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Diretoria plena da CNTS avalia 2012
e define prioridades para 2013

A

valiar ações e atividades,
políticas e administrativas,
realizadas em 2012, e alinhavar prioridades para o ano que se
inicia foi o objetivo geral da CNTS
ao reunir diretores e conselheiros, de
10 a 13 de dezembro, em Brasília. A
continuidade da luta pelas 30 horas
para enfermagem e definição do piso
da categoria, entre outras propostas
em tramitação no Congresso Nacional, são metas fundamentais. Atuação permanente junto aos poderes,
ampliar a integração com as bases e
retomada das discussões nos grupos
de trabalho criados para tratar da
reforma estatutária e da ampliação
da base também são prioridades.
O destaque foi para a realização
da Oficina de Sensibilização - Por
Respeito à Diversidade, com debate

das questões específicas das pessoas
LGBT. Preconceito, homofobia, saúde, inserção no mercado de trabalho e
análise das políticas públicas voltadas
para esse segmento da população
foram pontos de pauta. Dirigentes
da Confederação, das federações e
sindicatos foram divididos em grupos
para, de forma dinâmica, abordarem
sobre discriminação, oportunidades
e direitos das pessoas LGBT.
Os grupos encenaram casos de
discriminação em família, no trabalho
e na sociedade. Apontaram tarefas
para a CNTS e suas entidades filiadas
e vinculadas, como a inclusão do tema
na agenda política das entidades e
adoção de cláusulas trabalhistas específicas e de medidas de prevenção
ao preconceito.
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Saúde para a população
e para o trabalho em 2013

índice de aprovação ao governo da presidente Dilma
Rousseff está tecnicamente
empatado com o percentual da população que aponta a saúde como o pior
setor. Segundo pesquisa CNI/Ibope do
final de 2012, 80% dos entrevistados
aprovam o governo Dilma, enquanto
74% condenam as políticas voltadas
para a saúde – 61% veem a saúde
pública como péssima ou ruim. A
rejeição refletiu, inclusive, na mensagem de Natal da presidente: a saúde
não entrou na lista de realizações do
governo citadas como grandes feitos.
Segundo a presidente do Centro
Brasileiro de Estudos em Saúde, Ana
Maria Costa, as principais ações do
governo na saúde foram centradas em
programas como o Rede Cegonha, destinado à assistência a gestantes e bebês
e à redução da mortalidade materna e
infantil, à atenção integral à saúde do
homem e à saúde bucal.
“A segmentação das políticas dirigidas a nichos muito específicos da
população atrapalha melhorias mais
expressivas. O Ministério da
Saúde se voltou para a construção de programas voltados
para metas sanitárias específicas, mas com essa concepção
estamos agradando muito a
interesses políticos de merchandising em vez de focar nos
valores realmente sanitaristas
com base nos quais o SUS foi
criado”, afirmou, em entrevista
ao jornal Correio Braziliense.
Avaliou, ainda, que a melhoria dos indicadores da saúde
ocorreu mais por causa das
condições sociais e da qualidade
de vida da população do que
pelos investimentos no setor.
Segundo Ana Maria, a Emenda 29,
apesar de não ter a fixação dos 10% da
receita bruta da União no setor, trouxe
avanços na definição dos gastos em saúde, estancando a “sangria” existente
no sistema, mas a gestão pública está
refém da Lei de Responsabilidade Fiscal. “Não vamos ter um SUS universal
e de qualidade com a espada da LRF
no peito; é preciso avançar na Lei de
Responsabilidade Sanitária, ampliando
as possibilidades do gestor da saúde”.
O caos da saúde está, diariamente, nas imagens dos telejornais e nas
manchetes dos jornais. A população
sofre com a falta de leitos, com o péssimo atendimento, com a escassez de
profissionais, com a longa espera por
consultas e realização de exames. No
Rio de Janeiro, recentemente, acompanhamos o desespero dos usuários do
SUS, que não conseguiram agendar o
atendimento nem mesmo após dias e
noites nas filas.
Levantamento feito pelo jornal
Folha de S. Paulo junto à prefeitura
de São Paulo – cujos dados só foram
fornecidos após o jornal acionar a Lei
de Acesso à Informação – revelou que
os pacientes esperam até 35 meses para

realizar um eletroneuromiograma,
exame para diagnosticar problemas nos
nervos e músculos. 9.876 aguardam
pelo procedimento na fila de espera.
Segundo a matéria divulgada, havia
em outubro passado, 660.840 pedidos
de consultas, exames ou cirurgias. A
espera é tanta que alguns pacientes
desistem ou pagam consultas e exames
do próprio bolso.
No Rio Grande do Norte, o péssimo
atendimento foi agravado por greves de
médicos e demais profissionais da saúde
por conta dos baixos salários, atrasos
nos pagamentos e más condições de
trabalho. Em Alagoas, mulheres em
gestação de alto risco padecem diante
da superlotação nas maternidades.
No Pará e demais estados, os doentes
sofrem espalhados em colchões pelos
corredores nos prontos socorros e unidades de internação.
Em Joinville, Santa Catarina, a
pedido do Ministério Público Federal e
da Defensoria Pública da União, a juíza
federal Claudia Maria Dadico expediu
liminar que obriga o Estado a garantir

o atendimento e, se não houver leitos,
a arcar com os custos do serviço prestado pela rede privada. Além de multa
para o órgão público responsável, em
decisão inédita, a juíza também prevê
multa para o gestor que descumprir a
ordem judicial.
Enquanto isso, o Congresso Nacional não conseguiu aprovar a lei
orçamentária antes do recesso de fim
de ano. Com a retomada das atividades em fevereiro, o debate com relação
à saúde deve girar em torno do que
for incluído no valor mínimo a ser
aplicado pela União, conforme define
a Lei Complementar 141/12, que regulamentou a EC 29.
A Procuradoria-Geral da República
está disposta a questionar a lei orçamentária de 2013, caso ela inclua no
valor mínimo recursos para seis áreas:
Empresa Brasileira de Hemoderivados
e Biotecnologia; Agência Nacional de
Saúde Suplementar; hospitais universitários ligados ao Ministério da Educação; Programa Academias de Saúde;
além de saneamento básico e resíduos
sólidos executados pela Fundação Nacional de Saúde.
As despesas foram incluídas no piso

constitucional pelo Poder Executivo e
somam R$ 2,2 bilhões. O subprocurador-geral da República, Oswaldo José
Barbosa Silva, pediu a exclusão dos seis
tipos de despesa do cálculo dos gastos
mínimos com saúde, por desrespeitarem
a Lei 141. As comissões de Seguridade
Social e Família, na Câmara, e de Assuntos Sociais, no Senado, seguiram a
posição. O receio dos parlamentares é
que a “flexibilização” da lei influencie
os estados e municípios a adotarem
iniciativa semelhante, incluindo nos
seus orçamentos ações de outras áreas
apenas com o objetivo de atingir os
valores mínimos de gastos com saúde
exigidos pela legislação.
Na Comissão Mista de Orçamento,
onde a proposta está na fase final de
tramitação, o relator-geral, senador
Romero Jucá, apresentou parecer no
qual exclui somente duas das seis
despesas questionadas pelas comissões
do Congresso e pela Procuradoria da
República: custeio da ANS e resíduos
sólidos. Com isso, o piso constitucional, na proposta que irá à votação,
ficou em R$ 90,9 bilhões. A
saúde foi o setor que recebeu
o maior número de emendas
de despesa para a proposta
orçamentária de 2013. Das
8.298 emendas apresentadas pelos parlamentares,
2.428 destinam-se exclusivamente ao setor – quase
30% do total. Se fossem todas aprovadas, as emendas
para a saúde representariam
um gasto adicional de R$
12,2 bilhões no Orçamento
da União.
A ampliação dos recursos para a saúde foi tema do
seminário O Financiamento da Saúde no Brasil e no Mundo,
paralelo ao Fórum Social Temático,
realizado de 26 a 30 de janeiro, em
Porto Alegre (RS), organizado pelo
Movimento Saúde + 10 e o Conselho
Nacional de Saúde. Como parte da programação do seminário acontecerá um
ato em defesa de mais recursos para a
saúde, com a coleta de assinaturas para
apresentação no Congresso Nacional
de projeto de lei de iniciativa popular
que destina 10% dos recursos brutos
da união para o setor.
A CNTS e suas entidades filiadas e
vinculadas estão irmanadas na luta, em
todas as fileiras, com vistas não apenas
à destinação dos recursos necessários,
adequados e permanentes para assegurar atendimento de qualidade e com
equidade, acesso universal e oportuno
a toda a população. Nossa luta inclui,
também, a ampliação do número de
profissionais e a sua valorização, com
condições de trabalho e salários dignos;
jornada decente; qualificação permanente; e segurança para o exercício das
atividades. E que todos tenham saúde
para o trabalho em 2013.
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Fórum 30h já! define ações
e estratégias para 2013

iscutir sobre a
formação em
enfermagem,
as novas profissões
e a interface com o
fazer da enfermagem e a inserção da
enfermagem na residência multiprofissional são algumas
atividades aprovadas e propostas pelo
Fórum 30 horas já!
- Entidades unidas
por um único objetivo. A pauta será
apresentada à Frente
Parlamentar Mista
em Defesa da Enfermagem, criada em
junho de 2012 e presidida pelo
deputado Wilson Filho (PMDB-PB).
Educação permanente e à distância,
acesso e qualidade da assistência de
enfermagem no SUS, condições de
trabalho – mercado e precarização
também serão temas frequentes nas
mobilizações do Fórum. “Vamos
associar as atividades a mobilizações nacionais, como o dia da
mulher e a marcha da juventude,
além das ações específicas do mês
da enfermagem, em maio”, ressalta
Valdirlei Castagna, secretário-geral
da CNTS e membro do Fórum.
A expectativa das organizações
que estão envolvidas com o movimento é pressionar ainda mais os
deputados federais no Congresso
Nacional para a aprovação do Projeto de Lei 2.295/00, que implanta a
jornada de 30 horas semanais para
a enfermagem brasileira. “Em 2012
trabalhamos fortemente no Congresso, tanto que o projeto chegou a
ser posto em pauta, sendo derrubado por uma manobra arbitrária do
governo no momento em que entrava para votação. Este ano estamos
traçando novas estratégias para que
finalmente nossa categoria tenha
esse direito conquistado”, afirma
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Agenda do Fórum
com atividades
paralelas

Membros do Fórum 30h debatem impacto do PL 2295
o presidente do Sateal e diretor da
CNTS, Mário Jorge Filho, um dos
representantes da CNTS no Fórum.
Em paralelo, membros da coordenação do Fórum permanecem em
constante debate com os prestadores de serviços dos setores privado
e filantrópico acerca do impacto
financeiro com a finalidade de discutir encaminhamentos e definir
estratégias com vistas a buscar um
consenso que garanta a aprovação
do PL 2.295 na Câmara e a respectiva
sanção presidencial.
A comissão criada para discutir sobre o impacto financeiro e
quantitativo com a implantação da
jornada de 30 horas, composta por
representantes do governo, dos
trabalhadores e dos prestadores
de serviços na saúde, tem como
objetivo analisar estudo elaborado
pelo Departamento de Economia da
Saúde, Investimentos e Desenvolvimento, órgão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. O estudo
traz uma estimativa do impacto
com “redução gradativa” da carga
horária no setor de enfermagem nas
esferas pública e privada.
A nota considera a evolução da
quantidade de profissionais adi-

cionais que seriam necessários; a
remuneração média; o crescimento
médio quantitativo para técnicos e
auxiliares de enfermagem e enfermeiros; o crescimento médio dos salários
nominais para esses profissionais; e
os encargos sociais, numa projeção
entre 2010 e 2014. As entidades que
compõem o Fórum - CNTS, FNE,
ABEn, Cofen, CNTSS e Anaten – criticam a falta de proposta por parte
do governo.
Após uma saraivada de críticas
em relação ao desrespeito do governo, que há mais de um ano empurra
a discussão quanto ao impacto, as
entidades cobraram que o Ministério
da Saúde se manifeste por escrito e
querem audiência com o ministro
Alexandre Padilha para buscar uma
alternativa que garanta a aprovação
do PL 2.295 e sua respectiva sanção
pela presidente Dilma Rousseff. Em
documento entregue às lideranças
na Câmara dos Deputados, o Fórum reitera a necessidade de que o
projeto seja apreciado em regime de
urgência. “Exigimos o cumprimento
do regimento interno da Câmara dos
Deputados, pelo qual o PL 2.295 deve
ser pautado para votação imediata”,
ressalta Mário Jorge.

Sateal propõe implantação
de lei municipal das 30 horas
Seguindo o calendário de atividades, que inclui a luta pela implantação da jornada de 30 horas semanais, aposentadoria especial para
servidor público e piso nacional da
enfermagem, o presidente do Sateal,
Mário Jorge Filho, esteve reunido
com vereadores e servidores da
saúde do município de Piaçabuçu.
Na ocasião, ele propôs a criação de
lei municipal instituindo a carga
horária de 30 horas semanais para
os profissionais da enfermagem
do município. Estiveram presentes
os vereadores Keity Santos Souza,
Firmino Lins Neto, Kairo Castro
dos Santos, José Alípio de Araújo e
Edson Santos da Silva. Os parlamentares se comprometeram em apresentar e defender a proposta na Câmara de Vereadores do município.

