-
ções, federações, sindicatos 
e centrais que compõem o 
FST Nacional. O trabalho 
de pressão e articulação 
junto aos parlamentares 
contou, ainda, com a par-
ticipação de lideranças da 
Confederação Brasileira de 
Aposentados, Pensionistas 
e Idosos - COBAP.

“Em entrevista à TV 
Brasil, o presidente Lula 
disse que não vetará as mu-
danças previstas no projeto 
de lei, mas sabemos que o 
Ministério da Previdência 
Social é contra o fim do 
fator previdenciário. Por-
tanto, devemos intensificar 
a mobilização para garantir 
a aprovação, até o final do 
ano, nas demais comissões 
e no plenário da Câmara, 
desse fator que é respon-
sável pelo achatamento 
em até 40% dos benefícios 
previdenciários”, alerta o 
vice-presidente da CNTS 
e presidente da Federação 
dos Empregados em Esta-
belecimentos de Serviços 
de Saúde do Nordeste - 
FEESNE, João Rodrigues 
Filho, que participou da 
mobilização.

Previdência divulga nova tabela
A nova tabela do Fator 

Previdenciário, utilizada 
no cálculo do valor das 
aposentadorias, entrou 
em vigor dia 1º de de-
zembro. Os índices têm 
como base a nova tábua 
de expectativa de vida, 
divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), com 
projeções de uma vida 
mais longa para a popula-
ção brasileira. A sobrevi-
da chegou a 72,6 anos, em 
2007, enquanto, em 2006, 
alcançou 72,3 anos.

Na faixa de 60 anos 

de idade e 35 anos de 
contribuição, por exem-
plo, o Fator Previdenciá-
rio passou de 0,887 para 
0,879, considerando que 
a pessoa vai viver mais 
21,1 anos, pelas projeções 
relativas à 2007, enquanto 
a expectativa, de 2006, era 
de 20,9 anos a mais. Pela 
nova tabela, um trabalha-
dor com 63 anos de idade 
e 35 anos de contribuição 
terá que contribuir por 
mais 54 dias corridos, 
contra os 55 dias corridos 
da tabela anterior.

O Fator Previdenci-

ário é utilizado obriga-
toriamente apenas no 
cálculo do valor da apo-
sentadoria por tempo de 
contribuição. Na apo-
sentadoria por invalidez 
não há utilização do fa-
tor, e, na aposentadoria 
por idade, a fórmula é 
utilizada apenas para 
beneficiar o segurado. O 
novo Fator Previdenciá-
rio (FAP) será aplicado 
apenas às aposentadorias 
solicitadas a partir de 1º 
de dezembro. (Fonte: Mi-
nistério da Previdência 
Social)

Moreira Mariz/ Ag. Senado

e "carinho" em relação aos servidores 
públicos, o senador analisou que não 
é justo que funcionários dos poderes 
da República se aposentem com ven-
cimentos integrais e paritários, em 
valores que variam de R$ 12 mil a R$ 
25 mil, enquanto outros trabalhado-
res dificilmente conseguem chegar 
a pensões que ultrapassem a R$ 1,8 
mil, em virtude principalmente da 
aplicação do chamado fator previ-
denciário.

As vigílias em protesto pela apro-
vação dos projetos foram realizadas 
nos dias 18 e 26 de novembro e 2 de 
dezembro, das 18h às 6h do dia se-
guinte. Para marcar a manifestação, 
na última delas, o senador Paulo 
Paim, idealizador do protesto, entre-
gou simbolicamente aos deputados 
presentes em plenário, Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP), Cléber Verde (PRB-
MA) e Jurandy Loureiro (PSC-ES), o 
texto das proposições que aguardam 

análise da Câmara. As vigílias são 
complementadas com manifestações 
junto a representantes do Poder 
Executivo e ao relator-geral do Or-
çamento da União, senador Delcídio 
Amaral (PT-MS).

Outra ação da mobilização trata 
do envio de carta assinada por Paim, 
solicitando apoio ao movimento de 
mobilização nacional com a reali-
zação de abaixo-assinados, moções 
e vigílias, endereçada a todas as 
assembléias legislativas, câmaras 
de vereadores, centrais sindicais, 
sindicatos, confederações e associa-
ções de trabalhadores, aposentados 
e pensionistas. “É importante que a 
população se engaje nessa jornada 
em defesa dos aposentados e pen-
sionistas", afirma o senador em sua 
carta. O protesto vem arregimen-
tando o apoio de casas legislativas 
de todo o país. 

“O senador Paim, através desse 
gesto, está interpretando o sentimen-
to da Casa, já que as matérias foram 
aprovadas por unanimidade, avaliou 
Garibaldi Alves Filho, presidente do 
Senado. (Fonte: Agência Senado)

Aposentadorias e pen-
sões pagas pela Previdência 
Social poderão ter os seus 
valores atualizados ano a 
ano. A intenção é recuperar 
o valor do poder aquisitivo 
desses benefícios, de forma 
a garantir o mesmo número 
de salários mínimos que 
eram recebidos na data da 
concessão da aposentadoria 
ou da pensão. A medida não 
beneficiará os servidores 
inativos e pensionistas da 
Uniao. A proposta foi apro-
vada, em decisão termina-
tiva, dia 12 de novembro 
pela Comissão de Assuntos 

Sociais do Senado, ao ado-
tar, em turno suplementar, 
o substitutivo da Comissão 
de Constituição e Justiça 
ao texto original do PLS 
58/03, do senador Paulo 
Paim (PT-RS).

Pela proposta, que será 
encaminhada para exame 
da Câmara, será criado um 
novo parâmetro de atuali-
zação do poder de compra 
dos benefícios pagos a apo-
sentados e pensionistas: é o 
Índice de Correção Previ-
denciária - ICP – resultante 
da divisão do salário de 
benefício (a aposentadoria) 

pelo menor salário de bene-
fício pago pelo Regime Geral 
da Previdência Social. Na 
data da aposentadoria, cada 
segurado passará a ter um 
ICP individual, a ser usado 
para cálculo dos reajustes 
por toda a vida. O substitu-
tivo, relatado pelo senador 
Expedito Júnior (PR-RO), 
fixa ainda uma regra de tran-
sição de cinco anos até que o 
poder de compra seja total-
mente recuperado. O prazo 
também servirá para que os 
orçamentos sejam adaptados 
às despesas. (Fonte: Agência 
Câmara) 

CAS aprova PLS 58/03 que atualiza 
aposentadorias e pensões 


