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Trabalhadores da saúde
são primeiros a receber
vacina contra Gripe A

Meu Nome
é Mulher

A

té 19 de março os trabalhadores de saúde devem
receber a vacina contra
a gripe Influenza A(H1N1). O
Ministério da Saúde definiu os
grupos de risco que serão imunizados em quatro etapas, entre 8 de
março e 21 de maio. Estão incluídos, ainda, a população indígena,
gestantes, pessoas com doenças

crônicas e obesidade, crianças de
seis meses a dois anos e adultos
de 20 a 39 anos. Cerca de 300 mil
médicos e 292 mil enfermeiros
receberão orientações sobre as
indicações para vacinação e informações sobre a gripe pandêmica.
“A participação dos trabalhadores
da saúde é de fundamental importância como forma de auto-pro-

teção e para evitar a transmissão
para os pacientes, acompanhantes
e familiares. A vacinação maciça
dos profissionais representará,
também, um exemplo para a sociedade e a continuação da qualidade na prestação dos serviços de
saúde”, ressalta o presidente da
CNTS, José Lião de Almeida.
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No princípio eu era Eva
Nascida para a felicidade de Adão
E meu paraíso tornou-se trevas
Porque ousei libertação.
Mais tarde fui MARIA
Meu pecado remiria
Dando à luz aquele
Que traria a salvação
Mas isto não bastaria
Para eu encontrar perdão!
Passei a ser AMÉLIA
A mulher de verdade
Para a sociedade.
Não tinha a menor vaidade,
Mas sonhava com igualdade.
Muito tempo depois decidi:
não dá mais.
Quero a minha dignidade,
Tenho meus ideais!
Mas o preconceito atroz
Meus 129 nomes queimou.
Então, o mundo acordou
Diante da chama lilás!
Hoje, não sou só esposa ou filha
Sou pai, mãe, arrimo de família,
Sou ourives, taxista, piloto de avião,
Policial feminina, operária de construção!
Ao mundo peço licença,
Para atuar onde quiser
Meu sobrenome é Competência
O meu nome é MULHER!
Autora: "Pérola Neggra"
Sd Fem PM Fátima Aparecida Santos de
Souza, do 30º BPM/M

Oficina da CNTS discute representatividade sindical
A realização de uma oficina para debater a representatividade sindical foi o ponto alto da reunião
da diretoria da CNTS, realizada de 23 a 26 de fevereiro, com participação ainda dos membros efetivos
dos comitês e do conselho fiscal. A diretoria aprovou a realização de três cursos de formação sindical
ainda no primeiro semestre de 2010; decidiu reforçar a campanha em relação a propostas que tratam
da organização e funcionamento dos conselhos profissionais da Enfermagem e quanto às anuidades
cobradas pelos órgãos; e ampliar a mobilização pela aprovação do PL 2.295.
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CNTS cobra votação
imediata das 30 horas
Em audiências com líderes partidários da Câmara dos
Deputados e autoridades do Poder Executivo, dirigentes da
CNTS e demais entidades dos trabalhadores da saúde reiteram
o pedido de inclusão em pauta, o mais breve possível, do PL
2.295. A CNTS cobra o compromisso assumido pelo presidente
da Câmara, Michel Temer, de incluir a proposta na pauta de
votação nesse início de 2010. Destaca, também, o apoio manifestado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
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Encontro em Teresina discute
Saúde para o Trabalho!

Dirigentes sindicais e trabalhadores da saúde do Estado
do Piauí participaram, em Teresina, da nona etapa do projeto
desenvolvido pela CNTS e Cofen, com a finalidade de debater
a implantação da NR 32. O evento, que percorreu oito estados
no segundo semestre de 2009, ocorreu paralelamente à III
Jornada dos Trabalhadores na Saúde do Nordeste. Pág. 6
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8 de março – Dia Internacional da Mulher
100 anos de luta por cidadania e igualdade

N

este 8 de março de 2010 mulheres de todo o mundo comemoram o centenário da criação do
Dia Internacional da Mulher. A homenagem foi aprovada durante a 2ª Conferência das Mulheres Socialistas, em
Copenhague, em 1910. Nesta data, em
1857, ocorreu o mais trágico ataque às
mulheres trabalhadoras, quando 150
operárias foram trancadas em uma fábrica de tecidos incendiada, na cidade
de Nova Iorque. As mulheres realizavam greve por melhores condições de
trabalho, equiparação salarial com os
homens e redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas diárias e 129
delas morreram carbonizadas. Entre 1º
e 12 deste mês, ocorre a 54ª sessão da
Comissão sobre a Situação da Mulher,
do Conselho Econômico e Social, na
sede da ONU, em Nova Iorque, com o
objetivo de avaliar o desenvolvimento
do milênio em ações contra a violência
e o fortalecimento econômico das mulheres, no contexto da crise econômica
e financeira mundial.
A luta das mulheres por cidadania e
igualdade vem de longa data. Uma das
primeiras e mais importantes conquistas veio em maio de 1933, na eleição
para a Assembleia Nacional Constituinte, quando a mulher brasileira, pela
primeira vez, em âmbito nacional, pode
votar e ser votada. Porém, foi a partir
da década de 70, mais especificamente
com a comemoração, em 1975, do Ano
Internacional da Mulher, e a realização
da I Conferência Mundial da Mulher,
promovida pela Organização das Nações Unidas - ONU, instituindo-se a
Década da Mulher, que se avançou em
grandes conquistas políticas, econômicas e sociais.
Na década de 80, principalmente a
partir da Assembleia Nacional Constituinte, os direitos foram ampliados e
teve ênfase a elaboração de políticas
públicas destinadas ao combate às discriminações e desigualdades praticadas
contra as mulheres. A partir da Constituição Federal de 1988, foram criados
órgãos específicos, como Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM
e delegacias para atendimento especializado à mulher, e lançados programas

de saúde e de combate à violência sexual e doméstica.
Com a participação no movimento social as mulheres conquistaram
novos espaços, nos anos 90. Também ganhou força a atuação junto
aos poderes Legislativo e Executivo,
trabalho coroado com a regulamentação de dispositivos constitucionais e aprovação de leis no sentido
de garantir a eqüidade nas relações
homem-mulher. São frutos dessa atu-

ação a Lei 9.029/95, que define os
crimes relacionados ao trabalho da
mulher; a Lei 9.278/96, que regula
a união estável como entidade familiar; a Lei 9.263/96, que dispõe sobre o planejamento familiar; as leis
9.100/95 e 9.504/97, que estabelecem
quotas por sexo para candidaturas
nas eleições.
Nos anos 2000 novas leis foram
aprovadas, como a Lei 11.340/06, a Lei
Maria da Penha, que cria mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher; a lei 11.770/08,
que amplia a licença maternidade de
quatro para seis meses; a Lei 11.664/08,
que assegura o direito à prevenção, à

detecção, ao tratamento e seguimento
dos cânceres do colo uterino e da mama,
no âmbito do SUS; entre outras.
Mesmo diante de tantas conquistas,
na prática, a discriminação persiste.
Segundo o relatório Perfil do Trabalho
Decente no Brasil, da OIT, 25,2% das
mulheres ainda trabalham mais de 44
horas por semana; a jornada semanal
chega a ser de mais de 48 horas para
13,7% delas; e o número de horas semanais que dedicam aos afazeres domésticos supera em 12,5 o dos homens. Se for
considerada a dupla jornada, as mulheres trabalham em média cinco horas a
mais do que os homens.
O relatório aponta que um fator ligado ao desemprego entre os jovens de
15 e 24 anos é a questão de gênero e
raça. Em 2006 entre as jovens mulheres negras a proporção daquelas que
não estudavam nem trabalhavam era
de 29,2%, cerca de 7 pontos percentuais acima das jovens brancas (22,4%) e
cerca de três vezes superior à proporção dos jovens brancos do sexo masculino (10,3%). Revela, também, que
o aumento da evasão escolar entre as
jovens brasileiras é superior ao número
de rapazes, já que muitas acabam se dedicando aos afazeres domésticos, ou em
alguns casos, à maternidade, sobretudo
entre as adolescentes.
A realidade das profissionais da
saúde, que correspondem a 80% dos
trabalhadores do setor, não é diferente
nem distante do cotidiano das demais
trabalhadoras. Dupla e tripla jornadas,
assédio moral e sexual, exploração da
mão de obra, sonegação de direitos são
alguns dos problemas que afligem as
mulheres. Portanto, mais que comemorar, é preciso que esta data seja mais um
momento para reflexão e união de forças
na luta pela cidadania, com igualdade.
A CNTS parabeniza as companheiras pela passagem de mais um Dia
Internacional da Mulher e orienta as
entidades sindicais filiadas para que
fiscalizem as condições de trabalho e
incluam, sempre que possível, cláusulas benéficas às trabalhadoras em suas
convenções coletivas.
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A Diretoria

Por uma mamografia de qualidade
Ana Maria Mazarin da Silva*
Em novembro/2009, antes de
me submeter ao exame anual de
mamografia, preocupada com
notícias sobre a existência de mamógrafos em más condições de
uso, fiz uma pesquisa na web para
conhecer mais sobre mamografia
com qualidade e me deparei com
um interessante estudo comparativo entre a mamografia convencional e a digital, defendido, em tese
de doutorado, por uma médica
especialista na UNIFESP-EPM,
demonstrando que o sistema de mamografia digital, sem dúvidas era
o que mais apresentava qualidade
de forma geral, possibilitando uma
melhor detecção, estatisticamente
significante, para microcalcificações
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e nódulos nas mamas,
além de uma imagem que
pode ser exibida aumentada, ampliada, clareada
ou escurecida em monitores de alta resolução,
sendo muito mais eficaz
na sonhada busca por
um diagnóstico cada vez
mais precoce.
Impressionada depois
da pesquisa, que também
confirmou as péssimas condições de
mamógrafos em uso nos hospitais,
não hesitei e fui procurar os locais
que detinham essa nova tecnologia,
com qualidade, e me submeti com
êxito, em um importante laboratório de São Paulo, à mamografia
digital.
O que ocorre com esse tipo de

exame é que o custo do
mamógrafo digital é de
quatro a cinco vezes maior
que o do equipamento
convencional, onerando,
sobremaneira, o custo do
serviço. Essa preocupação
com os custos podem ser
fatores que infelizmente
irão desestimular e restringir a nova tecnologia
para todos, olvidando-se
de um dos mais importantes princípios constitucionais do SUS, que
é o atendimento universalizado à
saúde, além da obrigatoriedade
estabelecida na Lei 11.664/09, que
garante mamografia gratuita para
as mulheres, a partir dos 40 anos.
Assim, cabe a nós, mulheres e
homens, de forma individual e pe-
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las nossas associações, sindicatos e
movimentos sociais, propugnarmos
por ações para que o poder público
forneça serviços de mamografia
com qualidade, seja no sistema convencional ou, gradativamente, no
novo sistema, e os coloque à disposição, no SUS, nos serviços de Saúde
do Estado e do Município, para o
atendimento a todas às mulheres e
homens brasileiros.
É assim que eu proponho a criação de uma campanha institucional
pela “Mamografia com qualidade”,
que poderemos denominar a “Campanha de Santa Ágata”, a mártir
protetora das mamas e padroeira
dos Mastologistas.
* Diretora do Conselho Fiscal
do SINSAUDE-SP e da CNTS
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Gripe Influenza A (H1N1)