Na oportunidade, o presidente do
Sateal pediu a implantação do Plano
de Cargos, Carreiras e Salários para
os servidores de Piaçabuçu.
“Foi muito boa a receptividade
dos vereadores ao projeto das 30
horas e a aposentadoria especial
para servidor público. Pedi empenho dos parlamentares no sentido
de acelerar o projeto nas comissões
e colocá-lo em pauta em caráter de
urgência, logo nas primeiras sessões
da Câmara”, ressaltou Mário Jorge,
informando que os profissionais da
enfermagem estarão acompanhando
a tramitação e votação do projeto
na Casa. O presidente do Conselho
Municipal de Saúde, Givanildo Florentino dos Santos, também esteve
presente à reunião e se comprometeu em elaborar uma moção de apoio

à aprovação da jornada de 30 horas,
que será encaminhada à Câmara de
Vereadores, assim como ao Sateal.
Mário Jorge deu início desde a
primeira semana de janeiro aos trabalhos de mobilização da categoria
em Alagoas e organizou agenda de
visitas a vários municípios para defender a redução da carga horária da
categoria. “Enquanto parlamentares
estão em recesso nós trabalhamos
nas bases estaduais para fortalecer
o apoio dos profissionais ao projeto
pelas 30 horas semanais e, ao mesmo
tempo, estamos conscientizando as
empresas sobre a importância da
redução da jornada, que refletirá no
melhor desempenho profissional,
bem como na qualidade do atendimento aos pacientes”, ressaltou.
(Assessoria Sateal)
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19.02.13 - Homenagem aos deputados amigos da enfermagem,
na Câmara
08.03.13 - Atividades do Dia
Mundial da Mulher, em São
Paulo
19.03.13 - Discussão sobre as
novas profissões e a interface
com o fazer da Enfermagem, em
Brasília
09.04.13 - Mobilização nacional em defesa dos projetos de
interesse da Enfermagem, em
Brasília
23.04.13 - Discussão sobre a
formação em Enfermagem no
Brasil, em Brasília
01 a 31.05 - Mês da Enfermagem
- Mostra da Enfermagem na
Câmara
21.05.13 - Sessão solene em
homenagem à Enfermagem, na
Câmara
18.06.13 - Debate sobre inserção
da enfermagem na residência
multiprofissional, em Brasília
23 a 28.07 - Jornada mundial da
juventude - Marcha da juventude, no Rio de Janeiro
17.09.13 - Debate sobre educação
permanente e educação à distância, em Brasília
22.10.13 - Debate sobre acesso
e qualidade da assistência de
enfermagem no SUS, em Brasília
19.11.13 - Debate sobre condições
de trabalho, mercado e precarização, em Brasília
10.12.13 - Encerramento das atividades 2013, em Brasília

Deputado Ramalho
apóia 30 horas
semanais em SP
O deputado estadual paulista Antonio de Sousa Ramalho iniciará a luta,
junto com o SinSaudeSP, pelas 30 horas
semanais para a enfermagem em todo o
Estado de São Paulo. O compromisso foi
anunciado em café da manhã no Sindicato, do qual participaram, além do deputado eleito, o presidente do SinSaudeSP
e da CNTS, José Lião de Almeida, e o
secretário-geral do SinSaudeSP e diretor
de Assuntos Trabalhistas e Judiciários
da CNTS, Joaquim José da Silva Filho,
entre outros membros da diretoria do
Sindicato.
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Mesa do SUS altera regimento

E

m sua última reunião de 2012,
a Mesa Nacional de Negociação
Permanente do SUS aprovou o
9º Protocolo, que dispõe sobre o novo
regimento interno. O documento
ratifica as vagas já ocupadas, aprova
a representação dos agentes comunitários de saúde e define parâmetros
para novas inclusões. “O mais importante com relação à ocupação de
vagas a serem criadas é que as entidades deverão ter representações em
três regiões e em nove estados, dados
que serão analisados pela respectiva
bancada – governo, trabalhadores e
empresários da saúde – e a revisão
será somente depois de três anos”,
explica Jânio Silva, dirigente e representante da CNTS na Mesa.
O Ministério da Saúde e a Universidade do Rio Grande do Norte
iniciaram pesquisa para traçar o
diagnóstico das mesas de negociação
existentes nas regiões sul e nordeste,
informa Jânio Silva. “Teremos um
levantamento real de onde existem
mesas, porque funcionam ou não”,
ressalta. Segundo ele, pelas informações já levadas por membros da
Mesa Nacional, entre os problemas
mais comuns estão a falta de conhecimento por parte dos integrantes,
de regimento, falta de resultado nas
negociações e interesses diversos na
composição das mesas estaduais e
municipais. “Um dos pontos mais
citados é a negociação de planos de
cargos e salários fora da mesa”, disse.
Outra decisão importante do
colegiado foi a reativação do grupo
de monitoramento das mesas. Na
reunião de fevereiro, os componen-
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tes da Mesa Nacional
vão avaliar um novo
protocolo para o setor
de urgência e emergência e aprovar o
planejamento para o
ano de 2013. Está na
pauta a pactuação da
livre circulação dos
trabalhadores, com a
conclusão da Matriz
Mínima de Registro de
Profissionais de Saúde do Mercosul, cuja
discussão levou a um
impasse desde 2004.
“Vamos avaliar as legislações trabalhistas
dos países que compõem o bloco”,
destaca Jânio Silva, lembrando que a
discussão envolve nove profissões da
saúde e 42 especializações médicas.
A Matriz Mínima de Registro de
Profissionais da Saúde do Mercosul
foi aprovada pelo Grupo Mercado
Comum - GMC, órgão executor do
bloco, por meio da Resolução GMC
27/04. O referido documento diz
respeito a informações sobre profissionais que exercem ou pretendem
exercer sua profissão no Mercosul e/
ou trabalhem em municípios ou jurisdições de fronteira, sendo indispensável para habilitar os profissionais
do setor saúde no exercício de suas
atividades próprias.
Os dados constantes da Matriz
Mínima dizem respeito à formação
dos profissionais, tais como graduação, pós-graduação, conduta
ética e disciplinar. A Matriz Mínima
também apresenta dados sobre a

revalidação de títulos,
diplomas e certificados,
destacando a instituição responsável pelo
ato. Além disso, consta
do documento o registro de título, diploma
e\ou certificado em
outro país do bloco.
O documento também está em discussão
no Fórum Permanente
Mercosul para o Trabalho em Saúde, criado
pela Portaria 929/06GM, como espaço de
diálogo e cooperação
entre gestores e trabalhadores da saúde, sob responsabilidade institucional do Departamento
de Gestão e da Regulação do Trabalho
em Saúde do Ministério da Saúde. O
Fórum visa construir uma posição comum do Brasil/Ministério da Saúde
no que diz respeito aos itens da pauta
negociadora da Subcomissão de Desenvolvimento e Exercício Profissional, consensada através dos debates
das instâncias integrantes do Fórum.
Visa, ainda, apresentar proposições
que auxiliem a formulação de políticas
para a gestão do trabalho e da educação em saúde, que levem a uma maior
cobertura e qualidade da atenção à
saúde da população, prioritariamente
nas regiões fronteiriças do Mercosul;
elaborar propostas que auxiliem na
definição e aplicação dos itens que
compõem a agenda de trabalho. A
CNTS é representada no Fórum pelo
diretor Social e de Assuntos Legislativos, Mário Jorge dos Santos Filho.

FSM Temático abre com discussão
sobre financiamento da saúde
Democracia,
Cidades, Desenvolvimento Sustentável e Trabalho Decente foi
o tema central
do Fórum Social
Mundial - FSM,
realizado de 26
a 31 de janeiro,
em Porto Alegre
(RS). O evento teve entre os eixos
temáticos, assuntos como o aprofundamento radical dos processos
revolucionários e da descolonização
no Sul e no Norte; um mundo sem
hegemonias nem dominações imperialistas; uma sociedade humana
fundada sobre os princípios e os
valores da dignidade, da diversidade,
da justiça e da igualdade entre todos
os seres humanos; a construção de
processos democráticos de integração
e de união entre os povos; a construção de alternativas ao capitalismo e
a mundialização. Além dos debates,
houve participações em atividades
autogestionadas e oficinas.
No primeiro dia de atividades do
FSM Temático, o financiamento da
saúde no Brasil e no mundo foi debatido no plenarinho da Assembleia
Legislativa. Em todo o país, segundo
apontam pesquisas, a principal preocupação dos brasileiros é com a saúde. “Todo poder emana do povo, que
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o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, como na
iniciativa do Movimento Saúde +10.
Chegou a hora da emenda popular,
chegou a hora de inverter as lógicas
existentes e garantir a gestão pública
eficiente para que tenhamos um SUS
de qualidade, equidade e justiça”,
destacou a vereadora Jussara Cony
(PCdoB), que coordenou o debate.
Segundo ela, é preciso garantir a dignidade dos trabalhadores da saúde.
Ronald Ferreira dos Santos, coordenador do Movimento Saúde +10,
falou sobre a importância da defesa
do SUS e o debate do financiamento
do sistema ser tema do Fórum, um
espaço democrático e participativo.
“As grandes mudanças que ocorreram no Brasil foram fruto de amplos
movimentos de setores da sociedade.
O SUS foi resultado de uma ação popular. Portanto, temos, em torno da
defesa da saúde pública e do seu justo
financiamento, essa oportunidade e
esse dever”, afirmou.
Durante o Fórum, foi realizado
ato em defesa de mais recursos para a
Saúde e arrecadadas assinaturas para
que a proposta de lei de iniciativa
popular, que determina a destinação
de 10% do orçamento da União para
a saúde, possa ser encaminhada ao
Congresso Nacional. Segundo Ronald dos Santos, já foram coletadas
cerca de 700 mil assinaturas em todo

o país. A expectativa do Movimento
Saúde +10 é ter 1,5 milhão de assinaturas até o dia 5 de abril, para serem
entregues à presidente Dilma Rousseff durante as atividades da semana
em que é celebrado o dia mundial da
saúde, em 7 de abril.
O Movimento Saúde + 10, coordenado pelo Conselho Nacional de
Saúde, é composto por sindicatos, federações e confederações representativas de profissionais da saúde, entre
elas a CNTS, conselhos profissionais,
organizações da sociedade civil como
a CNBB e a OAB, centrais sindicais,
entidades estudantis e dezenas de
outras organizações. O objetivo
principal é sensibilizar os brasileiros
para ajudarem na construção de um
sistema de saúde público justo e de
qualidade para todos.
A presidente do Conselho Nacional
de Saúde, Maria do Socorro de Souza,
disse que a saúde não pode mais ser
apenas o principal discurso em campanhas políticas. De acordo com ela,
a pauta do CNS deve repercutir nos
conselhos estaduais e deve ser um
contraponto ao que a mídia propaga de
negativo do SUS. Os formulários com
as assinaturas devem ser enviados
ou entregues no Conselho Nacional
de Saúde - Esplanada dos Ministérios,
Bloco “G”, Edifício Anexo, Ala “B”, 1º
andar, Sala 103B – CEP: 70058-900 Brasília-DF. (Fonte: CNS e Fentas)
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Marcha dos
trabalhadores inclui
10% para saúde
As centrais sindicais CTB,
CUT, CGTB, Força Sindical,
NCST e UGT farão grande marcha a Brasília dia 6 de março. A
Marcha da Classe Trabalhadora
por Cidadania, Desenvolvimento e Valorização da Classe
Trabalhadora tem o propósito
de entregar a pauta de reivindicações dos trabalhadores à
presidente Dilma Rousseff. A
data coincide com o retorno das
atividades legislativas e marcará
a retomada das lutas unitárias
das centrais por avanços para a
classe trabalhadora. A pauta será
entregue, também, aos presidentes da Câmara dos Deputados e
do Senado e a lideranças partidárias das duas casas.
A pauta inclui pontos da
Agenda da Conclat, elaborada
pelas centrais em 2010, com
oito pontos fundamentais como
bandeiras: fim do fator previdenciário; redução da jornada
de trabalho para 40h semanais,
sem redução de salários; 10% do
PIB para a educação; 10% do PIB
para a saúde; reforma agrária;
valorização das aposentadorias;
ratificação das convenções 151
e 158 da OIT; e mudanças na
política macroeconômica.
Os dirigentes das centrais
reiteram a importância de o sindicalismo estar unificado para
que retome o protagonismo e
exerça pressão sobre o governo
e o Congresso pela retomada
do investimento público e em
defesa da indústria nacional,
fortalecendo o mercado interno
e garantindo contrapartidas
sociais. Outros setores da sociedade, como movimentos sociais
e de juventude, serão chamados
para se somarem à atividade. O
evento busca reeditar as grandes marchas realizadas durante
o governo Lula, que garantiram,
entre outros avanços, a política
de valorização do salário mínimo. (Fonte: Centrais)

“Temos que ser a mudança que
queremos ver no mundo”.
O princípio de Gandhi é
destacado na placa oficial da atual
diretoria da CNTS, descerrada em
12 de dezembro de 2012 quando o
presidente, José Lião de Almeida,
agradeceu a colaboração de todos
e os convocou para novos desafios
e novas conquistas.
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CNS dá posse a conselheiros e elege
mesa diretora para triênio 2012/2015

O

s conselheiros nacionais de
Saúde, eleitos para o triênio
2012/2015, tomaram posse
em solenidade realizada no Palácio
do Planalto, dia 13 de dezembro.
Na primeira reunião do Conselho
Nacional de Saúde foram eleitos os
membros da mesa diretora do órgão,
que tem como presidente a conselheira Maria do Socorro de Souza,
representante dos usuários do SUS.
O segmento dos trabalhadores passa
a ser representado na mesa pelos
conselheiros Ronald Ferreira dos
Santos e Nelcy Ferreira da Silva. A
CNTS continuará defendendo os
trabalhadores e usuários dos serviços de saúde, sendo representada
no Conselho pelo vice-presidente
João Rodrigues Filho, como membro
titular. Os demais membros da mesa
são: Geordeci Menezes de Souza;
Carlos Alberto Ebeling Duarte;
Edmundo Dzuawi Omoré; Arilson
da Silva Cardoso; e Luiz Odorico
Monteiro de Andrade.
O resultado da eleição representa
dois fatos históricos: pela primeira
vez uma representante dos usuários
e mulher estará à frente da maior
instância do controle social na área
da saúde. “Sou mulher, negra, mãe,
avó, trabalhadora rural e usuária
do Sistema Único de Saúde. Estamos vivendo um intenso e histórico
momento no CNS de possibilidade
de realizar outra democracia dentro
do espaço formal que é o Conselho.
Sinto-me autorizada para fazer
dessa esfera um espaço autônomo
e participativo e criar outros pontos
de diálogo para enfrentar os desafios
do SUS”, afirmou.
Ao transferir a presidência para
Maria do Socorro, o ex-presidente
do CNS, ministro Alexandre Padilha
destacou que a eleição da representante da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura Contag marca a trajetória vivenciada
pelo país de mudanças sociais e de
inserção das minorias em espaços
historicamente fechados. “É com
muita alegria que passo a presidência do Conselho para uma mulher e
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Reunião para eleição do CNS

trabalhadora rural”, salientou.
O conselheiro Clóvis Boufleur,
representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
concorreu também à presidência.
Após o término da eleição ele parabenizou a candidata eleita e afirmou
que dará seguimento ao trabalho já
desempenhado nos últimos anos
como conselheiro baseado em três
pilares: justiça, defesa dos mais
vulneráveis e luta pela efetividade
da saúde pública.
Entre as atribuições da Mesa,
previstas no regimento do colegiado,
está promover articulações políticas
com órgãos e instituições, internos
e externos, com vistas a garantir
a intersetorialidade do controle
social e a articulação com outros
conselhos de políticas públicas, com
o propósito de cooperação mútua e
de estabelecimento de estratégias
comuns para o fortalecimento da
participação da sociedade na formulação, implementação e no controle
das políticas públicas, entre outros
aspectos.
“Continuamos nossa luta pelo
fortalecimento do SUS, pelo bom
acolhimento dos usuários dos
serviços de saúde e pela profissionalização dos gestores do sistema,

de forma a garantir qualidade na
assistência à população”, destaca
João Rodrigues, numa crítica à má
gestão dos recursos da saúde. “Os
desvios das verbas da saúde retiram dinheiro da vida do povo, do
usuário que precisa da proteção do
Estado no seu momento de maior
vulnerabilidade, quando está doente. O desvio deve ser considerado
crime hediondo”, defendeu, ao prever que, na medida em que houver
punição mais rígida, os maus gestores vão pensar duas vezes antes
de cometer tal crime.
Como conselheiro nacional, João
Rodrigues ressalta a ampliação da
representação dos trabalhadores na
composição do órgão, citando as
presenças da CUT, da Força Sindical
e da Nova Central. “Sempre alertei
as confederações e centrais sindicais
para que ocupassem o espaço nessa
instância que é fundamental para
assegurar a saúde da classe trabalhadora. As entidades precisavam
despertar, abrir olhos e ouvidos
para a sua responsabilidade social”,
disse, enfatizando, também, as presenças de entidades empresariais
com atividades na área da saúde,
como as confederações patronais da
indústria e do comércio. (Com CNS)

Dirigentes da CNTS participam
de seminário em Anápolis
“Protocolos de Enfermagem: Uma conquista para a
classe”. Esse foi o tema do
seminário realizado pelo
Conselho de Saúde de Anápolis (GO) e o Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do município, dia 19 de
dezembro de 2012, com participação do vice-presidente
da CNTS, João Rodrigues
Filho, que compôs a mesa
da solenidade de abertura
do evento e destacou a importância da norma para
os trabalhadores da saúde,

e da diretora de Assuntos
Internacionais, Lucimary
Santos Pinto.
Lucimary Pinto falou sobre A Importância do Protocolo para os Profissionais da
Enfermagem, dando ênfase,
sobretudo, na atenção básica. “O compêndio consiste
em um manual resumido
de orientações acerca de
procedimentos assistenciais
de enfermagem, cuja aplicação certamente resultaria
em uma assistência célere e
eficiente, contribuindo para
a redução das filas e interna-

ções”, ressaltou a diretora, ao
destacar que, para sua efetividade, o protocolo precisa
ser ratificado pelo município.
O presidente do Conselho Municipal de Saúde,
Marcelo Rodrigues Silveira,
agradeceu à CNTS pela
participação no evento e pelos materiais informativos
distribuídos e convidou a
Confederação a participar
de novo evento, a ser realizado no próximo mês de
março, quando será discutido o Plano de Assistência
Farmacêutica.
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As entidades são distribuídas no
Conselho conforme suas representações: usuários, trabalhadores e prestadores de serviço em saúde. Como
estabelecido na Resolução CNS nº
453/12, que dispõe sobre a instituição, reformulação, reestruturação
e funcionamento dos conselhos de
Saúde. A formação do Conselho Nacional se dá da seguinte forma: 50%
de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades
representativas dos trabalhadores da
área de saúde; 25% de representação
de governo e prestadores de serviços
privados conveniados, ou sem fins
lucrativos.
Cada segmento elegeu, dentre
as entidades habilitadas, as titularidades e as respectivas primeira e
segunda suplências, correspondentes
ao seu segmento. No segmento dos
usuários foram eleitas 24 representações para titular, 24 para primeira suplência e 24 para segunda suplência.
Já o segmento dos trabalhadores ficou com 12 vagas para a titularidade
e 24 destinadas às suplências. Entre
os prestadores de serviços de saúde
a representação ficou garantida com
4 titulares e respectivas suplências.