O

Vacina de trabalhadores da
saúde vai de 8 a 19 de março

s trabalhadores em serviços
de saúde, públicos e privados,
e as comunidades indígenas
serão os primeiros segmentos a receberem a vacina contra a gripe Influenza
A(H1N1). O período de imunização
vai de 8 a 19 de março. O Ministério
da Saúde definiu a estratégia nacional
de enfrentamento da segunda onda
da gripe e um dos principais pilares
dessa estratégia, ao lado do reforço na
rede de assistência, será a vacinação
para públicos prioritários, em quatro
etapas, entre 8 de março e 21 de maio,
e a expectativa é imunizar pelo menos
62 milhões de pessoas.
Cada uma das fases da estratégia
de vacinação estará voltada a um público específico, seguindo parâmetros
da OMS: trabalhadores da rede de
atenção à saúde e profissionais envolvidos na resposta à pandemia, indígenas, gestantes, pessoas com doenças
crônicas e obesidade grau 3 – antiga
obesidade mórbida –, crianças de seis
meses a dois anos e adultos de 20 a 39
anos. As quatro etapas da vacinação
terminam antes do início do inverno
no país, quando é registrado o maior
número de casos de gripe.
Capacitação Profissional – Cerca
de 300 mil médicos e 292 mil enfermeiros receberão um guia com orientações
sobre as indicações para vacinação e
informações sobre a gripe pandêmica.
Destinado a médicos e enfermeiros, o
material (CD e manual) será distribuído em parceria com o CFM e o Cofen.
Além disso, estão sendo firmadas
parcerias com Instituições de Ensino

Etapas de Vacinação

Superior participantes do PROSAUDE e PET-SAÚDE para a realização
de cursos de atualização, a partir de
março.
“A participação dos trabalhadores
da saúde é de fundamental importância como forma de auto-proteção e
para evitar a transmissão para os pacientes, acompanhantes e familiares.
A vacinação maciça dos profissionais
representará, também, um exemplo
para a sociedade e a continuação da
qualidade na prestação dos serviços
de saúde”, ressalta o presidente da
CNTS e do SINSAUDESP, José Lião
de Almeida.

Medidas de higiene e orientações em caso de suspeita de gripe
• Lavar as mãos com freqüência e sempre que tossir ou espirrar
• Utilizar lenço descartável para higiene nasal
• Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir
• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca
• Se surgirem sintomas de gripe (principalmente febre, tosse, dor de cabeça
e no corpo), procure o médico mais próximo e não tome medicamento por
conta própria. (Fonte: Ministério da Saúde)

A primeira fase da vacinação, de
8 a 19 de março, imunizará os trabalhadores da rede de atenção à saúde
e profissionais envolvidos na resposta
à pandemia e a população indígena.
Entre os trabalhadores estão médicos,
enfermeiros, recepcionistas, pessoal
de limpeza e segurança, motoristas de
ambulância, equipes de laboratório e
profissionais que atuam na investigação epidemiológica. A vacinação dos
indígenas abrangerá a totalidade da
população que vive em aldeias e será
realizada em parceria com a Fundação
Nacional de Saúde (Funasa).
A segunda etapa, entre 22 de março e 2 de abril, abrangerá grávidas em
qualquer período de gestação, pessoas
de qualquer idade com doenças crônicas e obesidade mórbida (exceto
idosos, que serão chamados posteriormente) e crianças de seis meses a
dois anos. As gestantes começam a ser
imunizadas nesse período e poderão

tomar a vacina em qualquer outra
etapa. As crianças de 6 meses a 2 anos
devem receber meia dose da vacina
e, depois de 21 dias, poderão tomar a
outra meia dose.
Adultos de 20 a 29 anos que não
tiverem doença crônica são o públicoalvo da terceira fase, que vai de 5 a
23 de abril.
A quarta etapa, de 24 de abril a 7
de maio, coincide com a campanha
anual de vacinação contra a gripe comum. Nesse período, os idosos serão
imunizados para a influenza sazonal,
como todos os anos. Se tiverem doenças
crônicas, receberão também a vacina
contra a gripe pandêmica. A estratégia
foi elaborada de forma que a população
dessa faixa etária se dirija aos locais de
vacinação apenas uma vez.
De 10 a 21 de maio será realizada a
quinta e última etapa, com vacinação
de adultos saudáveis na faixa etária
de 30 a 39 anos.

Doenças crônicas para vacinação
• Obesidade grau 3 - antiga obesidade mórbida (crianças; adolescentes
e adultos);
• Doenças respiratórias crônicas
desde a infância (exemplos: fibrose
cística, displasia broncopulmonar);
• Asmáticos (formas graves);
• Doença pulmonar obstrutiva
crônica e outras doenças crônicas
com insuficiência respiratória;
• Doença neuromuscular com
comprometimento da função respiratória (exemplo: distrofia neuromuscular);
• Imunodeprimidos (exemplos:
pacientes em tratamento para aids e
câncer ou portadores de doenças que
debilitam o sistema imunológico);
• Diabetes mellitus;
• Doença hepática (exemplos:

atresia biliar, cirrose, hepatite crônica
com alteração da função hepática e/
ou terapêutica antiviral);
• Doença renal (exemplo: insuficiência renal crônica, principalmente
em pacientes com diálise);
• Doença hematológica (hemoglobinopatias);
• Pacientes menores de 18 anos
com terapêutica contínua com salicilatos (exemplos: doença reumática
auto-imune, doença de Kawasaki);
• Portadores da Síndrome Clínica
de Insuficiência Cardíaca;
• Portadores de cardiopatia estrutural com repercussão clínica e/ou
hemodinâmica (exemplos: hipertensão arterial pulmonar, valvulopatias,
cardiopatia isquêmica com disfunção
ventricular).

Morte de auxiliar da Santa Casa com suspeita
de Gripe A antecipa vacinação em Maceió
A denúncia é grave e está assustando os funcionários da Santa Casa
de Maceió. Uma auxiliar de enfermagem, que estava na 30ª semana de
gestação, morreu na última semana
de fevereiro com sintomas de contaminação do vírus H1N1. De acordo
com os trabalhadores da unidade, o
vírus foi adquirido pelo contato com
um paciente internado no hospital
por suspeita de Gripe A.
Depois da divulgação da morte da auxiliar de enfermagem foi
antecipada para o dia 2 de março
a vacinação contra gripe A para
profissionais de saúde que atuam
na Santa Casa e hospital Unimed.
A decisão do governo do Estado foi
autorizada pelo Ministério da Saúde e se deve a ocorrências de casos

suspeitos nestas unidades desde o
início da pandemia. A atividade é
realizada em parceria com a Secretaria de Saúde de Maceió.
Após treinamento promovido
pela Sesau, os responsáveis pelos
hospitais assinaram um termo onde
afirmam estarem aptos para detectar
os sintomas e tratar os pacientes e
profissionais da Vigilância Epidemiológica realizam o trabalho de
sensibilização da equipe multiprofissional que atua nos hospitais, destacando a importância da imunização. A funcionária estava grávida de
sete meses e meio e deu entrada em
um hospital particular no dia 15 de
fevereiro. Com três dias internada,
o quadro se tornou bastante crítico
e os médicos a transferiram para a

UTI. Como não houve melhora, a
criança foi salva e a mulher veio a
óbito momentos depois. Amostras
biológicas foram encaminhadas
para o Instituto Osvaldo Cruz, no
Rio de Janeiro. Enquanto aguardam
o resultado, a equipe médica está
tratando o caso como sín drome
respiratória aguda.
A morte da auxiliar contaminada
no ambiente de trabalho está causando desespero nos funcionários
da Santa Casa. De acordo com informações repassadas ao Sateal, após
a divulgação do caso na imprensa
local, a coordenação de enfermagem
do hospital dispensou os funcionários gripados. “Mandaram todos
para casa sem fazer nenhum tipo
de avaliação médica”, relatou um
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trabalhador que não quis se identificar. Ele disse ainda que auxiliares
e técnicos de enfermagem não são
informados quando pacientes dão
entrada com doenças contagiosas.
O presidente do Sateal, Mario
Jorge, deve encaminhar um relatório
do caso à Procuradoria Regional do
Trabalho, pedindo que o órgão inspecione a unidade, cobre a realização de exames médicos e imunização
para todos os funcionários e acompanhe o laudo da auxiliar morta.
“Uma gestante é sempre imunologicamente mais fraca que uma
pessoa comum. Quero saber quem
foi que encaminhou a auxiliar para
cuidar de um paciente com suspeita de Gripe A”, declarou. (Fonte:
SATEAL)
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Dieese lança boletim Trabalho na Saúde

N

Saúde registra forte expansão ocupacional em dez anos.
Porém, houve redução nos salários e aumento das horas trabalhadas

o período de 1998 a 2008 o
setor saúde teve forte expansão ocupacional. Segundo
pesquisa do Dieese, "o número de
ocupados em serviços de saúde cresceu 44,4% no conjunto das regiões
pesquisadas pelo Sistema PED, com
a incorporação de 244 mil trabalhadores". A pesquisa revela, contudo,
que houve redução nos salários e
aumento das horas trabalhadas. O
primeiro boletim de uma série sobre
O Trabalho na Saúde busca "analisar
os efeitos deste processo no volume
de ocupações geradas, na extensão
das jornadas praticadas e nos rendimentos dos trabalhadores".
Neste primeiro boletim, que
analisou informações coletadas em
domicílios das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre,
Recife, Salvador e São Paulo e no
Distrito Federal, identificou-se que,
acompanhando a consolidação do
Sistema de Saúde do país, o contingente de trabalhadores na atividade
cresceu. Esta expansão, porém, ocorreu desacompanhada da valorização
dos trabalhadores que tiveram sua
remuneração, em geral, diminuída,
o que provocou a extensão do tempo
trabalhado para parcela considerável
dos ocupados do segmento. Além

Pesquisa mostra diferenças
entre setores público e privado

disso, houve aprofundamento das
desigualdades entre os ocupados
do ramo da saúde, especialmente
ampliando as diferenças entre os
assalariados das esferas pública e
privada.
Nos últimos 10 anos, o número
de ocupados em serviços de saúde
cresceu expressivamente (44,4%) no
conjunto das regiões pesquisadas
pelo Sistema PED. Com a incorporação de 244 mil trabalhadores, entre
1998 e 2008, o contingente deste ramo
do setor serviços ampliou para 793
mil trabalhadores. Na maioria das
áreas pesquisadas, a incorporação de
trabalhadores no ramo da saúde excedeu à elevação média do conjunto
dos serviços. Entre as diversas formas
de inserção no mercado de trabalho,
os postos gerados pela saúde são
majoritariamente assalariados, forma
de inserção que absorve mais do que
80,0% dos trabalhadores do ramo. Em
todas as regiões ocorreu ampliação
da abrangência ocupacional do setor
privado na contratação do trabalho
na saúde.
O crescimento observado no
contingente ocupado na saúde não
se refletiu na valorização desses trabalhadores, que, ao contrário, viram
suas remunerações reduzirem-se na
última década. Na comparação
dos rendimentos médios reais
pagos por hora aos ocupados
do ramo em 2008, com aqueles
auferidos em 1998, isto fica evidenciado na acentuada redução
observada em praticamente
todas as regiões pesquisadas.
Essa retração acentuou a disparidade regional entre os
patamares das remunerações
pagas por hora na saúde nas
metrópoles pesquisadas pelo
Sistema PED. Estas trajetórias
provocaram alterações significativas na relação entre os salários dos empregados na saúde
pública e na saúde privada.
A íntegra do estudo está disponível no site da Confederação - www.cnts.org.br no item
Documentos. (Fonte: Dieese)

Vereadores de Maceió aprovam apoio
a piso salarial da Enfermagem
A Câmara Municipal de Maceió aprovou moção de apoio, de autoria da vereadora Heloísa Helena (PSOL), em favor
do Projeto de Lei 4.924/09, do deputado
Mauro Nazif (PSB-RO), que inclui na Lei
7.498/86 um artigo para definir o piso salarial para os profissionais da Enfermagem.
Em tramitação na Câmara dos Deputados, a
proposta prevê piso de R$ 4.650,00 (dez salários mínimos da época de apresentação da
proposta) para o Enfermeiro, e percentuais
para o Técnico e o Auxiliar de Enfermagem
e a Parteira. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o parecer favorável
do relator, deputado Jofran Frejat (PR-DF),
que apresentou emenda no sentido de
aumentar os percentuais dos pisos de
técnicos – de 50% para 70% - R$ 2.790,00
– e auxiliares e parteiras – de 40% para
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50% - R$ 1.860,00 – em relação ao valor de
referência do piso para enfermeiro, com
reajustes anuais pelo INPC. O projeto será
votado, também, pelas comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça.
Os vereadores destacam, na moção,
o fato de “os citados profissionais, além
de possuírem uma carga horária semanal
elevada de trabalho, ainda acumularem
mais de um emprego, para conseguir uma
remuneração condizente com suas necessidades, mesmo assim, esse objetivo não é
alcançado”. Afirmam que “a fixação do piso
salarial, por lei, é fundamental para o bom
desempenho da atividade, na medida em
que irá oferecer melhores condições de trabalho a esses profissionais, onde os mesmos
poderão exercer suas atividades em apenas
um estabelecimento”. (Fonte: Sateal)

40 horas será tema central
da IV Jornada do Dieese
A IV Jornada Nacional de Debates
organizada pelo Dieese, com apoio
das centrais sindicais, ocorrerá entre
os dias 23 de março e 8 de abril em
todas as capitais de estados do país
e no Distrito Federal. O principal
tema que será abordado este ano nas
discussões será a redução da jornada
de trabalho para 40 horas semanais.
O diretor técnico do Dieese, Clemente
Ganz Lúcio, afirmou que a IV Jornada
Nacional de Debates tem por objetivo
analisar as tendências de negociações
coletivas no segundo semestre.
"Vamos municiar o movimento
sindical de informações sobre como
desenvolver o desdobramento dessa
luta, que pode continuar nas negociações coletivas numa pauta que inclua
a dimensão da jornada de trabalho
em termos de qualidade no trabalho,
porque na questão da jornada temos
a questão do ritmo, da qualidade das
condições de trabalho e a dimensão específica da redução", disse Clemente.
O Dieese lançou nota à imprensa
derrubando os argumentos dos empresários que são contra a redução da
jornada de trabalho. O Departamento
disse no texto que a jornada de 40
horas semanais, associada à coibição
de horas extras, pode gerar mais de
2,5 milhões de empregos, que o custo
do trabalho no Brasil é baixíssimo
se comparado com outros países e o

impacto da medida sobre os custos
totais da indústria seria inferior a 2%.
(Fonte: Dieese)
As confederações membros do Fórum Sindical dos Trabalhadores - FST
e centrais sindicais rejeitam a proposta
do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), de redução gradual
da jornada de trabalho de 44 para 42
horas semanais, com uma hora a menos
em 2011 e outra em 2012, sem aumento
da hora extra de 50% para 75% e compensação fiscal ao empresariado. Antes
de se reunir com os dirigentes sindicais,
Temer recebeu os empresários que
avisaram que não aceitam a redução
sob nenhuma hipótese. Os dirigentes
também pressionarão as bases eleitorais dos deputados, para garantir a
aprovação da PEC 231/95.
O reinício das atividades no Congresso Nacional, dia 2 de fevereiro,
foi marcado por ato das entidades
sindicais pela jornada de 40 horas.
Dirigentes das confederações e das
centrais fizeram vigília para exigir que
os parlamentares votem em regime de
urgência a PEC 231/95. As entidades
encaminharam a Temer documento
em que expõem as razões fundamentais porque defendem a redução da
jornada de trabalho para 40 horas
semanais e explicam a necessidade de
a Câmara aprovar as proposições de
interesse dos trabalhadores.

Calendário da IV Jornada Nacional de Debates:
23 de março - São Paulo e Porto Alegre
24 de março - Florianópolis, Vitória, Aracaju, Belo Horizonte, Natal e
Palmas
25 de março - Brasília
30 de março - Salvador, Rio Branco, Manaus, Rio de Janeiro e Porto Velho
31 de março - Campo Grande, Goiânia e Curitiba
6 de abril - Fortaleza, Teresina, Recife e Belém
7 de abril - Boa Vista, São Luís e João Pessoa
8 de abril - Maceió, Cuiabá e Macapá

CNTS e CEF renovam contrato
da Contribuição Sindical
A Diretoria da CNTS informa aos
dirigentes das entidades sindicais dos
trabalhadores na saúde que o Contrato Contribuição Sindical CNTS/CEF
2010, encontra-se disponível no site
da Confederação – www.cnts.org.br.
É importante observar o desconto
especial nas tarifas de arrecadação
previstas no citado contrato “guardachuva”, na ordem de 30%. Portanto,
somente as entidades (federações e
sindicatos) vinculadas à CNTS e com
seu código sindical regular poderão
gozar do beneficio deste desconto.
Solicitamos conferir o cadastro e o
código sindical desta entidade junto
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ao MTE e CEF e lembramos que o nº
do código da CNTS é 021.
Neste sentido, solicitamos que sejam tomadas as seguintes providências imediatas: dirigir-se à agência da
CEF, na qual essa entidade possui a
conta para a arrecadação da Contribuição Sindical, e apresentar fotocópia do contrato “guarda-chuva” da
CNTS e o termo aditivo da Federação
correspondente, se houver, para a
efetivação do respectivo convênio.
O diretor tesoureiro, José Caetano
Rodrigues, se coloca à disposição
para os esclarecimentos adicionais,
se necessários.
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30 horas já!

CNTS cobra votação imediata do PL 2.295/00

E

A redução da jornada é necessária à saúde, qualidade de vida, melhor
prestação de serviço e levará à geração de mais postos de trabalho

m constantes audiências com o
presidente e líderes partidários
da Câmara dos Deputados e
autoridades do Poder Executivo, dirigentes da CNTS reiteram o pedido
de inclusão em pauta, o mais breve
possível, do PL 2.295/00, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos
profissionais da Enfermagem. Para a
Confederação, as justas razões para
a regulamentação da jornada de no
máximo 30 horas semanais já foram
exaustivamente debatidas, a proposta
foi aprovada por unanimidade nas
comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e, portanto, não
há razão para a demora na votação da
proposta pelo plenário da Casa.
A CNTS cobra o compromisso
assumido pelo presidente da Câmara,
Michel Temer, em reunião com entidades da saúde, de incluir a proposta
na pauta de votação nesse início de
2010. Destaca, também, o apoio ao PL
2.295 manifestado em nota técnica do
Ministério do Trabalho e Emprego.
Inúmeras e justas são as causas
para a redução da carga horária dos
profissionais da Enfermagem, que

devem ter tratamento diferenciado
por conta das características próprias
da atividade que exercem. O que
se presencia nas unidades de saúde
é o excesso de atendimentos por
profissional e o crescente índice de
afastamentos por doenças do trabalho,
desencadeadas em função das condições em que a atividade profissional é
exercida, o que compromete a força do
trabalho e influencia negativamente
na qualidade da assistência prestada
ao paciente.
A diretoria da CNTS ressalta, porém, que é essencial que as entidades
sindicais e de classe e os trabalhadores
da saúde continuem mobilizados pela
aprovação da proposta na Câmara e
pela sanção da lei pelo presidente da
República. A Confederação destaca
que a aprovação da jornada máxima
de 30 horas semanais trata-se de questão de justiça, pautada nos princípios
do SUS, voltados à melhor qualidade
de vida desses profissionais, o que
certamente resultará no melhor atendimento aos usuários dos serviços de
saúde. A CNTS acredita fielmente na
aprovação da proposta e sanção presidencial nos próximos meses.