Sateal garante
titularidade no Conselho
de Saúde de Maceió
O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Alagoas - Sateal garantiu vaga como titular
no segmento que representa os trabalhadores no
Conselho Municipal de Saúde de Maceió. O Conselho
é composto por representantes dos segmentos dos
trabalhadores (quatro), usuários (doze), prestadores
de serviço (três) e governo (três). Os conselhos municipais são órgãos colegiados ao SUS no âmbito da
administração municipal. Criado pela Lei nº 3.997/90,
tem caráter permanente, deliberativo e fiscal. Os
conselheiros atuam na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde, inclusive
nos aspectos econômicos e financeiros, cujas deliberações seguem as diretrizes da Conferência Municipal
de Saúde. (Fonte: Sateal)
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Oficina LGBT é destaque em re
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

E

m clima de confraternização e
dever cumprido a CNTS reuniu
diretores e conselheiros, de 10
a 13 de dezembro, em Brasília - DF,
para avaliação das ações políticas e
atividades administrativas de 2012
e traçar as diretrizes iniciais para o
exercício de 2013. O destaque foi para
a realização da Oficina de Sensibilização - Por Respeito à Diversidade,
para debate das questões específicas
das pessoas LGBT. Preconceito, homofobia, saúde, inserção no mercado
de trabalho e análise das políticas
públicas voltadas para esse segmento
da população foram pontos de pauta.
Diretores, funcionários, assessores e
prestadores de serviços à CNTS se
reuniram em jantar festivo.
A descontração – porém, com a
seriedade que o tema exige –, envolveu
os participantes da oficina e chamou
a atenção dos demais hóspedes e
pessoas que participavam de outros
eventos no local. Durante todo o dia,
os dirigentes foram divididos em grupos, por sexo, por religião, por time de
futebol, por mês de aniversário e por
temas para, de forma dinâmica, abordarem sobre discriminação, oportunidades e direitos das pessoas LGBT.
As atividades foram coordenadas
pelo psicólogo Pérsio Plensack, um
dos colaboradores na elaboração das
políticas e programas da Internacional
de Serviços Públicos - ISP Brasil.
“As manifestações foram além da
expectativa da oficina. Daqui saíram
vários compromissos e o entendimento de que temos semelhanças e
diferenças, o que vai depender de
cada contexto”, avaliou Pérsio Plensack, após apresentadas as primeiras
conclusões do trabalho em grupos.
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Ele abordou sobre o que significa
ser LGBT, o histórico do movimento
no Brasil, os programas de governo
e a legislação em vigor, que assegura
direitos e proteção. Como pontos de
desafio para o movimento sindical ele
citou a união estável homoafetiva; o
assédio moral; a eliminação de preconceitos nas entidades e a inclusão
de cláusulas afirmativas nos acordos
e convenções coletivas de trabalho.
Os grupos encenaram casos de
preconceito no ambiente de trabalho,
no seio familiar e em meio à sociedade. Ao final, apontaram como tarefas
para a CNTS e suas federações filiadas a continuidade e capacitação dos
dirigentes sindicais para o enfrentamento do debate sobre as questões
LGBT; a divulgação do resultado e
propostas junto às bases; elaboração
de cartilha e realização de campanha
de filiação voltada para o segmento;
inclusão do tema na agenda política
das entidades; e a doção de cláusulas
trabalhistas específicas e de medidas
de prevenção ao preconceito.
Preconceito este que foi vivenciado pelos próprios participantes do
evento, pois, ao usarem a camiseta da
oficina, eram apontados todos como
pessoas LGBT e, às vezes, hostilizados nos ambientes em que transitavam. “Sabemos que o preconceito
é grande e que é preciso quebrar a
discriminação, primeiro, nas nossas
bases”, avaliou o coordenador do
Comitê LGBT da CNTS, Adailton
Antônio da Silva. “Aprendemos muito e devemos realizar outros eventos
dessa natureza. Devemos estar unidos até as últimas consequências”,
concluiu o presidente da CNTS, José
Lião de Almeida.

Os grupos encenaram casos
de preconceito e discriminação
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eunião da diretoria plena da CNTS
29 de janeiro - Dia
Nacional da Visibilidade
Travesti e Transexual
O movimento de pessoas LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais
e Transgêneros – vem sendo organizado no Brasil desde a década de 70, sendo um dos marcos da organização da sociedade
a criação do grupo de afirmação homossexual. No decorrer
dos anos, em particular na década de 90, as pessoas LGBT se
organizam em diversas entidades, todas procurando defender
seus direitos de forma articulada, visando promover a cidadania e defender os direitos desse segmento da população. A
ação organizada das pessoas LGBT busca pressionar o Estado
em busca da garantia e da defesa da cidadania. Para atender a
essa demanda, as políticas públicas do Estado começaram a ser
mais efetivadas, inicialmente focando a saúde, especificamente
o combate à HIV/AIDS.
As peculiaridades vivenciadas por pessoas LGBT se concretizam em discriminação, diversas formas de violência e
barbárie, inaceitáveis em sociedades democráticas modernas.
Exemplos disso são agressões físicas, psicológicas, assassinatos na rua, praticados contra pessoas LGBT. No ambiente de
trabalho não é diferente. A pessoa LGBT é vítima de diversas
formas de discriminação, como a dificuldade de ascensão funcional, ocorrência de piadas no ambiente de trabalho, situações
de assédio moral, entre outras. Por esse tipo de situação é que
a ISP - Internacional de Serviços Públicos e suas filiadas vêm
combatendo a discriminação com base na orientação sexual.
Essa luta, contra aquilo que é um problema de toda a sociedade e também afeta o mundo do trabalho, não se limita às
entidades sindicais, e de maneira conjunta com as entidades
de defesa das pessoas LGBT, tem procurado mudar esse
cenário. No entanto, o Estado tem um papel essencial nesse
processo, com a promoção de políticas públicas que atendam
a necessidade dessa população, garantindo o respeito aos
direitos humanos e ampliando seus direitos constitucionais.
Esse tema é alvo de debate por todo o mundo e uma série
de documentos vem sendo produzidos para contribuir nesse
processo, como a carta de Yogyarkarta, que dispõe de 29
princípios fundamentais, cada um deles acompanhado por
recomendações detalhadas aos governos sobre como pôr fim
à discriminação e aos abusos contra pessoas LGBT. No Brasil o
debate tem procurado incorporar os princípios de Yogyarkarta
e incluído outras temáticas de interesse das pessoas LGBT. Para
tanto, a sociedade e o movimento sindical demandam leis para
assegurar direitos e o governo federal elaborou o Programa
Brasil sem Homofobia.
Busca-se garantir amplo acesso aos direitos civis da população LGBT; promover a conscientização dos gestores públicos
e fortalecer os exercícios de controle social; implementação de
políticas públicas com mais equidade e apropriadas para a
eliminação das discriminações, o combate aos preconceitos e a
consolidação de uma consistente cultura de paz, objetivando-se, portanto, a erradicação de todos os tipos de violência.
A 1ª Conferência Nacional de LGBT, realizada em junho de
2008, representou um marco da luta pelos direitos humanos
dessa população. Sob o tema Direitos Humanos e Políticas
Públicas: O caminho para garantir a cidadania LGBT, o evento foi o espaço para que governo e sociedade discutissem os
rumos das políticas públicas voltadas para a população LGBT.
Participaram 1.100 pessoas e foram aprovadas mais de 500
propostas. (Fonte: ISP)

Cartão Nacional de Saúde - A partir de agora as
travestis e transexuais terão o nome social impresso no Cartão
Nacional de Saúde. Este é um reconhecimento da legítima
identidade dessa população, além de uma conquista dos
movimentos sociais. Com esta ação, o Ministério da Saúde
contribui para a redução do estigma, preconceito, violência e
discriminação social, promovendo o acesso à saúde de todos
de forma humanizada. O anúncio foi feito, durante coletiva em
alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado em
29 de janeiro. Outra iniciativa criada pelo Ministério da Saúde,
em conjunto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos
da Presidência da República , é o combate à violência transfóbica e o reconhecimento da saúde como espaço de cidadania.

ISP Brasil inicia projeto
de igualdade para LGBT
Em atividade que marca o início do
projeto “Promovendo a Igualdade de
Oportunidades para Trabalhadores/as
LGBT do Setor Público no Brasil e Interaméricas”, a ISP Brasil realizou em São
Paulo, dias 11 e 12 de dezembro, a reunião
ampliada do Comitê LGBT. O projeto tem
como objetivo imediato fortalecer e consolidar os espaços conquistados e do movimento mais sensibilizado para que o tema
seja incorporado nas políticas sindicais de
tal maneira que seja percebida como força
inovadora e includente. A CNTS esteve
representada pelo coordenador do Comitê
LGBT, Adailton Antônio da Silva.
Após ser traçado um histórico do mo-

vimento de pessoas LGBT e avaliar as dificuldades e conquistas dos últimos anos,
os participantes da reunião se dividiram
em grupos de trabalho para tratarem do
conteúdo de documento a ser entregue
aos prefeitos/as e vereadores eleitos/as
nas eleições municipais de outubro/2012
e estratégias de ações de lobby nos municípios; sugestão de cláusulas de direitos
laborais e previdenciários a serem incluídas nas pautas de reivindicações dos
sindicatos; e recomendações aos filiados
para a sensibilização das direções sindicais com relação à temática LGBT e para
o empoderamento do segmento LGBT nas
respectivas entidades.
ISP Brasil

Sugestão de cláusulas para as
pautas de reivindicações nas
campanhas salariais/sindicais:
a) Garantir o direito à oficialização da
relação homoafetiva em consoante com
leis e determinações judiciais na Unidade
Federativa a que pertence;
b) Nome social; pensões; divisão de
bens, assistência médica; licenças maternidade/paternidade e adoções; garantias
de permanência no emprego aos soropositivos e as travestis que se encontram em
processos de transição de transexualidade;
licenças médicas em geral.
c) Garantir a execução de políticas públicas de saúde específicas para LGBTs por
parte das secretarias de Saúde municipais.
d) Garantir programa de capacitação e
esclarecimentos junto às gerencias e chefias
sobre o respeito aos direitos humanos da
orientação sexual e da identidade de gênero tendo em vista a erradicação do assédio
moral por discriminação nas repartições
públicas para com os trabalhadores/servidores LGBTs.
e) Criação e implementação da lei do
assédio moral com participação do comitê
LGBT;
f) Garantir direitos e igualdade de oportunidades no plano de cargos e salários;
g) Garantir que o executivo realize as
Conferências LGBT e que suas resoluções
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sejam implementadas (só para ACT),
que o Município garantir a implantação
de um departamento específico que desenvolva políticas públicas voltadas pra
esse tema.

Recomendações aos filiados
para a sensibilização sobre
a temática LGBT:
a) Promover a criação de secretarias
e/ou diretorias específicas para cuidar
do tema LGBT no âmbito das entidades
filiadas;
b) Realizar palestras e/ou seminários
específicos nas entidades sindicais filiadas;
c) Promover intercâmbios e debates
entre sindicatos e demais instituições no
fomento à igualdade e acessibilidades aos
direitos LGBT;
d) Divulgar através de folhetos informativos bem como materiais específicos
sobre o tema nas unidades de trabalho;
e) Buscar implantar um acompanhamento jurídico das questões homoafetivas, trabalhistas, previdenciárias e saúde
dos trabalhadores/servidores LGBT nos
sindicatos;
f) Que a ISP em conjunto com as organizações sindicais promova seminário
nacional para avaliação dos resultados
obtidos com a implementação das ações e
planejamento de ações futuras. (Fonte: ISP
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Santa Catarina

Mato Grosso do Sul

Assinado acordo que reajusta
Piso Salarial Estadual em 9,3%

FEESSAÚDE dá posse a diretoria
para gestão 2013-2016

O Piso Salarial Estadual terá reajustes entre 9,29% e 9,38%, conforme
acordo assinado na Fiesc por representantes patronais e das centrais sindicais e federações de trabalhadores
de Santa Catarina. O documento foi
entregue ao governador Raimundo
Colombo, a quem cabe enviar o projeto com o reajuste para aprovação da
Assembleia Legislativa. O resultado
da negociação contempla aumento
real de 3,10% sobre a inflação dos
últimos 12 meses (de 6,20%) e é um
pouco superior ao valor repassado
ao Salário Mínimo Nacional, de 9%,
e que subiu para R$ 678,00 a partir
de 1º de janeiro.
A primeira faixa do Piso Salarial
Estadual de Santa Catarina passou
dos atuais R$ 700,00 para R$ 765,00
com reajuste de 9,29%; a segunda
recebeu reajuste de 9,38% e passou
de R$ 725,00 para R$ 793,00; a terceira faixa saltou de R$ 764,00 para
R$ 835,00, com reajuste de 9,29%; por
último, a quarta faixa salarial passou
de R$ 800,00 para R$ 875,00, com
reajuste de 9,38%. A Federação dos
Trabalhadores em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde de Santa Catarina - FETESSESC participou das
discussões que levaram à definição
do piso estadual.
“Foi uma negociação bastante
razoável, não exatamente o que a
gente estava insistindo, mas, dentro
da realidade nacional, está de bom
tamanho”, avalia o supervisor técnico do Dieese, economista José Álvaro
Cardoso. Ele destaca que em SC os
pisos têm grande repercussão sobre
a escala salarial, diferentemente do
que acontece nos demais estados
onde existe o piso, “porque aqui a

lei pegou, ou seja, as categorias não
aceitam, em regra, negociar valores
abaixo do piso”.
Do ponto de vista dos trabalhadores, embora não sendo o índice ideal,
está acima da inflação e terá efeito multiplicador sobre os demais salários, o
que é extremamente importante para
a renda dos trabalhadores catarinenses”, resume José Álvaro. O Dieese
estima que aproximadamente um
milhão de trabalhadores catarinenses
sejam beneficiados com o reajuste do
Piso Estadual: “Em SC temos 6,5 milhões de habitantes e quatro milhões
de trabalhadores, o que é um percentual significativo”, valoriza.
Para o diretor sindical do Dieese,
Ivo Castanheira, o reajuste do Piso
“ficou dentro da expectativa, que
estava baseada no índice de inflação
e na correção do Salário Mínimo
Nacional”. Foram necessárias cinco
rodadas de negociação para sair o
acordo. “Chegamos a um índice bom,
que reflete a nossa organização. Poderia ser melhor, mas o movimento
sindical não conseguiu coletar 50
mil assinaturas que precisávamos
para um projeto de lei de iniciativa
popular que, quem sabe, fosse uma
ferramenta para a gente pressionar
e obter um índice melhor”, avalia o
diretor do Dieese.
“Para o próximo ano teremos
que pensar ainda em um projeto de
iniciativa popular para o reajuste ser
automático. Somos cinco centrais
sindicais e federações e é preciso
que o projeto de lei tenha consenso
no movimento sindical”, finaliza
Castanheira. No total, 37 mil assinaturas foram coletadas pelas entidades
sindicais. (Fonte: FETESSESC)

SITESSCH inicia Campanha Salarial
Para dar início às
tratativas da campanha salarial de
2013, a diretoria do
Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde
de Chapecó e Região - SITESSCH
realiza, de 13 a 28
de fevereiro, assembleias em 21 cidades da sua base de
atuação. A primeira
convocatória aos trabalhadores será
realizada na sede do Sindicato, em
Chapecó. Para reunir o maior número
de trabalhadores(as) possível, pela
primeira vez serão realizadas duas
assembleias, às 13h e às 19h do dia 13.
Posterior ao ato em Chapecó, o
qual concentra o maior número de
empregados na área da saúde na região, será a vez das cidades próximas
mobilizarem seus trabalhadores(as)
e participar para a aprovação da
pauta reivindicatória elaborada pela
diretoria sindical. A presidente do
SITESSCH, Maria Salete Cross, enfatiza que, para que haja ainda mais
engajamento e fortalecimento em
prol das bandeiras defendidas pelo
sindicato, é preciso que os trabalhadores participem das assembleias,
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que unam forças
para que as reivindicações sejam alcançadas.
“Neste ano, nosso lema é: Se sofremos juntos, por que
não lutamos juntos?
O sindicato precisa
da participação dos
trabalhadores para
somar forças e buscar mais e melhores
condições de trabalho a cada ano. Nosso pedido é o de que somente a união e
a mobilização da categoria é que fará a
diferença”, afirma Maria Salete.
Dentre as bandeiras levantadas
pela entidade, muitas se repetem, mas
a cada ano tomam um formato diferente, pois as práticas anti-sindicais se
reformulam e se repetem por parte dos
patrões. A luta continua em prol da
redução da jornada de trabalho para
a enfermagem, do piso por função,
da recomposição e aumento real de
salário, contra o assédio moral e sexual,
dentre outras práticas que, empatadas
pela falta de leis mais rígidas ou de
vontade dos empregadores, tornam
a vida profissional, familiar e social
destes trabalhadores cada vez mais
comprometida. (Patrícia Duarte - Assessoria SITESSCH)

Em solenidade ocorrida dia 05
de janeiro em Campo Grande-MS,
a Federação dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado de Mato Grosso do
Sul - FEESSAÚDE/MS empossou
sua nova diretoria para a gestão
2013/2016. O presidente da CNTS,
José Lião de Almeida, o secretário-geral, Valdirlei Castagna, e o diretor de Patrimônio, Geraldo Isidoro
de Santana, prestigiaram o evento.
Participaram também da cerimônia
autoridades, representantes dos
trabalhadores na saúde, de centrais
sindicais e sindicatos dos municípios
de Três Lagoas, Paranaíba, Corumbá
e Campo Grande.
Ao discursar, a ex-presidente da
FEESSAÚDE/MS, Clotilde Marques,
despediu-se agradecendo aos seus
companheiros de gestão e salientou
que deixa a presidência com sentimento de dever cumprido. O novo
presidente, Osmar Gussi, comprometeu-se em dar continuidade às ações

que estão sendo desenvolvidas e a
manutenção das conquistas alcançadas. Entre as metas consta projeto
para extensão de base territorial com
os sindicatos existentes e, se necessário, fundação de outros sindicatos;
reunião com o superintendente do
Ministério do Trabalho e Emprego
no Estado para expor o projeto e solicitar apoio; e submetê-lo à direção
da CNTS para apreciação e apoio.
Na mesma data foi empossada a
nova diretoria do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Mato Grosso do Sul - SINTESAÚDE/
MS, eleita em 24 e 25 de outubro de
2012, para um mandato vigente de
janeiro de 2013 a janeiro de 2017. O
presidente Osmar Gussi agradeceu
a votação e a confiança dos sócios
e comprometeu-se, entre outras
metas, com a construção da sede administrativa. A cerimônia de posse
foi encerrada com almoço servido
aos presentes. (Fonte: FEESSAÚDE)

Diretoria Efetiva da FEESSAÚDE/MS
Presidente: Osmar Gussi
Secretário-Geral: Domingos Jesus de Souza
1º Secretário: Clotilde Marques
Tesoureiro-Geral: Lamartine dos Santos Rosa
1º Tesoureiro: Aparecida dos Santos de Lima
Suplentes: João Bosco Vieira Sanches, Melchora Gomes Ibanez, Wanderley
Lescano Ferreira
Conselho Fiscal – Efetivos: Ana Lucia Domingues, João Soares de Araújo, João
de Carvalho Pereira. Suplentes: Silas dos Reis Pereira, Lindair Aparecida de
Oliveira Costa, Andréia Nogueira dos Reis Fernandes.
Delegados Representantes junto à CNTS: Osmar Gussi, Lamartine dos Santos
Rosa.

Diretoria Efetiva do SINTESAÚDE/MS
Presidente: Osmar Gussi
Vice-Presidente: Clotilde Marques
1º Secretário: Wanderley Lescano Ferreira
2º Secretário: Silas dos Reis Pereira
1º Tesoureiro: Lamartine dos Santos Rosa
2º Tesoureiro: Izabelino Álvares
Diretor de Assunto Intersindical: Adolfo Gomes
Diretor Social: João Soares de Araujo
Suplentes: Aparecida dos Santos de Lima, Erosi Ciuvalschi, Eliane Aparecida
Jordão de Araújo, Edson Batista do Nascimento, Emerson Firmino da Silva,
Elizabeth Lino de Luna, Rinaldo Hakme Romano, José Pedro Rodrigues da Mota.
Conselho Fiscal – Efetivos: Claudio Marcilio da Silva, José Domingos Alencar,
Sergio Antonio Pereira. Suplentes: Roseni Moraes Miranda de Araujo, Reunilda
Fernandes Machado, Reinaldo Alves da Silva.
Delegados Federativos – Efetivos: Osmar Gussi, Lamartine dos Santos Rosa.
Suplentes: Wanderley Lescano Ferreira, Clotilde Marques.
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Formação será principal meta
da FEESSERS para 2013
Reunidos em Porto Alegre, dirigentes dos Sindisaúdes decidiram
como meta para este ano discutir
internamente o tipo de formação
que cada sindicato deseja e elaborar
um calendário, em conjunto com a
Federação, da qual receberão apoio
financeiro e estrutural. No encontro,
realizado nos dias 13 e 14 de novembro de 2012, eles também apontaram
para um melhor uso dos meios de
comunicação; a descentralização
das reuniões mensais da diretoria
da FEESSERS, unificando com
um debate sobre um tema de interesse conjunto com a sociedade; e
a implantação de convênios com a
obtenção de descontos favorecendo
os associados, entre outros pontos.
Apesar de ter crescido o índice de
ocupação na economia gaúcha, de 61
mil para cem mil, de 1998 a 2011, isto
não se refletiu nos salários dos trabalhadores da saúde. A constatação foi
do Dieese-RS, com dados extraídos
da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitana de Porto
Alegre. O supervisor técnico da entidade, Ricardo do Franzoi, que trouxe
os dados, revelou que dos cem mil, 50
mil atuam no setor privado da saúde

e 35 mil no público – os demais são
autônomos. Ele também observou em
sua exposição que o salário médio da
categoria é de R$ 1,4 mil, com horas
extras e adicionais. Também foi constatado pela pesquisa que 27,4% das
pessoas que atuam no setor privado
da saúde trabalham mais de 44 horas
semanais. No setor público, 24,2%. No
setor privado recebem R$ 8,50 a hora
e no público R$ 15,16 e a variação
salarial de 1988 a 2011 foi de + 18,3%
(público) e de 4,8% (privado).
O diretor-presidente da Federação, Milton Kempfer, traçou um
histórico da entidade, iniciada por
oito sindicatos, ressaltando importantes movimentos desenvolvidos
ao longo de sua trajetória como as
duas caravanas estaduais da Saúde,
o movimento Mais Saúde para o SUS
e a luta pelo piso mínimo regional
para a categoria. Milton ressaltou a
realização do Programa de Qualificação Profissional - FORMASUS, com
recursos do FAT, formando cerca de
800 agentes comunitários de saúde
com formação em primeiro grau e
mais de 200 técnicos de enfermagem
com segundo grau. (Rosa Pitsch FEESSERS)

A luta pelo trabalho
decente na saúde
José Lião de Almeida*
É com imenso pesar
que constatamos um número cada vez maior de
acidentes de trabalho
na saúde. É assustador
o quadro registrado nos
últimos anos. Ao mesmo tempo, e de forma
paradoxal, a categoria
da saúde nunca esteve
tão mobilizada na luta
por suas reivindicações; antenada
em novas propostas, unida em nível
nacional, usando inclusive as redes
sociais para traçar suas estratégias de
luta em busca de melhorias salariais
e de condições de trabalho.
Como explicar, então, este contraditório? Quem trabalha na área
da saúde sabe que não é fácil manter
uma ação preventiva na dinâmica e
massacrante rotina diária de um ambiente hospitalar. Os acidentes com
perfurocortantes – agulhas, cateteres,
gelcos e outros – são os mais frequentes. A picada da agulha contaminada
é apenas a ponta sangrenta de um
drama que começa no topo da pirâmide, ou seja, na gerência e repasse
das verbas públicas e privadas. O
acidente silencioso, que não mata na
hora, mas contamina para sempre,
assombra diariamente milhões de
trabalhadores da saúde, auxiliares
e técnicos de enfermagem e toda a
equipe que têm contato direto ou
indireto com o paciente.

O drama humano
do profissional contaminado em ambiente
hospitalar não é notícia
no telejornal. A notícia
só aparece quando este
mesmo profissional comete um erro. E aí o mal
já está feito. Espremido
por um horário massacrante e uma distribuição
desumana de trabalho
(muitas vezes ele toma
conta, sozinho, durante um plantão,
de até dez pacientes), o profissional
da saúde, quase sempre, é mais uma
vítima deste processo. O sistema
injusto pune sempre quem está na
ponta da agulha, ou seja, aquele que
cuida do doente.
Os que crucificam o profissional
da saúde por eventuais erros esquecem-se dos milhares de vidas que eles
salvam diariamente, mesmo atuando
em condições desumanas como a da
maioria dos hospitais públicos e em
muitos da área particular. Por isso
mesmo, a CNTS está empenhada
na mobilização e união de todos: os
auxiliares e técnicos de enfermagem
e trabalhadores da saúde para avançar nesta luta nacional pelo trabalho
decente na saúde, incluindo aí, como
uma das principais bandeiras, a
jornada de 30 horas semanais e piso
salarial para a enfermagem.
*Presidente da CNTS
e do SinSaudeSP

São Paulo

FEESSERS discutirá jornada de trabalho
A Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado do Rio Grande do
Sul - FEESSERS realiza em fevereiro
a sua primeira Plenária Pública sobre
Jornada de Trabalho na Saúde, em
Cruz Alta. O evento, que vai discutir
a implantação das 30 horas para a Enfermagem, deve reunir, além de sua
diretoria, trabalhadores de clínicas e
hospitais da região noroeste do Estado,
que são representados pelos Sindisaúdes de Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo e
Santa Rosa. A plenária acontece no dia
7 de fevereiro, às 15 horas, na Câmara
de Vereadores de Cruz Alta.
De acordo com o presidente da
FEESSERS, Milton Kempfer, os profissionais da área, em sua maioria
mulheres, cumprem jornadas de
trabalho semanais que vão além da
jornada máxima definida pela Constituição Federal, que é de 44 horas
semanais. Para ele, além de cumprirem jornadas em regime de plantão
de 12 x 36, em muitos hospitais não
são dadas folgas semanais e nem aos
feriados para os profissionais. “Isto
significa que, em uma semana eles
trabalham 36 horas semanais e, em
outra, 48 horas. Aqueles que atuam

no diurno fazem 6 horas, de segunda
à sexta-feira, e são submetidos a um
plantão de 12 horas no sábado ou no
domingo”, explica.
Milton explica que existem duas
propostas tramitando no Congresso
Nacional, tratando sobre a matéria.
Um deles, uma Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) de autoria do
senador Paulo Paim (PT-RS), que modifica a Constituição e fixa a jornada
máxima para todos os trabalhadores
em 40 horas semanais. A outra, o
Projeto de Lei 2.295/00, de autoria
do senador Tião Viana (PT-AC) – já
aprovado pelo Senado e em diversas
comissões da Câmara dos Deputados –,
que está pronto para ir à votação em
plenário, que limita a jornada para
os profissionais de enfermagem em
6 horas diárias e 30 semanais.
Kempfer observa que é fundamental reduzir a jornada para os
trabalhadores da saúde uma vez que
o seu trabalho é muito estressante e
eles atendem a um grande número
de pacientes ao mesmo tempo. “A
discussão também deve ser feita nos
locais de trabalho, escolas de formação e nas universidades”, defende.
(Rosa Pitsch - FEESSERS)

SinSaudeSP lança novo programa
de qualificação profissional
Com o objetivo de preencher a
grande carência de capacitação profissional existente hoje na área hospitalar, o SinSaudeSP está lançando um
amplo programa de qualificação para
os trabalhadores. Além de novos
cursos, o Sindicato de São Paulo está
reformulando o Colégio Marilena Funari, tradicional instituição de ensino
mantida pela entidade há cerca de
30 anos, que agora irá abranger também inúmeros cursos como: cálculo
de medicação; cálculo de rescisões
trabalhistas/homologação; limpeza
e higiene hospitalar; atualização
em cuidados de feridas; informática
básica; imobilizações ortopédicas;

primeiros socorros – APH; recepcionista e copeiro hospitalar; e supletivo
do ensino médio (EJA-EAD).
“A ideia de reformular nossa
tradicional Escola Marilena Funari
vem ao encontro da necessidade de
oferecermos mais oportunidades
de qualificação aos trabalhadores
da saúde, carentes de preparação
para as exigências do mercado. O
governo e os patrões não investem
o suficiente e vamos convocá-los
também a assumir esta responsabilidade”, disse Joaquim José da Silva
Filho, secretário-geral do SinSaudeSP
e diretor de Assuntos Trabalhistas e
Judiciários da CNTS. (Paulo Pavone)

SinSaudeSP inicia Campanha Salarial
Aumento real, redução da jornada, trabalho decente, qualificação
profissional, igualdade de oportunidades, saúde e segurança são algumas das importantes reivindicações
da Campanha Salarial 2013, que o
SinSaudeSP iniciou com a assembleia
geral da categoria para aprovação
da pauta.
PLR para todos - Inserida na Campanha está a luta pela PLR - Partici-
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pação nos Lucros e Resultados para
todos. Neste começo de ano, o SinSaudeSP já fechou acordos com mais
de cinco grandes instituições de saúde
da capital paulista. Os acordos fazem
parte de uma grande campanha que o
Sindicato está preparando para incluir
em acordo coletivo a obrigatoriedade
de pagamento da PLR para todos os
trabalhadores da saúde de sua base.
(Paulo Pavone)
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Marcha do Fio de Ação - grito
contra o descaso com saúde

Nova diretoria toma posse
no Sindisaúde da Borborema
SIPERN

Manter as cláusulas econômicas e
sociais da convenção coletiva e atender
às necessidades do trabalhador, não
apenas na conquista e preservação
dos direitos, mas também na busca de
melhores condições de trabalho. Estas
são as principais metas da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
de Saúde e Entidades Beneficentes,
Filantrópicas e Religiosas e Similares
do Agreste da Borborema, na Paraíba,
que tomou posse no dia 22 de dezembro de 2012, para o triênio 2012/2015.
Segundo Josemar Bezerra da Nó-

brega, presidente reeleito do Sindicato, que representa os trabalhadores
de nível médio e de nível superior
– exceto médicos – do setor privado,
as metas incluem, ainda, maior participação da categoria junto às Cipa’s,
luta pela jornada de trabalho de 30
horas semanais, definição do piso
salarial, entre outras medidas que
visem à valorização dos profissionais
da saúde. “Temos de atuar visando
os direitos trabalhistas, mas também
melhores condições de vida do trabalhador”, afirma Josemar.