Dirigentes com o líder do governo, deputado Vaccarezza

MTE aprova nota técnica favorável
à jornada de 30 horas
A luta pela jornada de 30 horas para
os profissionais da enfermagem ganhou mais um forte aliado no governo.
Nota Técnica favorável ao PL 2.295/00,
que dispõe sobre a jornada de trabalho
dos profissionais da Enfermagem em
30 horas semanais, foi assinada pelo
secretário de relações do Trabalho, do
Ministério do Trabalho e Emprego,
Luiz Antonio de Medeiros. “A legislação não trata esses profissionais com a
deferência merecida. Os profissionais
de enfermagem são submetidos, pelos
empregadores, a uma jornada de trabalho exaustiva, desumana, que causa
cansaço e estresse, com diminuição
da produtividade e da qualidade de
vida”, traduz a nota.
O secretário argumenta que o
projeto “vem adequar a lei e por fim
a essa injustiça, de modo a permitir
que o enfermeiro, o técnico e o auxi-

liar de enfermagem possuam, pela
importância de sua profissão no meio
social, maior período de descanso
para repor as energias despendidas
em uma tarefa árdua, geralmente
cumprida sob intensa tensão”. As
entidades sindicais e de classe representativas dos profissionais da
Enfermagem aguardam a inclusão do
projeto em pauta, o mais breve possível. Vários deputados já solicitaram
a votação da proposta pelo plenário
da Casa em regime de urgência. No
grande ato público realizado em 25
de março de 2009, que reuniu cerca
de dois mil profissionais e dirigentes
sindicais e de classe, mais de 70 parlamentares se comprometeram com a
aprovação do projeto. Leia a íntegra da
Nota Técnica/SRT/MTE na página da
Confederação - www.cnts.org.br - no
item documentos.

Lambertucci prometeu buscar apoio

Entidades buscam apoio
no Executivo e Legislativo
Logo no retorno das atividades
no Legislativo foi reforçada a luta
pela votação urgente e aprovação
do PL 2.295/00. Dirigentes da CNTS,
do Sindicato dos Enfermeiros de
São Paulo – SEESP, da ABEn e do
Cofen, acompanhados do deputado
Paulo Teixeira (PT-SP), se reuniram
com Antonio Roberto Lambertucci,
secretário executivo da Secretariageral da Presidência da República,
representando o ministro Luiz Dulci,
e com o líder do governo na Câmara
dos Deputados, Cândido Vaccarezza
(PT-SP), na busca de apoio à proposta. Lambertucci prometeu solicitar
ao ministro Dulci que interceda em
favor do projeto. Vaccarezza lembrou
que a mobilização dos trabalhadores
é essencial por ser uma proposta
polêmica e que encontra resistência
dos empresários da saúde.
“A avaliação que fazemos das
audiências é positiva, na medida em
que expusemos nossos argumentos
em defesa das 30 horas e tivemos receptividade”, disse o diretor da Confederação, José Caetano Rodrigues, que
acompanhou as audiências e entregou
ao representante do ministro e ao deputado ofício em que a CNTS justifica
e pleiteia a inclusão imediata na pauta
do plenário e aprovação do PL 2.295.
“A proposta do encontro foi dialogar sobre a importância política

do PL 2.295 e da necessidade de
sancioná-lo ainda em 2010 e antes
do recesso parlamentar, devido às
eleições. Não queremos redução de
horas, mas regulamentação, pois
nossa profissão não tem jornada
regulamentada em lei”, esclareceu
a presidente do SEESP, Solange
Caetano. Da tribuna, Paulo Teixeira,
designado pelo líder do governo para
buscar alianças em torno do projeto,
cobrou da presidência da Câmara a
inclusão imediata do projeto na pauta
do plenário.
Nova atividade foi realizada dia
24 de fevereiro, quando dirigentes da
CNTS, do Sindicato dos Enfermeiros
de São Paulo e do Cofen estiveram
no Congresso Nacional em busca de
apoio ao projeto. O diretor da Confederação, José Caetano Rodrigues, e
representantes das demais entidades
visitaram as principais lideranças
partidárias para pedir que pautem
o assunto. “Buscamos o apoio das
lideranças, pois eles têm o poder de
pautar o projeto. Temos que buscar
todas as forças influentes para não
somente pautar a proposta, mas também que o PL chegue ao plenário sem
dúvidas aos parlamentares”, disse
Caetano. Ficou marcada para o dia
10 de março, uma atividade prática
dos trabalhos diários dos enfermeiros
pelos corredores do Congresso.

Enfermagem de Natal-RN luta pelas 30 horas
Os profissionais da Enfermagem de Natal (RN) estão mobilizados pela derrubada do veto
da prefeita Micarla de Souza ao
projeto de lei que estabelece a
jornada de 30 horas no município,
aprovado por unanimidade pela
Câmara Municipal, em janeiro
deste ano. “Estamos visitando
cada gabinete dos vereadores
para que reafirmem o apoio dado
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ao projeto, que teve votação em
tempo recorde na Casa, no sentido de derrubar o veto e garantir
a conquista desses profissionais”,
destaca Domingos da Silva Ferreira, presidente do Sindicato
dos Profissionais de Enfermagem
Técnicos, Duchistas, Massagistas e
Empregados em Hospitais e Casas
de Saúde do Estado do Rio Grande
do Norte.
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Oficina da CNTS discute representatividade sindical

A

realização de uma oficina para
debater a representatividade
sindical foi o ponto alto da
reunião da diretoria da CNTS, realizada de 23 a 26 de fevereiro, com
participação dos membros efetivos
dos comitês e do conselho fiscal. Com
participação da assessoria parlamentar, que atualizou as informações
sobre as propostas em tramitação
que tratam da organização sindical,
e da assessoria jurídica, que orientou
sobre medidas a serem adotadas, o
consenso dos dirigentes é de que o
tema deve ser prioridade nos debates
da CNTS com federações filiadas e
sindicatos vinculados.
Como principais decisões, a diretoria aprovou a realização de, pelo
menos, três cursos de formação sindical ainda neste primeiro semestre
de 2010, sendo previsto um para
o Rio de Janeiro, um para a região
norte, provavelmente em Roraima, e
outro em Brasília, com participação
da Federação Nacional dos Técnicos
em Radiologia. O programa será
definido em parceria com o Dieese e
o calendário deverá ser confirmado
na próxima reunião dos diretores, em
maio próximo.
Os diretores também decidiram
reforçar a campanha em relação a
propostas que tratam da organização, composição e funcionamento
dos conselhos profissionais da Enfermagem e quanto às anuidades
cobradas pelos órgãos. Nesse sentido, a Confederação vai se reunir
com os relatores do PL 3.277/04,
que dispõe sobre os conselhos, para

Valdirley Castagna, José Lião de Almeida,
Adair Vassoler e Mário Jorge dos Santos
Filho, do grupo de trabalho da reforma
administrativa, discutiram a apresentação
do calendário para debate do tema
com a base da CNTS
Membros efetivos dos comitês de raça, gênero, jovens e LGBT
decidiram sobre ações e atividades para 2010.

reforçar as sugestões para alterações
na proposta, e do PL 3.507/08, que
define o valor máximo da anuidade para pessoas físicas e jurídicas,
para apresentar posição. A CNTS
entende tratar-se de um projeto
desprovido de qualquer fundamento de justiça e ressalta a existência
de inúmeras ações judiciais contra
os valores cobrados atualmente,
lembrando que os valores determinados nas sentenças são muito
abaixo do que vem sendo cobrado
pelos conselhos.
Estratégias e ações políticas, como
ampliar a mobilização pela aprovação do PL 2.295, das 30 horas para a

Enfermagem, e assuntos administrativos também constaram da pauta da
diretoria, que aprovou por unanimidade, ad referendum do Conselho de
Representantes, o pedido de filiação
da Federação dos Trabalhadores na
Saúde do Rio de Janeiro.
A reunião de maio, conforme
decisão da Diretoria, será realizada
em São Paulo, paralelamente ao
seminário para debate da Norma Regulamentadora 32, que dispõe sobre
saúde e segurança dos trabalhadores
na saúde, com participação de representantes do Ministério Público do
Trabalho, da Delegacia Regional do
Trabalho e de hospitais.

José Paulo da Silva , Remi Borazo e
Walter José Bruno D’Emery, integrantes
do Conselho Fiscal da Confederação,
aprovaram a contabilidade do último
trimestre de 2009

Saúde para o Trabalho!

Encontro em Teresina encerra
primeira etapa do projeto CNTS/Cofen
Dirigentes sindicais e trabalhadores da saúde do Estado do Piauí
participaram, dias 27 e 28 de janeiro,
em Teresina, da nona etapa do projeto
desenvolvido pela CNTS e Cofen, com
a finalidade de debater a implantação
da NR 32, que dispõe sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços
de Saúde. O evento, que percorreu
oito estados no segundo semestre
de 2009, ocorreu paralelamente à III
Jornada dos Trabalhadores na Saúde
do Nordeste, que trouxe como temas
centrais o debate sobre terceirização
dos serviços na área da saúde, conjunturas política, sindical e trabalhista e
Previdência Social.
O projeto teve como objetivo
instrumentalizar o trabalhador com
conhecimentos que possibilitem
o desempenho de suas atividades
profissionais, relações de trabalho e
qualidade de vida, e foi executado
em parceria com a Federação dos
Empregados em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do Nordeste FEESSNE e seus 26 sindicatos filiados.
“Nos nove eventos, reunimos um
público participante de cerca de 1.800
pessoas”, informa João Rodrigues
Filho, presidente da Federação, vicepresidente e coordenador do projeto
pela CNTS, ressaltando o interesse
6

Plateia acompanha paletra sobre Previdência Social

Joaquim José da Silva
dos participantes e a oportunidade
dos temas em discussão.
“A NR 32 desperta a atenção dos
profissionais da saúde e constatamos que há carência de informação
também sobre Previdência Social”,
ressalta João Rodrigues. A expectativa
das entidades é “ampliar a responsabilidade de cada profissional, no seu
local de trabalho, tornando-o um multiplicador na segurança de acidentes e
adoecimentos causados pelo trabalho,
além de criar um senso crítico junto
aos profissionais de saúde, ajudando
na luta por melhores condições de trabalho, para ele e para toda a população

atendida por ele”.
O projeto CNTS/Cofen teve como
principal justificativa a necessidade
de se criar uma cultura voltada à segurança no trabalho, com o aproveitamento de todas as normas, regras
e leis que garantam essas atividades.
“A NR 32 é hoje o instrumento regulamentador que estabelece medidas
com o intuito de assegurar o bem
estar do profissional. Protege a segurança e a saúde dos trabalhadores
de saúde em qualquer serviço de
saúde, inclusive os que trabalham
nas escolas, ensinando e pesquisando”, ressaltam os coordenadores
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no documento base do projeto.
A oportunidade dos temas e o
grande interesse dos trabalhadores
na saúde são algumas das avaliações
positivas e que poderão levar à extensão do projeto para outros estados. A
ideia é que os debates das questões
relacionadas à saúde do trabalhador,
condições de trabalho e Previdência
Social sejam debatidos também nos
conselhos municipais e estaduais
de saúde. “O sucesso da jornada se
deveu à credibilidade das entidades
parceiras, da seriedade do trabalho
integrado e da relevância das questões
discutidas”, avalia João Rodrigues.
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Fórum Social Mundial