Diretoria Executiva

Manifestantes se reuniram na sede
da Associação Médica do Rio Grande
do Norte, dia 26 de janeiro, para cobrar
do governo estadual melhores condições de trabalho para os profissionais
de saúde. A passeata, batizada de
Marcha do Fio de Ação, em alusão ao
paciente que teve o tórax fechado por
fio de nylon, porque não havia fio de
ação no hospital, culminou com um
protesto em frente ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.
A marcha foi uma iniciativa do
Conselho Regional de Medicina do
Estado, da Associação Médica e do
Sindicato dos Médicos do RN, com
adesão de diversas entidades e grupos, entre eles o SIPERN - Sindicato
dos Profissionais de Enfermagem,
Técnicos, Duchistas, Massagistas e
Empregados em Hospitais e Casas de
Saúde, vinculado à CNTS. O senador

Paulo Davim e os vereadores Amanda Gurgel, Marcos do PSol, Hugo
Manso e Sandro Pimentel estiveram
presentes.
Segundo o presidente do SIPERN
e diretor da CNTS, Domingos Ferreira, todos os meses os trabalhadores
têm de fazer paralisação. “Fizemos
em novembro, dezembro e agora
em janeiro, cobrando do governo do
Estado os salários dos trabalhadores
terceirizados em hospitais no RN,
que se somam mais de mil empregados. A empresa diz que não tem
como pagar; e o governo diz que só
vai ter dinheiro quando abrir o novo
orçamento. Mas o trabalhador não
pode esperar. Eles têm seus compromissos financeiros para honrar e não
vamos deixá-los trabalhar sem receber o que é de direito”. (Assessoria
do SIPERN)

Alagoas

Justiça nega recurso de ação
movida contra Sateal
A turma recursal
do Tribunal de Justiça
de Alagoas julgou improcedente o recurso
de indenização por
danos morais, impetrado por funcionária
de cargo administrativo do Hospital Regional Santa Rita, do
município de Palmeira
dos Índios. No parecer
do juiz relator Antônio Casado da Silva,
não houve qualquer
agressão à imagem da parte autora em virtude da insatisfação dos
auxiliares e técnicos trabalhadores
da unidade, que na época realiza10

ram protesto contra a
alteração nas escalas
de trabalho de alguns
setores do Hospital.
“[...] A insatisfação
deles era em face da
administração responsável pela modificação
de escala, independente
da composição dessa
administração. Os folhetos confeccionados pela
parte recorrida (Sateal)
somente evidenciam a
insatisfação dos trabalhadores. Trata-se, em verdade, de
uma insatisfação pela escala, sendo
plenamente aceitável [...]”, ressaltou o
juiz na sentença.

Presidente - Josemar Bezerra da Nóbrega
Vice Presidente - José Antônio da Silva
Secretária-Geral - Izália Bezerra Ximenes
Tesoureiro-Geral - José de Almeida Silva
Diretor de Formação Sindical - Maria Núbia dos Santos
Diretor de Imprensa e Comunicação - Joílson Messias Gomes
Diretor para Assuntos Intersindicais - Rosenilda Santos Silva
Diretor de Saúde e Segurança do Trabalho - Tâmara Maia de Oliveira
Diretor de Cultura, Esporte e Lazer - Ramsés Silva Santos
Representante Junto a Federação - Vandira Monteiro da Silva
Suplentes: Cristóvão Gomes da Silva, Inácia Cristiano de Paula,
Marinalva Lira Silva, Maria de Lourdes Bezerra Xavier,
Melrilane da Silva Soares, Simone de Assis Batista
Conselho Fiscal – Efetivo: Francisco de Assis dos Santos,
Maria das Graças Sousa Silva, Maria Helena Galvão.
Suplentes: Cícero Francisco dos Santos, João Paulo Pereira da Silva,
Adilma Mendes Albuquerque

Ceará

Sindicato da Saúde
tem nova diretoria
O Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado do Ceará empossou
sua nova diretoria dia 1º de fevereiro
de 2013, em solenidade realizada
em Caucaia. “O Sindsaúde vai dar
continuidade ao que a gestão anterior já tinha iniciado, intensificando

a luta pela jornada de 30 horas, piso
nacional, melhores condições de
trabalho e combate ao assédio moral.
Também desejamos estreitar mais os
laços com entidades nacionais, na
perspectiva de ampliar os horizontes
da luta”, assegurou a presidente,
Marta Brandão.

Composição da Diretoria
Presidente: Marta Brandão da Silva
Secretária-Geral: Givana Lopes Martins
Diretora de Patrimônio: Maria Sidênia dos Santos
Tesouraria: Maria Madalena Policarpo
Diretoria de Recursos Humanos: Sebastião Carlos de Oliveira
Diretoria de Ação Sindical: Maria Marli da Costa Pereira
Diretoria de Formação Sindical: Elza Sônia Duarte
Diretoria de Relação Intersindical: Ulisses Pinheiro Vilar
Diretoria de Assuntos da Mulher Trabalhadora: Francisca Eugênia
de Lima Brício
Diretoria de Assuntos da Previdência e dos Aposentados: Nara Cristina
Marques Teixeira
Diretoria de Imprensa e Comunicação: Francisco Sales Aires da Silva
Diretoria de Saúde e Segurança do Trabalho: Irismar Menezes de Souza
Diretoria de Assuntos Jurídicos: Regina Célia Barbosa de Moraes
Diretoria de Assuntos da Juventude Trabalhadora: Sílvia Helena
de Melo Bandeira
Diretoria de Esportes, Cultura e Lazer: Messias Carlos de Souza
Suplentes da Diretoria: José Maria de Oliveira, Antônia Soares de Lima,
Renato Pereira de Souza, Francisco Chagas dos Santos, Socorro Alves
da Silva, Maria Jacinto de Farias, Maria Duarte da Silva Rocha, Mairton Régis
Capistrano Evangelista, Tereza Neuma Cruz, Márcio Fernando Izidoro Gomes,
Auricélia Amarantes de Andrade, Maria do Carmo Silva Sousa,
Maria de Fátima Sousa Filha, Maria de Fátima Barbosa do Nascimento,
Elioneide Brito do Nascimento
Conselho de Representantes junto a Federação: Daniele Nazário da Silva,
Telma Lima Cardoso
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CNTS participa de XXIX Congresso da ISP

E

Delegados elegem dirigente italiana para Secretaria-geral

leição da secretária-geral da
Internacional de Serviços Públicos, Rosa Pavanelli, da Itália, e
definição das prioridades para a nova
gestão foram os pontos principais do
XXIX Congresso Mundial da ISP,
realizado de 27 a 30 de novembro,
em Durban, África do Sul. A CNTS
esteve representada pela dirigente
Tatiane de Castro, coordenadora do
Comitê Jovem da Confederação. Os
vários segmentos da ISP – jovens,
mulheres, raça e LGBT – fizeram
reuniões preparatórias para o grande
evento. “Nos debates, o tema central
foi a crise econômica e seus efeitos
no serviço público em todo o mundo
com consequências diretas sobre os
trabalhadores e as políticas públicas”,
ressalta Tatiane.
Segundo ela, como parte do projeto juventude da ISP Brasil/SASK/
JHL, jovens trabalhadores do serviço
público brasileiro participaram de intercâmbio com jovens trabalhadores
de Moçambique, Angola e do Sindicato JHL, da Finlândia, que financia
o projeto, que tem como objetivo
promover a igualdade de oportunidades para os jovens, com incentivo
à filiação e formação política para fortalecer o movimento sindical. Tatiane
de Castro fez apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas afiliadas à
ISP Brasil, com o tema Inclusão de
Jovens nas Organizações Sindicais e
abordando novas propostas de como
estabelecer intercâmbio entre Brasil,
África e Finlândia.
A sindicalista Rosa Pavanelli, líder
da federação italiana de empregados
públicos e vice-presidente da ISP para

Agenda ISP Brasil
18 de março - Reunião do Comitê
de Mulheres da ISP Brasil, em São
Paulo
Prazo de inscrição: até 06 de fevereiro de 2013
18 e 19 de março - Reunião do
Comitê Nacional da ISP Brasil, em
São Paulo
Prazo de inscrição: até 06 de fevereiro de 2013
20 a 22 de março - Reunião do
SUBRAC Brasil/Cone Sul, em Buenos
Aires - Argentina (sendo que no dia 20
é a reunião do Comitê de Mulheres da
Sub Região (SUBREMUJ) Brasil/Cone
Sul, e 21 e 22 do Comitê Sub Regional
Brasil/Cone Sul- SUBRAC)
a Europa, afirmou que pretende “dotar a ISP de novas energias e defender
a justiça, a solidariedade, a igualdade e um mundo mais equitativo e
sustentável”. Tem como prioridade,
ainda, ampliar o papel da ISP como
defensora mundial dos serviços públicos de qualidade, reforçar a atuação
sindical da entidade e impulsionar o
papel das mulheres no movimento
sindical. “Alcançada a hora de trabalhar para organizar a luta em defesa
dos serviços públicos, pelos direitos
de nossos membros e pelo direito de
toda cidadania para uma sociedade
mais equitativa e sustentável. Juntos
podemos conseguir”, convocou.

Em carta a todas as afiliadas como
secretária-geral da ISP Rosa Pavanelli
afirma que são grandes os desafios
pela frente e “está em nossas mãos,
de cada um e de todos/as, encontrar
soluções”, lembrando que é necessário priorizar as ações e também
combinar melhor as capacidades com
os pontos fortes e as prioridades das
afiliadas. “Estamos elaborando um
documento para ser discutido nas
próximas reuniões das sub-regiões e
comissões executivas regionais, além
da reunião do Conselho Executivo a
se realizar em maio. Trata-se de um
documento dedicado às escolhas e
alocação de tempo dos funcionários

e recursos para ações que são consideradas mais importantes”.
Os resultados desse processo,
segundo ela, deverá ter implicações
tanto para as atividades a serem
realizadas, como para a forma de
trabalhar e os recursos dedicados
a elas. Entre as questões mais prementes, ela citou a defesa da regulamentação da Convenção 151, da
OIT, sobre relações de trabalho no
serviço público, durante a Conferência Anual Internacional do Trabalho, a CIT, de 5 a 20 de junho. Uma
das questões-chave da conferência
será a apresentação de um relatório
sobre a Convenção 151.

2013: ano com forte risco de flexibilização de direitos
André Santos*
Neuriberg Dias**
Uma das formas de avaliar o comportamento do Congresso Nacional
em relação aos direitos dos trabalhadores consiste em analisar o resultado
das votações ao longo da legislatura.
Outra, também válida, resulta do
exame dos projetos apresentados na
Câmara e no Senado. Neste último
quesito, a partir de 2011, identificamos
um forte movimento pela precarização
das relações trabalhistas por parte de
alguns parlamentares, inclusive da
base de apoio ao governo. Naquele
ano foram apresentados vários projetos com o propósito de extinção ou
afrouxamento de direitos previstos na
CLT, além da tentativa de enfraquecimento das entidades sindicais.
A consequência desse ambiente
hostil – que impediu que temas
como redução da jornada, fim do
fator previdenciário e estabilidade
de dirigentes sindicais avançassem
– foi a de o movimento sindical começar a agir defensivamente para
evitar retrocessos, como a eventual
aprovação de matérias contrárias aos
trabalhadores.
A investida sobre as relações
trabalhistas não arrefeceu em 2012,
pelo contrário. A pressão foi intensa,
mas o fato de ter havido incentivos

fiscais e monetários ao setor empresarial, de um lado, como a desoneração da folha de salários, e, de outro,
o presidente da Câmara ter origem
no movimento sindical, ajudaram
no sentido de evitar o avanço sobre
direitos.
Para 2013, na economia, o humor
vai depender das relações estabelecidas para recuperar a Europa e, na
política, dependerá da mudança das
presidências das Casas do Congresso,
particularmente da Câmara, cujos
potenciais candidatos não possuem
relações com o movimento sindical.
O deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) presidiu a Comissão
de Trabalho quando foi votado o projeto de flexibilização da CLT, durante
o governo FHC; e o deputado Júlio
Delgado (PSB-MG) é autor do projeto
que propõe o simples trabalhista.
Se persistir um crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) tímido,
inferior a 3% em 2013, sem uma retomada com vigor dos investimentos,
o setor empresarial ampliará a pressão sobre os direitos trabalhistas,
alegando que os incentivos fiscais
e monetários não foram suficientes
para manter os empregos, tampouco
para gerar novos neste ano. Além
disto, a ausência de diálogo da presidente com as centrais sindicais favorece esse ambiente pró-mitigação