Um outro mundo só será
possível com saúde para todos

C

om uma caminhada marcada
por protestos e manifestações
em favor da democracia, lideranças políticas e intelectuais,
dirigentes dos movimentos social
e sindical e representações dos governos de vários países abriram o
Fórum Social Mundial de 2010. As
atividades este ano foram voltadas
à reflexão e debates das questões
sociais, além da comemoração pelos
dez anos do Fórum. O debate sobre
as conjunturas política, econômica,
social e ambiental atuais foi destaque
na pauta do Fórum Social Mundial,
cujo Conselho Internacional optou,
neste ano de 2010, pela realização de
diversos eventos ao invés de apenas
um grande e concentrado encontro.
“10 anos depois: desafios e propostas
para um outro mundo possível” foi
o tema central das discussões em
Porto Alegre (RS), cidade berço do
FSM, no período de 25 a 29 de janeiro,
que reuniu políticos, intelectuais e
dirigentes dos movimentos social e
sindical e contou com a presença de
governantes dos países da América
Latina, entre eles o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
Dirigentes da Confederação acompanharam as atividades, realizadas
em mais seis cidades do Rio Grande
do Sul, e distribuíram manifesto com
a posição da CNTS sobre os temas e
as principais bandeiras de luta em
defesa dos trabalhadores na saúde.
Os dirigentes participaram, mais
efetivamente, das discussões acerca
das questões da saúde e do trabalho.
"Saúde como Política Pública e Controle Social" foi o tema central da
oficina realizada pela Federação dos
Empregados em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Rio Grande do

Sul - FEESSERS e pelo Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde do Estado Sindisaúde-RS.
Conjuntura Política - A CNTS
defende que a questão da saúde,
naturalmente, deve estar incluída
em todas as manifestações, seja nos
discursos das autoridades, nas palestras e nas oficinas programadas
para o evento. No plano de governo,
a Confederação aponta a necessidade
de implantação de políticas públicas
que efetivamente assegurem a saúde
e a seguridade social como direito universal de todo cidadão e
base de desenvolvimento social
e humano. A defesa da saúde
pública integral e de qualidade e
acesso universal deve ser bandeira de luta de todos nós. É preciso
encontrar alternativas políticas
para assegurar a todas as pessoas
atenção em saúde e seguridade
social, sem discriminação. O Sistema Único de Saúde - SUS, com
seus princípios de universalidade e integralidade, representa a
garantia de assistência a todos os
brasileiros.
Conjuntura Econômica - Para
a CNTS, a agenda neoliberal seguida
nas últimas décadas veio contemplar
os interesses privados de prestação
de serviços de saúde, com fortes
privilégios do econômico sobre o social. Portanto, é importante a defesa
da saúde pública de qualidade, sob
responsabilidade e gestão do Estado,
por meio do Sistema Único de Saúde,
com controle social e regulamentação
urgente da Emenda Constitucional
29/00, como forma de garantir recursos suficientes e permanentes

para o SUS. A CNTS analisa que a
regulamentação é essencial para a
efetivação do SUS, segundo os princípios constitucionais da assistência
universal e integral.
Conjuntura Social - A CNTS avalia, ainda, como necessário e urgente
reforçar o processo democrático e os
mecanismos de controle social. Devese destacar a importância do papel
dos conselhos municipais, estaduais
e Nacional de Saúde, como instrumento de promoção e controle social

do SUS, com a participação efetiva
da sociedade civil organizada na sua
construção, acompanhamento e fiscalização. A presença de representantes
dos segmentos que compõem o setor
saúde contribuirá para legitimar as
decisões dos conselhos e para que as
deliberações das conferências sejam
inseridas nas diretrizes das políticas
públicas de saúde.
Para o cumprimento do dispositivo constitucional que estabelece a
saúde como direito de todos e dever

do Estado, além da ampliação e permanência dos recursos financeiros
para o SUS, são necessárias medidas
que visem à melhoria da gestão, com
o combate à corrupção e o controle
social na definição e fiscalização do
uso dos recursos, a melhoria das
condições de trabalho e a valorização dos profissionais do setor.
Conjuntura Ambiental – O equilíbrio ecológico e a preservação dos
recursos naturais representam enorme
desafio para a segurança do direito
humano à saúde. Torna-se fundamental o fortalecimento de
campanhas de conscientização
no sentido da preservação da
natureza e meio-ambiente, que
se evite a exploração da natureza para fins econômicos e adoção de medidas que revertam os
efeitos do aquecimento global.
O boletim também divulgou algumas das bandeiras
da CNTS em defesa da saúde
pública e de qualidade e dos
trabalhadores, entre elas, a
reorganização e fortalecimento
do SUS; a jornada de 30 horas
para os profissionais da Enfermagem; a implantação da
NR 32, que dispõe sobre Segurança
e Saúde no Trabalho em Serviços de
Saúde; aposentadoria especial para
os trabalhadores no setor público
para quem trabalha em condições insalubres e/ou em atividades de risco;
combate à terceirização desenfreada
no mercado de trabalho; não ao PLP
92/07, que cria as fundações estatais
de direito privado; e em defesa da
dignidade e do direito da gestante
de decidir pela antecipação do parto
de feto anencéfalo.

FEESSERS e SINDISAÚDE-RS realizam oficina sobre o SUS
“Saúde como Política Pública e
Controle Social” foi o tema central
da oficina realizada pela Federação
dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Rio Grande do Sul - FEESSERS e
pelo Sindicato dos Trabalhadores
da Saúde do Estado - SindisaúdeRS, dia 26 de janeiro, com presença
expressiva de lideranças do movimento sindical, controle social,
simpatizantes do SUS, profissionais
da saúde e participantes em geral
do Fórum Social Mundial.
De acordo com o presidente
do Sindisaúde-RS, João Menezes,
“não há como, em um evento do
porte e importância do Fórum Social Mundial, deixar de se discutir
o SUS, não só sob o ponto de vista
crítico, mas também como meta
e solução até mesmo para países
desenvolvidos como os EUA, por
exemplo”. O diretor-secretário de
Finanças da Federação, Carlos Airton Weber, ressaltou o resultado
positivo da oficina. “Discutimos

O controle social foi tema do debate

temas de extrema relevância como
o controle social, as condições de
trabalho, a saúde do trabalhador e
o atendimento à população, entre
outros pontos”, destacou.
No meio de tanta polêmica em

torno da superlotação das emergências e da falta de leitos do SUS nos
hospitais, a Federação e o Sindicato
querem levantar o tema com representantes dos conselhos Municipal
e Estadual da Saúde. Coordenado-
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res dos conselhos participaram do
evento e subsidiaram os participantes com suas considerações. O debate, realizado na sede da Federação,
teve como objetivo discutir como a
saúde é tratada nos países capitalistas – como bem de consumo e bem
de capital – e como o SUS inverte
essa lógica, tratando a saúde como
direito universal e bem público.
O primeiro número do boletim
Trabalho na Saúde, do Dieese, contendo análise dos efeitos do processo
de construção e formatação do Sistema Único da Saúde, foi apresentado
pela economista Virgínia Danoso.
A oficina avaliou os efeitos desse
processo no volume de postos de
trabalho, das jornadas praticadas e
no rendimento dos trabalhadores
de 1998 a 2008, utilizando a Pesquisa
de Emprego e Desemprego - PED
no Distrito Federal e nas regiões
metropolitanas de Porto Alegre, Belo
Horizonte, Recife, Salvador e São
Paulo. (Com assessoria da FEESSERS
e do SINDISAÚDE-RS)
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Anvisa define novas regras de funcionamento para UTIs

H

ospitais que contam com Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) terão que cumprir novas regras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa publicou,
dia 25 de fevereiro, a Resolução RDC
nº 7, que dispõe sobre os requisitos
mínimos para o funcionamento das
UTIs. A resolução se aplica a todas
as Unidades de Terapia Intensiva
do país, sejam públicas, privadas ou
filantrópicas; civis ou militares.
O objetivo é reduzir os riscos aos
pacientes, visitantes, profissionais
e meio ambiente. Com a medida,
a Anvisa também busca elevar a
qualidade do atendimento, com a
conseqüente redução do tempo de
tratamento de pacientes graves nesses setores. Assim, mais pacientes
poderão usufruir do tratamento especializado oferecido nas unidades.

A nova regra traz parâmetros tanto para estrutura, organização e
processos de trabalho quanto para
a obtenção e monitoramento de
indicadores de saúde que retratem
o perfil assistencial da unidade.
Entre os indicadores a serem monitorados estão, por exemplo, os
de densidade de incidência de
infecção primária da corrente sanguínea relacionada ao Acesso Vascular Central e os de Pneumonia
associada à ventilação mecânica.
Os hospitais têm prazo de seis meses
para adequação à nova resolução,
sendo que para cumprimento de
alguns itens relacionados a recursos
materiais e humanos o prazo é de
três anos. Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde - CNES, o Brasil dispõe de
27.026 leitos de UTI (dez/09).

Confira os principais pontos da resolução:
l A preservação da identidade e da privacidade do paciente deve ser
assegurada por todos os profissionais que atuam na UTI. O paciente que
estiver consciente e o seu responsável legal devem ser informados quanto
aos procedimentos que serão adotados.
l As equipes de UTI e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar CCIH são co-responsáveis pelas ações de prevenção e controle de infecções
relacionadas à assistência à saúde.
l O hospital deve realizar gerenciamento dos riscos inerentes às atividades
realizadas na unidade, bem como aos produtos submetidos ao controle e
fiscalização sanitária.

Fentas realiza mobilização
contra PL do Ato Médico

As entidades que compõem o
Fentas - Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área
da Saúde aprovaram um calendário de lutas contra a aprovação do
PL do Ato Médico – PLS 25/02 no
Senado e PL 7.703/06 na Câmara
– e realizaram grande mobilização dia 9 de março. O Fórum e as
entidades promoveram eventos e
articulações com senadores nos estados, no sentido de alertar sobre
os prejuízos que os usuários do
SUS terão e a perda da autonomia
dos demais profissionais de saúde
caso o projeto seja aprovado como
está. A programação das atividades
e modelo das peças da campanha,
como cartaz, panfleto, folder, faixas
e camiseta estão disponíveis no site
www.naoaoatomedico.org.br. A
campanha conta com parceiros
como conselhos profissionais,
sindicatos, movimento estudantil,
outros movimentos sociais, parlamentares.
Entre os projetos aprovados no
Senado e na Câmara, onde recebeu
quase 100 emendas, o governo está
propondo um novo texto que inclui
a retomada do teor aprovado pelos
senadores, aproveitando parte da
redação alterada pelos deputados.
A redação nova deveria conter
como alterações conforme Maria
Helena Machado, da Secretaria de
Gestão do Trabalho em Educação
na Saúde, do Ministério da Saúde:
retornar no texto as atividades
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cinésio-funcionais (acordado com fisioterapeutas, farmacêuticos, bioquímicos e biomédicos); buscar acordo
no senado para incluir a prescrição
terapêutica; as campanhas de vacinação e a acupuntura serem práticas
compartilhadas.
Relator propõe comissão para
estudar nova redação - Um grupo
de conselheiros nacionais foi recebido, dia 25 de fevereiro, por senadores para tratar do projeto que
trata da regulamentação da medicina. O senador Antonio Carlos
Valadares (PSB-SE), relator da proposta na Comissão de Constituição
e Justiça, fez um histórico de sua
tramitação, incluindo a passagem
pela Câmara dos Deputados onde
sofreu alterações substanciais no
texto acordado no Senado, mas há
possibilidade de negociação e uma
adequação entre o texto que saiu
do Senado e o que retornou à Casa.
“É complicado, mas podemos chegar a um acordo. Não é bom haver
um racha nas categorias, afinal
ninguém precisa perder”.
O presidente do CNS, Francisco
Batista Júnior, ressaltou que o PLS,
como se encontra hoje, terá reflexos
diretamente no atendimento ao
usuário. Ao final do encontro com
o senador ficou decidido que será
montada uma subcomissão para
estudar um texto para o projeto,
que mantenha a forma original,
contemplando alguns destaques da
proposta que saiu da Câmara.

l As preparações alcoólicas para higienização das mãos devem estar na
entrada da unidade, entre os leitos e em outros locais estratégicos definidos
pela CCIH.
l A CCIH deve divulgar os resultados das vigilâncias e o perfil de sensibilidade
dos microrganismos à equipe multiprofissional da UTI, visando a avaliação
periódica das medidas de prevenção e controle. A equipe da UTI deve proceder
ao uso racional de antimicrobianos, estabelecendo normas e rotinas de forma
interdisciplinar e em conjunto com CCIH, farmácia hospitalar e laboratório de
microbiologia. (Fonte: Anvisa) Conheça a Resolução RDC nº 7 na página da
Confederação – www.cnts.org.br - no item documentos.

Estudo analisa condições
de financiamento em saúde
Artigo publicado pelas pesquisadoras da ENSP Luciana Dias de
Lima e Carla Lourenço Tavares
de Andrade, do Departamento
de Administração e Planejamento
em Saúde, no volume 25, número
10, da revista Cadernos de Saúde
Pública, analisa as condições de
financiamento do SUS nos municípios brasileiros com mais de 100
mil habitantes. As pesquisadoras
constituíram uma base de dados
contendo os valores monetários
de todos os ingressos auferidos
durante o ano de 2005 a partir de
coleta no Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em
Saúde - SIOPS. Dentre os resultados, o estudo mostra 'perfis
variados de receitas municipais
nas diversas regiões e estados
do Brasil e distintos graus de
dependência orçamentária dos
municípios às principais fontes de
recursos vinculados'.
Segundo o artigo 'Condições
de financiamento em saúde nos
grandes municípios do Brasil', a
escolha do ano de 2005 permitiu
que as pesquisadoras averiguassem
os efeitos da EC-29 e do modelo de
financiamento descentralizado da
saúde a partir da década de 1920,
responsável por novas formas de
repasse de recursos federais para
as esferas locais no que se refere à
atenção básica e demais níveis de
complexidade do sistema – Piso de
Atenção Básica Fixo - PAB Fixo; Piso
de Atenção Básica Variável - PAB
Variável; Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação - Faec.
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Entre as conclusões apresentadas,
o artigo confirma a 'hipótese de que
relações fiscais e orçamentárias que
se estabelecem entre os governos na
federação brasileira são ineficazes
do ponto de vista da redução das
desigualdades que se verificam
entre municípios com grande porte
populacional situados em distintas
regiões e estados do país'. Ainda segundo o trabalho, as 'transferências
federais do SUS, se comparadas com
a arrecadação, são particularmente
significativas nos municípios situados nas regiões Nordeste e Norte do
país. A importância desses recursos
reforça o papel indutor e coordenador do Ministério da Saúde,
representando um forte estímulo à
adesão municipal a políticas federais atreladas a recursos financeiros
nessas localidades'. (Fonte: ENSP)
Leia a íntegra do estudo na página da
Confederação – www.cnts.org.br - em
Documentos.
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Conselho Nacional de Saúde aprova Agenda Política 2010

A

inda com enfoque no fortalecimento do Sistema Único
de Saúde e com a justificativa
de que o sistema conseguiu transformar, para melhor, a vida do povo
brasileiro, o Conselho nacional de
Saúde - CNS aprovou sua Agenda
Política para 2010. O Conselho
aponta como desafios a serem enfrentados o subfinanciamento, a
privatização das ações, serviços e
da gestão por meio da ingerência
político partidária, de grupos e
corporações organizadas, a manutenção do modelo hospitalocêntrico
e médico-dependente e a absoluta
precarização nas relações e na
remuneração do trabalho. E cobra
a adoção de medidas e ações imediatas que apontem para o resgate
dos seus princípios e consequentes
fortalecimento e consolidação. A
agenda reforça as propostas aprovadas pela Caravana em Defesa do
SUS, que percorreu todo o país em
2009, como fundamentais para a
superação dos problemas. São elas:
regulamentação da Emenda Constitucional 29; criação da Carreira
Única da Saúde; estabelecimento do
Serviço Civil em Saúde; prover a autonomia administrativa e financeira

dos serviços SUS; profissionalizar
a administração e a gestão do SUS;
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal; aprovação da Lei de
Responsabilidade Sanitária.
Membros do Conselho participaram da caminhada de abertura do
Fórum Social Mundial e aproveitaram o momento para divulgar sua
Agenda Política, em que aponta os
inúmeros exemplos de ações e serviços prestados pelo SUS em seus 21
anos de história, atendendo a população em todos os municípios do país.
Ressalta que o Sistema conseguiu
transformar, para melhor, a vida do
povo brasileiro e é motivo de reflexão
e de referência para todo o mundo.
“A agenda destaca os princípios
de universalidade, integralidade e
equidade do SUS e os desafios para
seu fortalecimento e consolidação”,
destaca José Caetano Rodrigues,
conselheiro pela CNTS. O Conselho
Nacional de Saúde entende que “é
preciso realizar novas ações de modo
a se aproximar dos demais atores
sociais ligados ao SUS e reafirma sua
determinação de estar mobilizado e
lutar pelas transformações sociais
e políticas em prol dos direitos do
usuário cidadão”. (com CNS)

Agenda Política do CNS:
1. Regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 – A regulamentação da Emenda Constitucional 29 assume a cada dia uma importância
maior para o processo de Reforma Sanitária Brasileira, particularmente
no tocante à estabilidade do financiamento pelas três esferas de governo, possibilitando um aporte mais adequado de recursos para o SUS.
E como ponto de partida para o equacionamento das necessidades de
financiamento do sistema, a Contribuição Social para a Saúde (CSS)
é um instrumento fundamental no componente final dessa demanda
prioritária.
2. Criação da Carreira Única da Saúde – A implantação de uma
carreira única para todos os trabalhadores do setor da saúde tem sido
referida, constantemente, como fundamental, não somente para o desenvolvimento gerencial dos serviços de saúde, mas, sobretudo, para a
consolidação do Sistema Único de Saúde no que se refere a estruturação
da equipe multiprofissional.
3. Estabelecimento do Serviço Civil em Saúde – Criação do Serviço
Civil em Saúde, estabelecendo que profissionais de saúde graduados em
universidades públicas e privadas devem, depois de concluído o curso,
trabalhar durante um determinado período no SUS de acordo com as
necessidades do sistema previamente diagnosticadas. É uma forma de
incentivar e fortalecer o sentimento de pertencimento, compromisso e
qualificação profissional.
4. Prover a autonomia administrativa e financeira dos serviços
SUS - a partir da regulamentação do § 8º do Art. 37 da Constituição
Federal – É fundamental a regulamentação da autonomia gerencial,
financeira e orçamentária das entidades da administração pública
direta e indireta, criando as condições objetivas para que a prestação
do serviço público seja mais eficiente com base na agilidade, racionalidade e presteza.
5. Profissionalizar a administração e a gestão do SUS - até o cargo de
diretor, regulamentando o Inciso V do Art. 37 da Constituição Federal –
Esta é uma maneira de qualificar e agilizar a gestão e gerar perspectivas
de desenvolvimento na carreira, com evolução e avaliação de desempenho pautadas na valorização, qualificação profissional e idoneidade
moral compatíveis com as atribuições do cargo.
6. Flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal - No que diz
respeito à contratação de profissionais para a área de saúde, de modo
a permitir o cumprimento do dispositivo constitucional que estabelece
a saúde como direito de todos e dever do Estado e possibilitando o
combate à terceirização e à precarização das relações de trabalho em
todos os níveis.

Plenário do Conselho Nacional de Saúde

CIRH/CNS prepara
seminário das profissões
Os membros da Comissão Intersetorial de
Recursos Humanos –
CIRH, do Conselho Nacional de Saúde, aprovaram a realização do
Seminário das Profissões
para o final de abril ou
início de maio. O evento
será realizado no Congresso Nacional, em
parceria com a Câmara
de Regulação do Trabalho em Saúde e deverá
reunir cerca de 300 participantes.
“A realização do seminário é de
extrema necessidade no sentido de
que deverá estabelecer, mais claramente, o vínculo entre a profissão
e as atividades correlatas. Hoje, há
muitos casos de desvio de função e
ainda de exercício de atividades não
específicas da cada profissional”, ressalta o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Saúde de Santos e

Região, Paulo Pimentel,
diretor representante da
CNTS na Comissão”,
representante da Confederação na CIRH. Também deverá ocorrer no
primeiro semestre deste
ano o seminário sobre
Residência Multiprofissional em Saúde.
Na reunião da CIRH
em janeiro foram apreciados diversos pareceres sobre autorização,
reconhecimento ou renovação de
cursos superiores na área da saúde e
a coordenadora da Comissão, Maria
Helena Machado, apresentou dados
referentes aos processos discutidos:
há 694 processos registrados no
Conselho Nacional de Saúde, dos
quais 195 (28%) aguardam emissão
de parecer, sendo 73 de renovação
(37%), 85 de reconhecimento (43%)
e 37 de autorização (18%).