dos direitos trabalhistas. Desde a
posse de Dilma, as entidades sindicais aguardam uma sinalização da
presidente em relação a três pontos
que os trabalhadores consideram
essenciais: a redução
da jornada; a proteção contra a despedida
imotivada; e o fim do
fator previdenciário.
Com um governo
distante dos trabalhadores, sem os diálogos
que existiam na gestão
do ex-presidente Lula,
e um Congresso sensível à demanda empresarial, a precarização
nas relações de trabalho pode ganhar força.
A presidente Dilma,
estruturou seu governo em quatro fases. Na primeira,
destinou-se a acalmar a mídia e
os estratos médios. Na segunda, a
combater a crise internacional. Na
terceira, a abrir à iniciativa privada setores estatais. E, na quarta,
promover mudança no mundo do
trabalho, começando pela adoção
da previdência complementar para
os servidores.
Do lado empresarial, a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
listou 101 propostas de “moderniza-
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ção das relações trabalhistas” e apresentou à presidente Dilma Rousseff
um pacote para modificar a legislação
trabalhista. Para a representante
empresarial, isso tornaria a indústria mais competitiva e
contribuiria para o desenvolvimento sustentável
do país.
O ambiente político,
portanto, requer atenção
redobrada dos trabalhadores sobre o Congresso
e também sobre o Executivo para evitar o enfraquecimento das relações
entre capital e trabalho.
O movimento sindical
precisa pressionar por
diálogo e promover campanhas e marchas para
pautar os temas de seu
interesse, sob pena de prevalecer a
agenda empresarial. Ou o governo,
por pressão dos trabalhadores e suas
entidades, deixa claro de que lado
está, ou ficará sem forças para impedir retrocessos nas relações de trabalho. E o meio para isto é a pressão e
a cobrança sobre a presidente Dilma.
(*) Especialista em política e
representação parlamentar, é jornalista
e assessor parlamentar do Diap
(**) Assessor parlamentar do Diap
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“Iniciamos o ano
de 2013 com a luta pelo
trabalho decente na
saúde e isso representa
melhores salários e
condições de trabalho, principalmente na
questão da prevenção
de acidentes, com a
aplicação efetiva da
NR 32. Inserida na
mesma mobilização,
retomaremos o esforço
para incluir o PL 2.295 na pauta de votação do
plenário da Câmara Federal”
José Lião de Almeida
Presidente da CNTS e do SinSaudeSP
“Minha expectativa é positiva e confiante de que, neste ano,
vamos dar um salto
de qualidade, tanto no
processo das 30 horas
para enfermagem, e
para isso temos uma
agenda construída e
a ser negociada com
o parlamento, quanto
para definição do piso
da categoria, entre outras propostas em tramitação no Congresso
Nacional. Vamos, também, levar adiante a
execução do planejamento e as discussões
nos grupos de trabalho criados para tratar da
reforma estatutária e da ampliação da base
da CNTS, criando e/ou filiando federações,
além da maior integração com as entidades
filiadas e vinculadas. A direção da CNTS tem
de executar a linha traçada pelo colegiado e as
prioridades definidas”.
Valdirlei Castagna
Secretário-Geral da CNTS
e diretor da FEESSERS
“Em 2012, concentramos nossa luta,
principalmente, pela
aprovação da jornada de 30 horas para
enfermagem. Foi um
ano desgastante para
a categoria, que não
obteve o êxito esperado. Em 2013, passado
o marasmo por conta
da eleição municipal,
esperamos um Legislativo mais atuante, principalmente a Câmara,
e comprometido com as causas dos trabalhadores. A CNTS não deve concentrar esforços
somente na aprovação do PL 2.295/00, mas
também acompanhar de perto a tramitação de
outras propostas essenciais para os trabalhadores da saúde. E também tenha uma atuação
mais firme junto aos tribunais, principalmente
o STF, a exemplo da projeção alcançada em
relação à Anencefalia. Também deverá estar
mais integrada à sua base, criando entidades
da categoria e fortalecendo as já existentes,
ampliando a representação na saúde”.
Jânio Silva
Diretor 1º Tesoureiro da CNTS
e diretor da FETESSESC
“Neste ano, não
são poucos os desafios para os dirigentes
sindicais e demais trabalhadores da saúde.
Segue a luta e a expectativa em prol das 30
horas para a enfermagem, assim como os
demais desafios para
uma maior valorização
e reconhecimento dos
trabalhadores que são
responsáveis pela promoção e recuperação
da saúde da comunidade. Não só através de
melhores salários, mas também através de
melhores condições de exercer a profissão que
escolheram por vocação, a qual o fazem de
forma heróica, tendo em vista o descaso dos
órgãos públicos neste setor que é prioridade
somente na época de eleições.”
Emerson Cordeiro Pacheco
Diretor de Assuntos Culturais
e Orientação Sindical da CNTS
e diretor da FEESSERS
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“As questões da
saúde, educação e segurança têm sido apontadas como pontos negativos do governo. A
sociedade civil organizada, incluindo o movimento sindical, está
atenta e mobilizada por
mudanças e reformas
que assegurem os direitos adquiridos e garantam qualidade de vida à
população. Com o êxodo rural, por conta da falta
de chuva, as cidades estão superpovoadas e as
consequências surgem na pressão por serviços
públicos suficientes para atender a demanda, o
que não tem acontecido. Daí o aumento da fome,
da violência, de doenças. Esperamos que, com
a forte atuação do controle social, por meio dos
conselhos, como os da Saúde, possamos dar fim
ao descaso com a população, cabendo aos novos
prefeitos e demais autoridades da República dar
o mínimo de dignidade a seu povo”.
João Rodrigues Filho
Vice-presidente da CNTS
e presidente da FEESSNE
“O ano de 2013 poderá ser para a CNTS,
como um dos mais
desafiadores, tendo
em vista demandas
específicas e importantes de suas bases. Por
outro lado, também
poderá sagrar-se na
história da entidade
e ainda ser um marco
para os trabalhadores,
uma vez que estas importantes reivindicações serão discutidas e
possivelmente definidas durante o ano civil,
a exemplo “a jornada das 30 horas para a
enfermagem”. A CNTS está comprometida,
empenhada em cada diretor dar o melhor de
si, para que de fato os trabalhadores brasileiros
da saúde possam ser contemplados naquilo
que esperam e merecem”.
Adilson Luiz Szymanski
Diretor 1º Secretário da CNTS
e diretor da FEESSERS
“Neste ano o desejo maior é para que
o trabalho desenvolvido pelo SITESSCH
continue sendo fruto
de ações desenvolvidas em parceria com
a Confederação, pois,
acreditamos que não
conquistamos nada
lutando sozinhos. Portanto, que em 2013 o
SITESSCH e a CNTS
estejam sempre juntos na busca por mais
qualidade de vida, por mais valorização dos
trabalhadores e pela garantia de seus direitos.
Em 2013 queremos chegar ao final do ano com
a aprovação das 30 horas para a enfermagem,
bem como buscar e garantir a realidade de
nossas bandeiras como: conquista do piso
por função e a realização de uma negociação
salarial condizente com a realidade e com os
anseios dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde”.

“Para 2013, a FENATRA tem uma
pauta de atividades e
ações sobre assuntos
de interesse dos trabalhadores em radiologia, com destaque
para as realizações, em
junho, em Fortaleza, do
IV Encontro Federal
da Radiologia e do V
Curso de Formação
Sindical, que este ano
tem como tema a gestão do movimento
sindical. É grande a expectativa, tendo em
vista a experiência acumulada pelos eventos
anteriores, feitos em parceria com a CNTS,
e a maior integração com a base. Quanto à
Confederação, temos expectativas as melhores
possíveis, pela mobilização e participação nos
grupos de trabalho internos e pelas bandeiras
em prol dos trabalhadores da saúde”.
Carlos Alberto Monteiro de Oliveira
1º Vice-presidente da CNTS
e presidente da FENATRA
“O ano de 2013
não vai ser muito diferente de 2012 porque
nossos parlamentares
estão muito radicais na
votação de propostas
referentes à Constituição Federal e à CLT,
principalmente, naquilo que tange os direitos
dos trabalhadores e
cláusulas sociais. A
CNTS, as federações e
sindicatos devem lutar para que essas reformas
não venham trazer prejuízo aos trabalhadores
e ao povo brasileiro. Como representantes da
classe trabalhadora, principalmente da saúde,
temos que reagir contra o corte de recursos
para a saúde, pois isso vai aumentar o caos no
setor. Uma das prioridades da CNTS deve ser
acompanhar os projetos que são de interesse,
como das 30 horas, do piso nacional de salários, pois o corte de verbas vai interferir nas
negociações e acordos coletivos de trabalho
com a classe patronal, em separado”.
Domingos Jesus de Souza
Diretor 2º Secretário da CNTS
e diretor da FEESSAÚDE/MS
“Esperamos para
2013 que a economia
tenha um impulso e
possa melhorar seu
desempenho. A repetição do “Pibinho” da
Dilma seria ruim para
todos os trabalhadores
brasileiros, que buscam um aumento real
de salários. Quanto
às reivindicações da
CNTS para este ano,
estarão em destaque a continuação da luta pela
aprovação das 30 horas na saúde e pelo piso
salarial para a enfermagem”.
Geraldo Isidoro de Santana
Diretor de Patrimônio da CNTS
e 2º Vice-presidente do SinSaudeSP

“Estamos iniciando o ano com expectativas preocupantes
de aumento do índice
inflacionário e paralisação da economia.
São indícios de que
algo não vai muito bem
na política econômica. Esperamos que a
presidente Dilma se
convença da importância de ouvir mais os
trabalhadores, via Centrais Sindicais e Confederações, e menos os grandes empresários”.

“Estamos muito
otimistas com o ano
que se inicia. Em 2012 a
CNTS destacou-se pela
mobilização e luta frente a várias matérias de
interesse da categoria,
contudo, o ano terminou sem que matérias
importantes fossem votadas e aprovadas pelo
Congresso Nacional,
dentre as quais destacamos a regulamentação da jornada de 30 horas
para enfermagem, o fim do fator previdenciário, entre outras. Iniciamos nossas atividades
em 2013 com grande agenda de mobilização
e estamos preparados para intensificar a luta
e enfrentar todos os desafios na busca da
premissa fundamental do movimento sindical
que é a garantia de trabalho com dignidade e
justiça, minimizando os impactos decorrentes
da histórica desigualdade que norteia a relação
capital x trabalho. A luta continua!”

Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos Trabalhistas e
Judiciários da CNTS
e Secretário Geral do SinSaudeSP

Lucimary Santos Pinto
Diretora de Assuntos
Internacionais da CNTS
e diretora da SINPEEES

Maria Salete Cross
Diretora 2ª Tesoureira da CNTS
e presidente do SITESSCH/SC
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“Estamos esperançosos em relação
ao ano que se inicia.
Pretendemos dar continuidade nas ações
que estão sendo desenvolvidas e manutenção das conquistas
alcançadas. Esperamos
ansiosos para que nesse ano seja aprovada a
jornada de 30 horas da
Enfermagem. Esperamos colher os frutos do trabalho realizado
em 2012; que 2013 seja um ano de conquistas
importantes para a categoria da saúde e que
a nossa Confederação amplie o trabalho que
vem desenvolvendo junto às entidades filiadas
e aos poderes, pelo bem dos trabalhadores e
dos usuários do sistema de saúde”.
Clotilde Marques
2ª Vice-presidente da CNTS
e secretária da FEESSAÚDE/MS

“Muitas das ações
deste ano são sequência das encaminhadas
em 2012 e até mesmo
em anos anteriores a
este, como a luta e mobilização pela aprovação das 30 horas para
a enfermagem. Que
neste contexto a CNTS
seja a norteadora de
todas as ações e que,
em conjunto com as
entidades sindicais, possa tornar real muitos
sonhos em prol da valorização profissional
de milhares de trabalhadores e trabalhadoras
da saúde. Que o trabalho sindical em 2013
seja de ainda mais fortalecimento de suas
bases, de união e de vitórias conjuntas para
que o todo seja valorizado e reconhecido
como principal foco e objetivo que justifica
a existência e a atuação sindical: os trabalhadores”.
Adair Vassoler
Tesoureiro-geral da CNTS
e diretor da FETESSESC
“Em 2012, a CNTS
não só cumpriu seu
papel de sair em defesa
dos trabalhadores, mas
também em defesa da
sociedade, especialmente, daqueles que
dependem da saúde
pública, quando assumiu a campanha Saúde
+ 10, que cobra do governo o investimento
de 10% da sua receita
bruta no setor. Espero que em 2013 possamos,
não apenas concretizar essa proposta, como
também avançar na campanha de informação
e combate à epidemia do crack, um caso de
saúde pública e que vem atingindo todos os
lares, independentemente do nível social”.
Mário Jorge dos Santos Filho
Diretor Social e de Assuntos
Legislativos da CNTS
e presidente do SATEAL/AL
“Em 2013 devemos
intensificar as lutas em
Brasília pelas 30 horas
de enfermagem, pois a
classe da enfermagem
no nosso Estado, Rio
Grande do Norte, está
desacreditada na força
do sindicato e das entidades que estão à frente da luta. A jornada
de 30 horas para esses
profissionais representa algo de muita importância para toda a classe
de enfermagem, pois são trabalhadores que
dão uma carga horária excessiva de trabalho,
não tendo tempo para lazer e para qualificar-se. Também temos como sugestão lutar por
um piso salarial justo, pois os salários pagos a
esses trabalhadores estão defasados”.
Domingos Ferreira da Silva
Diretor de Assuntos de Seguridade
Social da CNTS e presidente do SIPERN

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Diretoria aponta expectativas para 2013
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PGR questiona no Supremo lei que cria EBSERH

O

procurador-geral da República,
Roberto Gurgel, ajuizou no
Supremo Tribunal Federal uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI 4895) contra dispositivos da Lei
12.550/2011, que autorizou a criação da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, empresa pública com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e vinculada ao
Ministério da Educação. Para Gurgel, a
lei viola dispositivos constitucionais ao
atribuir à EBSERH a prestação de um
serviço público. Na ação, o procurador-geral requer a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 1º a 17 da norma,
que tratam das atribuições, gestão e
administração de recursos da empresa
ou, sucessivamente, dos artigos 10, 11 e
12, que tratam da forma de contratação
de servidores da empresa por meio da
Consolidação das Leis do Trabalho,
de processo seletivo simplificado e de
contratos temporários.
Segundo o artigo 3º da Lei
12.550/2011, a EBSERH tem por finalidade prestar “serviços gratuitos de
assistência médico-hospitalar, ambulatorial e terapêutico à comunidade”
e a prestação às instituições públicas
federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino,
à pesquisa e à formação de pessoas no
campo da saúde pública. O parágrafo 1º
do artigo 3º da norma estabelece que as
atividades da EBSERH estão “inseridas
integral e exclusivamente no âmbito do
Sistema Único de Saúde”.
Para o autor da ADI, a lei viola, entre
outros dispositivos constitucionais, o

STF

inciso XIX do artigo 37 da Constituição.
Esse inciso fixa, entre outras regas, que
somente por lei específica poderá ser
“autorizada a instituição de empresa
pública”, cabendo à lei complementar
definir as áreas de atuação dessa empresa. “Considerando que ainda não
há lei complementar federal que defina
as áreas de atuação das empresas públicas, quando dirigidas à prestação de
serviços públicos, é inconstitucional a
autorização para instituição, pela Lei
12.550/11, da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares”, sustenta Gurgel.
O procurador-geral aponta também
que o disposto no parágrafo 1º do artigo

3º Lei 12.550/2011, que estabelece que as
atividades de prestação de serviços de
assistência à saúde “estarão inseridas
integral e exclusivamente no âmbito
do Sistema Único de Saúde”, está em
desarmonia com a Lei Orgânica do SUS
(Lei 8.080/1990). Esta determina em
seu artigo 45 que “os serviços de saúde
dos hospitais universitários e de ensino
integram-se ao Sistema Único de Saúde
(SUS)’”. Nesse sentido, Gurgel acrescenta que a saúde pública “é serviço a ser
executado pelo Poder Público, mediante
Sistema Único de Saúde, com funções
distribuídas entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal”.

A contratação de servidores por meio
da CLT, estabelecida no artigo 10 da Lei
12.550/2011, também é questionada
pelo procurador-geral. Ele sustenta que
“a empresa pública que presta serviço
público, tal como ocorre com a EBSERH,
está submetida ao conjunto de normas
integrantes do artigo 37 da Constituição
da República, vocacionados a organizar
a prestação do serviço público, de modo
a que realize os valores fundamentais
da sociedade brasileira”. Para tanto,
cita a medida cautelar deferida pelo
Supremo na ADI 2135, na qual foi suspensa a eficácia do artigo 39, caput, da
Constituição Federal, na redação dada
pela Emenda Constitucional (EC) 19/98.
Assim, destaca Gurgel, “a previsão
da lei impugnada, de contratação de
servidores pela CLT, está em descompasso com o atual parâmetro constitucional, em face da decisão proferida
naquela ADI”. Com base nos mesmos
fundamentos, ele sustenta a inconstitucionalidade dos dispositivos da lei
que preveem contratações por meio de
celebração de contratos temporários e
de processo simplificado.
No Supremo Tribunal Federal, o
Ministério Público Federal requer que
seja concedida medida cautelar para
determinar que seja suspensa a eficácia
dos artigos 1º a 17 da Lei 12.550/2011
ou, sucessivamente, dos artigos 10, 11 e
12 “em razão do vício material apontado”, até o julgamento do mérito da ação.
Por fim, requer que sejam declarados
inconstitucionais os dispositivos da norma. O ministro Dias Toffoli é o relator
do caso no STF. (Fonte: STF)

Procuradoria pode levar lei orçamentária à Justiça
A Procuradoria Geral da República
(PGR) está disposta a questionar a lei
orçamentária de 2013, a ser aprovada
pelo Congresso, caso ela inclua, no valor mínimo a ser aplicado pela União
em saúde, recursos para seis áreas:
Empresa Brasileira de Hemoderivados
e Biotecnologia (Hemobrás); Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS); hospitais universitários ligados ao Ministério da Educação; Programa Academias de Saúde; além de
saneamento básico e resíduos sólidos
executados pela Fundação Nacional
de Saúde (Funasa).
As seis despesas foram incluídas
no piso constitucional pelo Poder
Executivo e somam R$ 2,2 bilhões
na proposta orçamentária (PLN
24/12) em tramitação. A decisão de
recorrer à Justiça foi informada pelo
subprocurador-geral da República
Oswaldo José Barbosa Silva, em
ofício ao presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família, deputado Mandetta (DEM-MS). No texto,
o subprocurador defende a posição
da comissão, que pediu a exclusão
dos seis tipos de despesa do cálculo

dos gastos mínimos com saúde, por
desrespeitarem a Lei Complementar
141/12, que regulamentou a EC 29.
A norma trata dos valores a serem
aplicados anualmente por União,
estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos
de saúde.
O colegiado aprovou um parecer
com críticas ao que os deputados
chamaram de “contrabando” do governo ao piso constitucional, e com
o pedido de reclassificação das despesas. O receio dos parlamentares é
que a “flexibilização” da lei – como
eles trataram a decisão do Executivo
– influencie os estados e municípios
a adotarem iniciativa semelhante,
incluindo nos seus orçamentos ações
de outras áreas apenas com o objetivo de atingir os valores mínimos
de gastos com saúde exigidos pela
legislação. Texto semelhante foi
aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que chancelou
a iniciativa dos deputados.
“Faço votos que o parecer da Comissão de Seguridade Social prevaleça
na Comissão Mista de Orçamento e

no Plenário desta Casa de leis, pois,
caso contrário, não havendo veto
presidencial à inclusão, o assunto será
certamente judicializado pelo Ministério Público Federal em defesa da
Constituição Federal e da Lei Complementar 141”, afirma o subprocurador
no ofício.
Recomposição - A decisão da PGR
poderá repercutir na Comissão de
Orçamento, onde a proposta orçamentária está na fase final de tramitação.
O relator-geral do texto, senador Romero Jucá (PMDB-RR), apresentou o
parecer final ao projeto, no qual exclui
somente duas das seis despesas questionadas pelas comissões do Congresso e pela Procuradoria da República:
custeio da ANS e resíduos sólidos.
Com isso, o piso constitucional, na
proposta que irá à votação, ficou em
R$ 90,9 bilhões.
A Comissão de Orçamento aprovou o parecer setorial da saúde, de
autoria do senador Flexa Ribeiro
(PSDB-PA), que acolheu integralmente os pareceres das duas comissões
do Congresso. Ribeiro retirou as seis
despesas do cômputo das ações com

saúde, o que deixou o piso com um
valor de R$ 87,5 bilhões – esse valor
inclui a dotação original da proposta orçamentária (R$ 84,4 bilhões),
acrescida das emendas parlamentares (R$ 3,1 bilhões).
Na avaliação de Romero Jucá,
porém, a questão é de interpretação
da lei complementar. Para ele, a norma abre espaço para a inclusão de
pequenas despesas com saneamento.
Além disso, o senador defende que
a ampliação de leitos nos hospitais
universitários e o investimento em
hemoderivados devem ser vistos
como ações integrantes do piso
constitucional. “Estou cumprindo a
legislação com o foco de privilegiar
o gasto em saúde”, disse. Segundo
Jucá, a inclusão tem o aval do governo. O senador afirmou ainda que
a inclusão das ações traz duas vantagens: primeiro, elas não poderão
sofrer contingenciamento, pois são
de execução obrigatória. Depois, o
valor empenhado em um ano serve
de base para o seguinte. “Em 2014, o
governo terá de repetir pelo menos
o valor de 2013”, afirmou. (Fonte:)
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Processos com repercussão geral
serão prioridade do STF em 2013

O

presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, em entrevista
coletiva, falou de suas prioridades à
frente do STF e do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e afirmou que, em
2013, os processos com repercussão
geral serão “prioridade número um”
na pauta de julgamentos. “Tenho
uma equipe trabalhando com exclusividade nessa matéria”, contou,
acrescentando que há uma interlocução entre o Supremo e os tribunais
federais e estaduais “para tentarmos
solucionar esse problema que é grave, que é sério”. O ministro falou,
também, de suas posições em relação
à magistratura, da visibilidade que o
Supremo vem conquistando perante
a sociedade e até mesmo de pesquisas favoráveis a sua candidatura em
cargos eletivos, entre outros temas.
Existem hoje no Tribunal 32.011
casos que envolvem matéria constitucional cuja repercussão geral foi
reconhecida pelo Supremo, porém
nos quais o mérito ainda não foi
examinado. Até que o STF decida
o chamado “leading case”, ou caso
paradigma, cuja decisão orientará
obrigatoriamente os demais casos
idênticos, esses processos permanecem no TST. Segundo o presidente
da Corte, o exame dos casos de repercussão geral ficou praticamente
paralisado em 2012. “Foi um ano atípico: no primeiro semestre julgamos
casos bem complexos, que tomaram
a atenção dos ministros por quase
todo o período, e o segundo semestre
foi dedicado praticamente para uma
só ação (AP 470, de julgamento do
mensalão)”, avaliou. O ministro dis-

STF

se que espera que o plenário do STF
analise, no início do ano, processos
prontos para julgamento, a fim de
fazer uma limpeza na pauta. “Estou
na expectativa de que tenhamos algo
mais regular nesses primeiros meses
de 2013”, disse.
O ministro disse que a visibilidade que a Suprema Corte vem ganhando, sobretudo desde o julgamento
da AP 470, foi prevista por ele logo
após a promulgação da Constituição,
“que contém aberturas, verdadeiras
avenidas de possibilidades para a
atuação do Judiciário e do Supremo,
em especial”. Ele lembrou que o sistema presidencialista vigente no Brasil,
possui uma divisão “muito clara” de
poderes e pressupõe “a existência de
um Poder Judiciário forte, com poderes de controle e de estabilização de

equilíbrio” – ao contrário do sistema
parlamentarista, onde o parlamento
concentra a totalidade dos poderes.
“A condenação de um parlamentar
corrupto, que se vale do seu cargo
para enriquecer indevidamente, é
elemento natural decorrente desse
sistema de mútuos controles”.
Com relação à possibilidade de
controle dos meios de comunicação,
o ministro afirmou que “qualquer
tentativa de domesticar a imprensa”
poderá ser coibida pelo Supremo,
e lembrou que as instituições normalmente atacadas por uma “incontrolável tentação tirânica da grande
maioria” são aquelas que não gozam
daquilo que considera “a essência do
poder – ora o dinheiro, ora as armas”.
“Se isso ocorrer em um país com
instituições já consolidadas como o

Brasil, existe uma instituição que vai
controlar essa tentação tirânica, que
é o Judiciário”, afirmou.
Quanto a temas ligados ao funcionamento da magistratura, Joaquim
Barbosa criticou as promoções por
merecimento e a consequente busca
de apoio político por juízes de primeiro grau interessados em chegar
aos tribunais. Outro tema abordado
foi a necessidade de restrições à atuação de advogados com relações de
parentesco com magistrados. “Sou
visceralmente contra, porque acho
que isso fere o princípio da moralidade e do equilíbrio de forças que deve
haver no processo judicial”, afirmou.
Ao responder sobre sua intenção
de tornar o Poder Judiciário mais
célere, o ministro destacou que os
meios tecnológicos de hoje permitem imprimir um ritmo rápido aos
processos. Ele citou como exemplo
a Ação Penal 470. “Apesar de ter 40
réus e uma complexidade enorme
decorrente do fato de os réus estarem
espalhados por dezenas de cidades
do país, foi possível instruir uma
ação dessa dimensão em quatro anos
e meio”, afirmou. De acordo com
o ministro, “em nenhum lugar do
mundo já se viu algo parecido”, e
a tecnologia foi aliada fundamental
nesse processo.
Barbosa disse, porém, que outros problemas contribuem para a
morosidade, como o fato de haver
cidades com muitos juízes e outros
lugares com pouquíssimos, além
de tribunais sem estrutura e outros
luxuosos. “É um país de contrastes,
e esses contrastes se estendem ao
Poder Judiciário”. (Fonte: STF)

Julgamentos relevantes marcaram a pauta do STF em 2012
O ano de 2012 foi um dos mais
movimentados para a Suprema Corte,
com aposentadorias de dois ministros
– Cezar Peluzo e Ayres Britto –, posses
e três gestões diferentes na Presidência
do Supremo Tribunal Federal. Uma
série de julgamentos com grande repercussão social ocorreu ao longo dos
meses, incluindo o maior julgamento
da história do Tribunal – o da Ação
Penal 470. Foram 53 sessões de julgamento para um processo com 38 réus,
234 volumes, 495 apensos em um total
de 50.199 páginas. O julgamento iniciado no dia 2 de agosto foi concluído no
dia 17 de dezembro. E, mesmo com o
grande número de sessões dedicadas
à AP 470, o movimento processual na
Corte foi intenso.
Além do julgamento da Ação
Penal 470, outros temas relevantes
foram debatidos e julgados no plenário do STF, como a competência
concorrente do CNJ para instaurar
processos administrativo-disciplinares contra magistrados; e as decisões
sobre a Lei Maria da Penha – o Plenário decidiu que o Ministério Público
pode dar início a ações penais sem
necessidade de representação da
vítima, no âmbito da Lei 11.340/06
e também foi esclarecido que não
2

compete aos juizados especiais julgar
os crimes cometidos no âmbito da
referida Lei.
No plenário do STF, no julgamento da Lei da Ficha Limpa, prevaleceu
o entendimento em favor da constitucionalidade da lei, permitindo
sua aplicação nas eleições de 2012,
alcançando atos e fatos ocorridos
antes de sua vigência. A chamada Lei
da Ficha Limpa deu nova redação à
chamada Lei das Inelegibilidades (LC
64/90) e instituiu novas hipóteses de
inelegibilidade em razão da proteção
à probidade e moralidade administrativas no exercício do mandato.
No dia 12 de abril de 2012, o
plenário concluiu o julgamento da
Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 54
e considerou procedente o pedido
ajuizado pela CNTS. Por maioria, os
ministros declararam a inconstitucionalidade de interpretação segundo
a qual a interrupção da gravidez de
feto anencéfalo é conduta tipificada
nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e
II, todos do Código Penal. Com isso,
autorizaram a interrupção da gestação de fetos anencéfalos caso a mãe
assim desejar.
Ainda em abril, o STF iniciou o

julgamento sobre a titularidade de
terras ocupadas por remanescentes
das comunidades quilombolas,
julgamento interrompido por um
pedido de vista da ministra Rosa
Weber. Em maio, o STF considerou
nulos os títulos de terra localizados
em área indígena no sul da Bahia e
anulou títulos de propriedades localizadas dentro da Reserva Indígena
Caramuru-Catarina Paraguassu,
ocupada desde tempos remotos pelos
índios Pataxó-hã-hã-hãe.
A questão da reserva de vagas em
universidades públicas para alunos
negros – as chamadas cotas raciais,
também foi tema de repercussão. O
plenário concluiu o julgamento para
considerar constitucional a política
de cotas étnico-raciais para seleção
de estudantes da Universidade de
Brasília. O STF também declarou a
constitucionalidade do Programa
Universidade para Todos (ProUni)
instituído pela Lei 11.096/05.
O plenário definiu o dia 15 de
setembro de 2005 como marco para o
fim da prerrogativa de foro para ex-ocupantes de cargos públicos. Ficou
decidido que a supressão do direito
ao foro especial é válida desde essa
data, quando o STF julgou inconsti-
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tucional a Lei 10.628/02, que alterou
dispositivos do Código de Processo
Penal, prevendo esse benefício. O
plenário preservou, entretanto, a
validade de todos os atos processuais
eventualmente praticados contra ex-detentores de cargos públicos e de
mandatos eletivos, julgados entre
24/12/2002 e 15/9/2005.
Os ministros do STF decidiram divulgar na internet a remuneração paga
a ministros e servidores da Corte. A
decisão atendeu ao comando da Lei de
Acesso à Informação (Lei 12.527/11),
que entrou em vigor em 16 de maio
de 2012. A questão da divulgação
pela internet da remuneração bruta
mensal de servidores públicos está em
discussão, com repercussão geral reconhecida. A decisão tomada pela Corte
nesse caso terá de ser aplicada a todos
os processos em curso no Judiciário.
Em março de 2012, foi julgado o
processo mais antigo em tramitação
no STF até então: a Ação Cível Originária (ACO) 79, que chegou à Corte
em 17 de junho de 1959. Por maioria
de votos, o Supremo convalidou a
concessão do domínio de uma área
de 200 mil hectares pelo Estado de
Mato Grosso a 20 empresas colonizadoras. (Fonte: STF)
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Em defesa dos precarizados
Joaquim José da Silva Filho*

N

a discussão sobre mudanças
na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), em que o patronato (CNI) já entregou ao governo
pacote com 101 alterações estruturais
em direitos trabalhistas da CLT, “os
trabalhadores precisam de mais direitos e não de menos”. A avaliação
é do sociólogo e professor da USP,
Ruy Braga. Para ele, o crescimento do
número de acidentes e o aumento do
trabalho precário são consequências
desastrosas de uma década de política econômica equivocada.
Segundo o professor Ruy revelou
em recente entrevista ao jornal Folha
de S. Paulo, talvez até sejam necessárias algumas mudanças na CLT, mas
não naqueles pontos defendidos pelo
governo e pelos patrões. Essas alterações só trarão mais precarização dos
direitos dos trabalhadores. Na realidade, a força de trabalho brasileira é
muito barata, a mais-valia – já bastante explorada –, está no limite da
exaustão; espremida pelo patronato
e pelo setor financeiro, que continua
a manter a hegemonia de mercado.
O que o trabalhador brasileiro
precisa é de mais direitos – meca-

nismos contra demissões
imotivadas e em massa,
por exemplo –, além de
um urgente programa de
qualificação profissional.
Ao contrário do que apregoam os arautos do trabalho precário, precisamos é
de trabalho decente e não
da subtração de conquistas históricas, ou simplesmente sermos trocados
por trabalhadores estrangeiros “qualificados”.
É hora de ficarmos atentos ao rumo
sombrio que está tomando a economia
brasileira, como mostra o “pibinho” e
a iminente carga inflacionária que a
presidente Dilma e o ministro Mantega querem esconder a todo custo. O
governo está maquiando com artifícios
contábeis o difícil cenário que se desenha no horizonte, um cenário que
aponta de maneira preocupante para
o crescimento inflacionário.
Os dados são negativos, pois nos
últimos três anos todos os índices
superaram o centro da meta de 4,5%,
alcançando agora, no último ano,
5,8%. E o pior é que a inflação alta
atinge principalmente os trabalhadores brasileiros de renda mais baixa. A

inflação em alta é o mais
perverso dos impostos,
pois corrói o orçamento
daqueles que têm menor
poder aquisitivo. Por isso
mesmo, o movimento sindical deve fincar bandeiras
em defesa dos trabalhadores brasileiros, que já estão
precarizados, na luta não
só para preservar seus
legítimos direitos, como
também para pressionar
o governo a mudar os
rumos da atual política econômica.
Não é hora de subtraírem direitos dos
assalariados, mas sim de fortalecer o
poder de compra, pois somente com
um forte mercado interno a economia
brasileira poderá crescer de forma
sustentável, evitando assim o “pibinho” e a crescente inflação, “tragédia
anunciada” neste governo Dilma. A
presidente precisa ouvir urgentemente os trabalhadores, suas centrais
sindicais e suas confederações e não
somente os “grandes empresários”,
como acontece nesse momento.
*Diretor de Assuntos Trabalhistas e
Judiciários da CNTS e Secretário Geral
do SinSaudeSP.