7. Aprovação da Lei de Responsabilidade Sanitária – É importante
definir as responsabilidades administrativas dos agentes públicos na
área da saúde. É necessário criar responsabilidades sanitárias para todos
os atores envolvidos, eliminar controles meramente formais, definindo
obrigações administrativas e seus mecanismos de acompanhamento
e fiscalização e estabelecimento de penalidades em decorrência de seu
eventual descumprimento.

São ainda prioridades para o ano de 2010:
- O acompanhamento e defesa da implantação do Plano Nacional de
Saúde e de Planos de Saúde estaduais e municipais;
- a atuação firme na defesa e na efetivação do Pacto pela Saúde,
por ser esse um mecanismo de firmamento de compromissos essenciais ao SUS;
- eleger como prioridades a estruturação da atenção primária e o
fortalecimento da rede pública nas três esferas de governo, de maneira a eliminar a absoluta dependência que existe do setor contratado
e resgatar o ditame constitucional referente aos conceitos de principal e complementar estabelecidos para a relação público-privado.
O Conselho Nacional de Saúde entende que é preciso realizar novas
ações de modo a se aproximar dos demais atores sociais ligados ao SUS
e reafirma sua determinação de estar mobilizado e lutar pelas transformações sociais e políticas em prol dos direitos do usuário cidadão.
(Fonte: CNS)
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Rio Grande do Sul

Conselho pedirá bloqueio de
repasses do Fundo Nacional da
Saúde para Estado
O
Conselho
Estadual de Saúde, do
qual a FEESSERS e o
SINDISAÚDE-RS são
integrantes, pedirá o
bloqueio de repasses
de verbas oriundas do
Fundo Nacional de Saúde
para o governo estadual.
Resolução foi aprovada
dia 25 de fevereiro, em
reunião extraordinária
do Conselho. A decisão
foi encaminhada ao Ministério da Saúde
e ao Conselho Nacional de Saúde. A
medida foi tomada diante de auditoria
do SUS e de relatórios já recusados pelo
CES comprovando falta de informações
sobre aplicação de recursos e execução
de programas nas áreas de vigilância
sanitária, DST/Aids, medicamentos e
até saúde de crianças e idosos.
O presidente do Conselho, Carlos
Duarte, esclarece que o bloqueio será
definido pelo MS e que não implicará em suspensão de serviços que já
ocorrem. “O Ministério terá de fazer a
gestão direta dos programas ou exigir
que o Estado e municípios cumpram a
sua parte”, indicou o presidente, ressaltando que a medida só foi tomada ante
os danos que a falta de ações e uso de
recursos causa à saúde da população.

Conselho Municipal propõe
CPI da Corrupção

A resolução se baseia no artigo 4º da Lei
8.142 (que criou os conselhos de saúde
no país) e que estipula quatro condições
para os estados receberam as verbas do
Fundo Nacional de Saúde.
“O governo gaúcho não cumpre o
item que prevê a apresentação da aplicação e resultados do uso das verbas.
O conselho já havia recusado o relatório de gestão de 2008 e a auditoria do
DENASUS apresentou mais elementos
sugerindo irregularidades”, completou
Duarte. O conselho tem poder de fiscalizar também a gestão financeira do
SUS no RS. Segundo ele, o documento
também será encaminhado ao secretário estadual da Saúde, Osmar Terra. O
CES pretende enviar a resolução aos
ministérios públicos Estadual, Federal
e de Contas.

Os integrantes do Conselho
Municipal e mais nove entidades, incluindo a FEESSERS e o
Sindsaúde entregaram um documento pedindo a instauração da
“CPI da Corrupção na Saúde” ao
presidente da Câmara de Vereadores, Nelcir Tessaro. “O nosso
objetivo é o de fazer com que a
Câmara Municipal cumpra com
o seu papel fiscalizador sobre o
Executivo. De que os recursos
desviados sejam ressarcidos aos
cofres do município e reaplicados na saúde, principalmente
da população da periferia da
cidade, que é mais carente e a
que mais necessita do SUS,” enfatizou a coordenadora do CMS,
Letícia Garcia, depois do final
da Sessão Ordinária. Ela disse
que o pedido de instalação da
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as denúncias
envolvendo a contratação do
Instituto SOLLUS pela Secretaria
Municipal da Saúde vem sendo
cobrado pelas diversas instâncias
que compõem o Conselho desde
setembro de 2009.
O diretor jurídico do SINDISAÚDE-RS, Gilmar França, avalia
que o documento entregue é uma
prova do chamamento à responsabilidade do Executivo Munici-

pal. “É inadmissível que, apesar
de várias manifestações contrárias
à contratação da SOLLUS, a prefeitura tenha ignorado o apelo do
CMS, que representa o controle
social da sociedade sobre a saúde
do município e das entidades da
sociedade civil organizada”. Para
Gilmar, o governo municipal não
pode ficar alheio às advertências
dos usuários e dos trabalhadores
do SUS. Ele entende que é “no
mínimo estranho” que, só agora,
a Secretaria Municipal da Saúde
tenha contratado o Instituto de
Cardiologia, que é da capital
gaúcha, para prestar serviços nos
postos do Estratégia da Saúde da
Família - ESFs. “Porque não o
fizeram antes, contratando uma
OSCIP paulista”, questiona o
dirigente.
No documento, o Conselho e
as entidades dizem estar agindo
em defesa do SUS e na busca “do
restabelecimento da verdade,
além do correspondente ressarcimento do erário público de vultosos recursos desviados da saúde
e da população de Porto Alegre”.
Eles ainda elencam um cronograma de fatos levantados pelo CMS
e anexam documentos relativos
a esses passos. (Inara Claro – Imprensa do SINDISAÚDE-RS)

Funcionários cobram reabertura da Santa Casa de Santana do Livramento
Em constante mobilização, dirigentes da FEESSERS e do Sindicato
dos Trabalhadores da Saúde de
Santana do Livramento cobram a
reabertura imediata da Santa Casa
de Misericórdia do município. Após
reuniões com secretários de saúde,
o prefeito, gestores da Santa Casa e
lideranças sindicais, os trabalhadores aprovaram, em assembléia, dia
25 de janeiro, documento entregue
ao prefeito contendo as reivindicações. Eles querem a reabertura do
hospital, atualização do pagamento
e implantação do conselho gestor. A
última promessa apresentada é de
que a unidade será reaberta em 15
de março.
A Santa Casa sofreu intervenção
em outubro e fechou suas portas em

entramos com ações pela reintegração
dos companheiros demitidos ilegalmente”, destaca José Paulo.
“Em março vai ter que abrir as
portas, pelo menos, do pronto socorro, da maternidade e do bloco
cirúrgico”, ressalta Milton Kempfer,
presidente da Federação. Segundo
ele, os funcionários estão acampados
na praça e parte da reforma, assumida por empresários, está concluída.
Kempfer aponta, ainda, como urgente, a indicação dos membros do
conselho gestor. “Hoje, a unidade
está sendo gerenciada pelos técnicos
da Santa Casa quando eles deveriam
estar apenas assessorando”, critica.
O secretário estadual da Saúde, Osmar Terra, em reunião com um grupo
de funcionários, ocorrida dia 15 de

janeiro, com a presença do consultor
do Grupo Mãe de Deus, Edemar Paula
da Costa, discutiram um plano de recuperação para a Santa Casa. Depois
de reunião entre representantes da
Secretaria, Mãe de Deus, Provedoria,
Câmara Municipal e Delegacia Regional da Saúde, Osmar Terra comunicou
aos servidores da Santa Casa que foram a Porto Alegre que a solução para
reabrir o hospital prevê a destinação
de R$ 1,8 milhão pelo Estado para
obras de reforma e instalação de novas
unidades, como uma ala pediátrica e
uma UTI tipo II. O governo estadual
também prometeu ampliar o contrato
com a Santa Casa de R$ 300 mil para
R$ 400 mil ao mês. (Com Rosa Pitsch
- Assessoria de Imprensa FEESSERS e
SINDISAÚDE-RS)

Rio de Janeiro

Roraima

CNTS aprova filiação
de Federação

Nova diretoria inicia
reestruturação do Sintras-RR

“A categoria tem de estar junto
com quem a representa. A partir da
filiação, esperamos alavancar vários
projetos junto à Confederação, bem
como aprender e trocar experiências
com as demais entidades filiadas. A
Federação só tem a crescer”. A avaliação é da presidente da Federação dos
Empregados em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro, Maria Barbara da Costa, com
relação à filiação da entidade à CNTS.
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dezembro de 2009, deixando mais de
90 mil pessoas sem assistência médica
e sobrecarregando os hospitais da
região. Os funcionários ainda estão
sem receber a metade do 13º salário
e o pagamento dos meses de janeiro
e de fevereiro, quando foram concedidas férias coletivas. “Estamos em
mobilização permanente, acampados
na praça, e a situação é de ansiedade”,
informou o presidente do Sindisaúde, José Paulo da Silva. No sentido
de contribuir para a retomada da
atividade no hospital, o Sindicato
concordou com a demissão de parte
dos funcionários e foram dispensados
101 dos 330 empregados. Porém, entre
eles, foram incluídos funcionários que
têm estabilidade por serem dirigentes
sindicais ou membros da CIPA. “Já

A decisão de filiar-se foi aprovada em
reunião específica do Conselho de
Representantes da Federação, que se
associa à CNTS juntamente com os 14
sindicatos filiados, que representam
92 municípios do Estado. “Independentemente de sermos filiados,
sempre tivemos apoio da Confederação”, ressaltou. O pedido de filiação
foi aprovado por unanimidade pela
diretoria da CNTS, ad referendum do
Conselho de Representantes.

Legalizar e reestruturar o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde de
Roraima é a prioridade máxima da
nova diretoria da entidade para a gestão 2010/2012. “Encontramos um sindicato desprovido de tudo, resultado
de muitos anos de carências. Paralelo
ao trabalho de reestruturação, vamos
atuar no sentido de atrair de volta os
associados. Vamos dar motivo para
que tenham prazer em participar da
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entidade. A partir daí, temos muitos
projetos a desenvolver, desde a área
trabalhista até saúde e lazer”, ressalta
a presidente do Sintras-RR, Luzia
Nogueira Lima. Segundo ela, será
essencial a contribuição da CNTS.
“A Confederação pode contribuir.
Tudo que vem de boa vontade para
o crescimento e fortalecimento da
representação dos trabalhadores é
bem vindo”, disse.