Novo Termo de Rescisão
é obrigatório em 1º de fevereiro
A utilização do novo Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho
(TRCT) será obrigatória em 1º de
fevereiro. A partir desta data, a Caixa
Econômica Federal exigirá a apresentação do modelo atualizado para o
pagamento do seguro-desemprego
e do FGTS. O prazo foi estabelecido
pela Portaria 1.815, de 1º de novembro de 2012. O novo TRCT objetiva
imprimir mais clareza e segurança
para o empregador e o trabalhador
em relação aos valores rescisórios
pagos e recebidos por ocasião do
término do contrato de trabalho.
“No novo Termo, há campos
para o empregador lançar cada valor discriminadamente. Isso vai dar
mais segurança ao empregador, que
se resguardará de eventuais questionamentos na Justiça do Trabalho,
e ao trabalhador, porque saberá
exatamente o que vai receber. A mudança também facilitará o trabalho
de conferência feito pelo agente homologador do Termo de Rescisão”,
observa o secretário de Relações do
Trabalho do Ministério do Trabalho
e Emprego, Messias Melo.
Impresso em duas vias, uma
para o empregador e outra para o
empregado, o novo TRCT vem acompanhado do Termo de Homologação
(TH), para os contratos com mais de
um ano de duração, que necessitam
de assistência do sindicato laboral
ou do MTE; e o Termo de Quitação
(TQ), para contratos com menos de
um ano de duração e que não exigem a assistência sindical. Os dois
termos são impressos em quatro vias,
uma para o empregador e três para
o empregado, sendo que duas delas
são utilizadas pelo trabalhador para
sacar o FGTS e solicitar o recebimento
do seguro-desemprego.

Confira as principais mudanças:
Férias vencidas
Novo (Portaria 1.057/2012) Cada período aquisitivo vencido
e não quitado é informado separadamente, em campos distintos.
São informados também a quantidade e o valor de duodécimos
devidos.
Antigo (Portaria 302/2002) - Se
devido mais de um período aquisitivo, o valor total era lançado em
um único campo.
13º salário de
exercícios/anos
anteriores
Novo (Portaria 1.057/2012) É informado separadamente, em
campos específicos, cada exercício vencido e não quitado. São
informados também o exercício,
a quantidade de duodécimos e
o valor de duodécimos devidos.
Antigo (Portaria 302/2002)
- Se devido mais de um exercício/ano de 13º salário, o valor
total é informado em um único
campo.
Horas extras devidas
no mês do afastamento
Novo (Portaria 1.057/2012)
- São informados em campos específicos a quantidade de horas
trabalhadas, o respectivo percentual (50%, 75%, 100% e etc.) e o
valor devido.
Antigo (Portaria 302/2002) - As
horas-extras devidas no mês de
afastamento eram totalizadas e
informadas em um único campo,

agregando os valores relativos a
todos os percentuais (50%, 75%,
100% e etc.).
Verbas credoras
Novo (Portaria 1.057/2012)
- Há campos suficientes para informar todas as verbas credoras,
discriminadamente.
Antigo (Portaria 302/2002)
- Há apenas 17 campos para informar todas as verbas rescisórias
devidas.
Descontos/Deduções
Novo (Portaria 1.057/2012) As deduções (pensão alimentícia,
adiantamento salarial, 13º salário,
vale-transporte e etc.) são informadas discriminadamente em
campos específicos.
Antigo (Portaria 302/2002) - A
empresa dispunha apenas de sete
campos no TRCT para informar os
descontos/deduções.
Rescisão
Novo (Portaria 1.057/2012) - O
novo TRCT é segmentado: tem
a parte que concentra os valores
credores e os descontos e o espaço para homologação (quando o
contrato é sujeito à assistência) ou
quitação (quando o contrato não é
sujeito à assistência).
Antigo (Portaria 302/2002) O TRCT engloba em um único
formulário a parte informativa de
verbas credoras e devedoras e a
parte de quitação e homologação.
(Fonte: Ascom/MTE)
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“Reforma não
pode tirar
direitos dos
trabalhadores”
No programa TST Entrevista,
lançado dia 19 de dezembro, o
ministro do Tribunal Superior do
Trabalho Maurício Godinho Delgado afirmou que não é viável retirar direitos dos trabalhadores em
nome de uma reforma da legislação
trabalhista. Segundo ele, no médio
prazo haveria reflexos negativos no
mercado interno com prejuízos para
toda a sociedade, inclusive para os
empresários. “A proposta de redução de custos do trabalho a partir
da redução de direitos trabalhistas
é absolutamente irracional e injustificável”, defende Delgado, que
é autor de 17 livros, individuais e
coletivos, sobre Direito do Trabalho.
De acordo com o ministro, os
gastos das empresas com o trabalhador formal não devem ser encarados como custo, mas sim como
investimento. Ele destaca que o
sistema econômico tem condições
de reduzir custos, investindo em
produtividade, seja por meio de
novas tecnologias ou com aumento
da qualificação dos trabalhadores.
Segundo Delgado, ao longo do
tempo, tornou-se mais prático para
o Estado concentrar os tributos no
trabalho por ser mais fácil de fiscalizar, mas que já há, hoje, condições
para a utilização de instrumentos
tributários que reduzam a incidência de tributos e contribuições sociais sobre a folha salarial em alguns
setores. “Não há razão técnica para
que o trabalho humano seja o centro
da tributação”, defende o ministro.
Em relação à Consolidação das
Leis do Trabalho, ele considera
não ser necessário fazer reforma
no plano do direito individual do
trabalho nem no do direito processual, que atendem plenamente às
necessidades da sociedade. O ministro enfatiza que a CLT funciona
muito bem e é até mais flexível que
a de alguns países europeus, como
a França, Alemanha e os países
nórdicos, que têm mecanismos para
restringir o poder de dispensa do
empregador, evitando demissões
injustificadas. No Brasil, aponta
ele, essas garantias se aplicam
apenas em casos excepcionais,
como o da gestante, de dirigentes
sindicais e o trabalhador vítima
de acidente de trabalho. “Sob esse
ponto de vista, a taxa de rotatividade no Brasil é enorme”, sustenta.
Já no campo do direito coletivo
do trabalho (organização sindical),
o ministro considera ser possível
aperfeiçoar a legislação de forma
a restringir o processo de fracionamento de sindicatos, assegurar
a presença de entidades mais representativas e eliminar as formas
de financiamento obrigatórias dos
sindicatos. O ministro sustenta,
ainda, a necessidade de incorporar ao direito coletivo brasileiro
uma tradição do direito coletivo
europeu, a representação sindical
dentro das empresas, porque aperfeiçoa a democracia no ambiente
empresarial. (Fonte: Secom/TST)
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ES deve garantir ambientes saudáveis
para terceirizados em hospitais

O

governo do Espírito Santo
deverá adequar as instalações de todos os hospitais da
rede pública estadual para garantir
ambiente saudável e apropriado
aos trabalhadores terceirizados
daquelas unidades de saúde. Em
julgamento realizado em 18 de dezembro de 2012, a Quarta Turma
do Tribunal Superior do Trabalho,
por unanimidade, manteve decisão
do Tribunal Regional do Trabalho
da 17ª Região (ES) que determinou
ao governo do Estado a adequação
dos refeitórios de todos os hospitais
da rede pública segundo a Norma
Regulamentadora 24, do Ministério do Trabalho e Emprego. O TST
manteve, ainda, a condenação do
Estado ao pagamento de reparação
por danos morais coletivos no valor
de R$ 200 mil a serem revertidos ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Segundo a ação civil pública
proposta pelo Ministério Público
do Trabalho (MPT), nas instalações
hospitalares sob sua responsabilidade, o governo estadual descumpre
medidas referentes às condições de
trabalho, especialmente em relação
à alimentação dos empregados das
empresas terceirizadas nos serviços
de asseio, conservação, limpeza e
vigilância. De acordo com a inicial,
os trabalhadores terceirizados nas
unidades de saúde têm condições
de higiene e conforto diversas das
que usufruem os servidores das
unidades hospitalares. O MPT pediu
a adequação das unidades de acordo
com a NR-24 do MTE e indenização
no valor de R$ 200 mil.
De acordo com os autos, em diligência com a presença das partes,
realizada em dois hospitais da rede
pública durante o horário de almoço, o juiz da 2ª Vara do Trabalho de
Vitória não detectou o tratamento
discriminatório entre servidores da

saúde e trabalhadores terceirizados
no que se refere ao acesso aos refeitórios. Mas constatou, entretanto, que
os terceirizados não têm direito às
refeições fornecidas para servidores
e pacientes dos hospitais.
Segundo o juiz, a situação é
fonte de constrangimento, pois,
compelidos a levarem marmitas de
casa, os terceirizados ficam expostos perante os trabalhadores que
recebem tíquete do hospital, por
causa da diferença de aspecto entre
a comida caseira e a preparada no
refeitório da unidade de saúde. "Isto
os leva a preferirem se alimentar em
outras dependências das unidades,
afastadas dos refeitórios e que, de
uma forma geral, encontram-se em
situação precária, porque precário é o
quadro de praticamente todas as instalações do setor de saúde vinculado
ao Estado", relatou. Em sentença, o
juiz determinou que, em 180 dias, o
Estado procedesse a adequação das

instalações de todos os refeitórios das
unidades da rede pública hospitalar,
sob sua responsabilidade, de modo a
cumprir, na íntegra, a NR 24. Fixou,
ainda, multa de R$ 1 mil por dia de
atraso e unidade não atendida.
Danos Morais Coletivos - Após
recursos de ambas as partes, o TRT17 confirmou a sentença que condenara o Estado do Espírito Santo a
promover a adequação das unidades
hospitalares da rede pública estadual
às condições estabelecidas na NR-24,
inclusive quanto aos trabalhadores
terceirizados. Entretanto, o prazo
para que se procedesse a adequação – 180 dias – foi ampliado em 18
meses. O Tribunal Regional também
reformou a sentença para acrescentar à condenação a indenização de
R$ 200 mil por danos morais coletivos, revertidos ao FNDE, conforme
pedido na ação civil pública.
O governo do Espírito Santo
recorreu ao TST contestando a le-

gitimidade do Ministério Público
para interpor a ação, pois os direitos
defendidos se caracterizam como individuais homogêneos, não ultrapassando a esfera individual dos trabalhadores terceirizados que atuam na
rede pública de saúde, e, por isso, não
podem ser tutelados pelo Ministério
Público do Trabalho. Alegou, ainda,
que a condenação viola os artigos 5º,
inciso II, da Constituição Federal; 818
da CLT e 33 do Código de Processo
Civil (CPC), pois a prova produzida
se referia a apenas duas unidades
hospitalares. O Estado argumentou
também que, em se tratando de terceirização lícita, a responsabilidade
pela manutenção do ambiente laboral
é da prestadora de serviços e que a
NR 24 do MTE excedeu os limites da
previsão legislativa que regulamenta,
ofendendo o princípio da legalidade.
Em acórdão que negou provimento a todos os pontos do recurso,
o ministro Vieira de Mello Filho, relator, não identificou, na indenização
arbitrada pela Corte regional, ofensa
aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. E considerou
descabida a pretensão do governo
estadual no sentido de se exonerar
de qualquer responsabilidade pelas
condições de trabalho suportadas por
trabalhadores terceirizados que lhes
prestam serviços em suas próprias
instalações.
No voto, o ministro observou que
"o dever de manter um ambiente
de trabalho saudável, por meio da
prevenção individual e coletiva dos
riscos, é imposto pelos artigos 200,
inciso VIII, c/c 225, caput e parágrafo
3º, da Constituição Federal, àqueles
que figuram como empregadores ou
tomadores de serviços". Por fim, com
base em precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do próprio TST,
o ministro considerou o MPT parte
legítima para defender direitos individuais homogêneos. (Fonte: TST)

Revista íntima no ambiente
de trabalho gera polêmica
A revista íntima no ambiente de
trabalho, tema bastante discutido
atualmente, foi alvo de muitas discussões ao longo do ano nos diversos julgamentos proferidos pelos
ministros do TST. O maior problema
tem sido conciliar o legítimo direito
de o empregador realizar as revistas,
tendo em vista a defesa do direito
de propriedade, garantido pelo artigo 5º, inciso XXII, da Constituição
Federal, com o argumento dos trabalhadores da invasão da intimidade e
privacidade, prevista no inciso X do
mesmo artigo.
Segundo o corregedor-geral da
Justiça do Trabalho, ministro Barros
Levenhagen, a revista íntima deve
ser realizada com moderação, porque
se assim o for "não caracteriza abuso
de direito ou ato ilícito, constituindo,
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na realidade, exercício regular do
direito do empregador ao seu poder
diretivo de fiscalização". Ele citou
como exemplo a revista em bolsas,
sacolas ou mochilas. O ministro
observou, no entanto, que nesse
caso, a revista deverá ser feita nos
pertences do empregado, sem que
se proceda à revista íntima e sem
contato corporal, mas apenas visual
do vistoriador. Contudo, às vezes as
empresas extrapolam nos limites da
revista íntima, o que dá margem às
várias condenações de indenizações
por danos morais proferidas pela
Justiça do Trabalho.
A Lei nº 9.799/99, que inseriu na
CLT o artigo 373, A, dispondo sobre
o acesso da mulher ao mercado de
trabalho, previu, no inciso VI, a
proibição pelo empregador ou seu

representante de realizar revista íntima nas funcionárias. Após a edição
dessa lei, foram surgindo, cada vez
mais, pedidos de indenizações por
danos morais decorrentes de revistas
íntimas. São muitos os recursos que
têm chegado ao TST de reclamações
trabalhistas sobre o tema.
Em muitos casos, o trabalhador
é obrigado a passar por revistas
pessoais periódicas e em situações
constrangedoras, com brincadeiras
e piadinhas, que atentam contra a
dignidade do trabalhador, tanto
que a doutrina e a jurisprudência se
posicionam contra a revista íntima.
Para o ministro, a revista só pode ser
realizada no âmbito da empresa, em
local apropriado, de forma indiscriminada, por pessoa do mesmo sexo
e sem contato físico.
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Após ter sido aprovado na Câmara, o PL 583/07, de autoria da
deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), seguiu para o Senado Federal para ser apreciado. O referido
projeto proíbe a revista íntima de
mulheres nos locais de trabalho,
incluídas as empresas privadas, os
órgãos públicos da administração
direta e indireta, as sociedades de
economia mista, as autarquias e as
fundações em atividades no Brasil.
No artigo 2º é estipulada multa de
50 salários mínimos para o infrator,
a suspensão, por 30 dias, do funcionário da empresa que procedeu à
revista, em caso de reincidência e,
ainda, incorrendo em nova reincidência, o empregador ficará sujeito
à detenção de seis meses a um ano.
(Fonte: TST)