Jornal da

CNTS

I Conferência sobre Sistemas
de Seguridade abre prazo para
inscrições de trabalhos
Estão abertas as
inscrições de trabalhos para a I Conferência Mundial
sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais de
Seguridade Social
que será realizada
entre os dias 1º e
5 de dezembro de
2010 em Brasília.
Seu principal objetivo é estruturar as
agendas políticas
pela universalidade
do direito à seguridade social nos
âmbitos nacionais e internacionais,
por meio de uma convocatória aos
governos e organismos intergovernamentais, por convite a ser apresentado pelo Governo Brasileiro, e
à sociedade civil internacional, por
intermédio do Fórum Social Mundial
da Saúde.
O momento de crise internacional
e nacional exige um aprofundamento
estratégico da perspectiva universa-

lista e o lançamento de uma agenda
internacional que
crie uma alternativa de garantia dos
direitos humanos
em seguridade social no marco de um
desenvolvimento
humano integral: a
Conferência buscará
construir uma resposta neste campo.
O evento terá
três blocos temáticos: as razões e
oportunidades para a construção
dos sistemas universais em seus
imperativos democráticos e éticos,
os desafios para alcançar a universalização da seguridade social e os
caminhos políticos para a construção
dos sistemas universais: a definição
da agenda política e as estratégias
de mobilização. Mais detalhes com a
Secretaria Executiva do evento pelo
email confmundial@saude.gov.br ou
pelo telefone (61) 3315.3287/2205.

Trabalhadores avaliam
diretrizes para PCCS-SUS
Durante reunião da
Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS,
a bancada dos trabalhadores fez uma avaliação da
realidade do Sistema Único
de Saúde e suas implicações na implementação
das diretrizes do Plano
de carreiras, Cargos e Salários nos estados e municípios.
Apontaram falhas como a adoção
de planos isolados para algumas
categorias, aprovados em alguns
locais, na contramão das diretrizes
nacionais; bem como a expansão
de alternativas para a gestão do
trabalho por meio de Organização
Social - OS e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
- OSCIP. “Estas organizações não
apresentam compromisso com
o SUS ou com a implantação de
PCCS para seus trabalhadores”,
criticaram.
Segundo Jânio Silva, diretor
representante da CNTS na Mesa
Nacional, tramitam no Congresso
Nacional propostas diferenciadas

sobre planos de carreiras
e salários e poucos estados
e municípios têm implantado modelos seguindo
as diretrizes aprovadas
pela Mesa. “Na próxima
reunião vamos analisar
as propostas em debate e
devemos buscar, junto ao
Ministério da Saúde, um
projeto comum para o SUS”, disse.
A representante do Ministério
da Saúde, Zaira Botelho, informou
que está sendo finalizada uma
cartilha que trará respostas para
vários questionamentos frequentes
sobre o PCCS, com o objetivo de
facilitar o diálogo entre gestores
e trabalhadores. Segundo ela, por
meio do ProgeSUS reservou-se
recursos financeiros para a realização de cursos de atualização
sobre PCCS, com o objetivo de
subsidiar os gestores na construção
de planos em seus municípios. O
Ministério deverá, ainda em 2010,
oferecer cursos de especialização
em gestão do trabalho em diversos
estados. (Fonte: MNNP-SUS)

Congresso promulga Emenda
dos agentes de saúde
Em sessão realizada dia 4 de
fevereiro, o presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney,
promulgou a Emenda Constitucional 63, aprovada no final do ano
passado, na forma da PEC 391/09,
que autoriza a implantação de um
plano de carreira e a fixação de um
piso nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias.
O piso salarial, no entanto, deverá ser regulamentado e definido

por meio de projeto de lei a ser encaminhado pelo Governo e o plano
de carreira deverá ser formulado
pelos estados e municípios. Ainda
de acordo com a EC 63, os recursos
da União destinados aos agentes
deverão ser exclusivos para o pagamento desses profissionais, o que
na prática não vem acontecendo.
Atualmente a União repassa R$ 651
por agente contratado, mas as prefeituras utilizam parte dos recursos
em outros setores.

IV Conferência de Saúde Mental
“Saúde Mental, direito e compromisso de todos:
consolidar avanços e enfrentar desafios”
O ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, homologou a Resolução
CNS 433, que solicita a convocação e o
Conselho Nacional de Saúde aprovou
a proposta da comissão organizadora
da IV Conferência Nacional de Saúde
Mental, a ser realizada no período de
27 a 30 de junho, conforme aprovado
pelo Conselho Nacional de Saúde em
janeiro. As etapas municipais e/ou
regionais deverão ser realizadas de
8 de março a 15 de abril e as etapas
estaduais no período de 26 de abril
a 23 de maio. O regimento da IV
Conferência, aprovado pelo pleno do
CNS, traz as orientações e informações
sobre os participantes, organização,
estrutura da comissão organizadora
e atribuições.
“Saúde Mental direito e compromisso de todos: consolidar avanços
e enfrentar desafios” é o tema central
da Conferência, com enfoque nos
seguintes eixos: I: Saúde Mental e
Políticas de Estado: pactuar caminhos
intersetoriais (financiamento, recursos
humanos, modelo de gestão e protagonismo social); II: Consolidando a rede
de atenção psicossocial e fortalecendo
os movimentos sociais; III: Direitos
humanos e cidadania como desafio
ético e intersetorial.
A Conferência tem como objetivo
“atualizar o debate da saúde mental
com os diversos setores da sociedade
e no atual cenário da reforma psiquiátrica, que indica novos desafios
para a melhoria do cuidado em saúde
mental no território, sendo fundamental o desenvolvimento de ações
intersetoriais, com ênfase nos direitos
humanos, assistência social, educação,
cultura, justiça, trabalho, esporte, entre
outros”.
“Temos que fazer com que o debate
saia do campo apenas da saúde e a
grande novidade desta Conferência

será abrir o tema para fora do setor,
com ênfase nos direitos humanos,
assistência social, educação, cultura,
justiça, trabalho, esporte, entre outros”, destacou o coordenador da Área
Técnica de Saúde Mental do Ministério
da Saúde, Pedro Gabriel Godinho
Delgado.
Devem participar do evento mil e
duzentos delegados com direito a voz
e voto, sendo 70% de representantes
da saúde, seguindo critério de paridade estabelecido pelo Decreto 33/03
do CNS, ou seja, 50% das vagas para
usuários, 25% para prestadores de
serviço de saúde e gestores e 25% para
trabalhadores da saúde, e 30% para representação dos campos intersetoriais.
A proposta amplia a participação ocorrida na III Conferência, que contou
com 1.000 delegados, e está de acordo
com o incremento populacional de
2001 a 2010. Participam, também,
observadores – 10% da delegação
de cada Estado, sem direito a voz e
voto – e convidados – palestrantes,
painelistas, representantes nacionais
e internacionais indicados pela comissão organizadora com direito a voz.
(Fonte: CNS)  

Empresas deverão adotar
novo ponto eletrônico
Todas as empresas que usam ponto eletrônico para marcar o horário de
trabalho dos seus funcionários terão
de trocar os aparelhos até agosto
deste ano. A portaria 1.510/09, do
Ministério do Trabalho e Emprego,
determina a troca dos relógios por
modelos mais sofisticados e dotados
de uma impressora no prazo de um
ano. Em reunião com dirigentes sindicais, dia 3 de fevereiro, o ministro
do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi,
defendeu a medida como forma de
evitar a ocorrência de fraudes na
marcação de horário de entrada e
saída de funcionários e também na
marcação de horas extras.
O diretor da CNTS José Caetano
Rodrigues, na reunião, avaliou a
importância do sistema de controle,
ressaltando a garantia dada ao trabalhador, que passa a dispor de comprovante do ponto e a inviolabilidade do
novo sistema. O diretor alertou para
a necessidade, dada a comprovação
de fraudes no sistema atual, e até que
a portaria entre em vigor, de adoção
de medida que evite as fraudes. “A
CNTS apóia as normas estabelecidas
pela Portaria 1.510 e orientará suas
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entidades filiadas a promoverem o
debate acerca do assunto e ficarem
atentas quanto ao cumprimento da
determinação”, disse.
A marcação do horário de trabalho só é obrigatória para empresas
com dez funcionários ou mais. De
acordo com a CLT, a marcação pode
ser feita de forma manual, mecânica
ou eletrônica. Somente as empresas
que se enquadram no último caso
é que têm de trocar o aparelho. A
portaria criou a figura do Registro
Eletrônico de Ponto - REP, que deve
emitir um cupom fiscal toda vez que o
funcionário entrar e sair do trabalho.
Esse tíquete tem de ter durabilidade
de cinco anos. O aparelho deve ser
inviolável, ter precisão mínima de um
minuto e capacidade de bateria para
1.440 horas de funcionamento na
falta de energia elétrica. A memória
do relógio não deve permitir a alteração dos dados e o relógio não pode
ter funcionalidades que permitam a
alteração ou apagamento dos dados.
Cada registro deve ter um número
sequencial. E o aparelho tem de ter
uma porta do tipo USB, pronta para
a atuação dos fiscais do trabalho.
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Direitos da mulher na
saúde, um tema que merece
carinho e respeito
José Lião de Almeida*
Neste ano de 2010 comemora-se 100 anos da criação
do Dia Internacional da Mulher. Em 1910, a socialista
alemã Clara Zetkin propôs,
em Copenhague, durante a
2ª Conferência das Mulheres
Socialistas, a criação desta
homenagem. A data referese ao trágico evento ocorrido meio
século antes, no dia 8 de março de
1857, quando 150 operárias foram
queimadas vivas dentro da fábrica de
tecidos em que trabalhavam, na cidade de Nova Iorque. O ato macabro foi
realizado para reprimir uma greve.
As mulheres reivindicavam, à época, melhores condições de trabalho,
equiparação salarial com os homens e
redução da jornada de trabalho de 16
para 10 horas diárias. Das 150 mulheres trancadas na fábrica incendiada,
129 morreram carbonizadas. Hoje, ao
lembrarmos a barbárie, constatamos
que a luta não foi em vão. Graças à
mobilização do movimento sindical
e da sociedade, foram conquistados
inúmeros avanços importantes para
as trabalhadoras, que são maioria na
área da saúde.
A Organização das Nações Unidas
- ONU estabelece como diretriz doze
princípios relativos aos direitos
das mulheres: 1. Direito à vida; 2.
Direito à liberdade e à segurança
pessoal; 3. Direito à igualdade e a
estar livre de todas as formas de
discriminação; 4. Direito à liberdade de pensamento; 5. Direito à
informação e à Educação; 6. Direito
à privacidade; 7. Direito à saúde
e à proteção; 8. Direito a construir
relacionamento conjugal e a planejar
sua família; 9. Direito a decidir ter
ou não ter filhos e quando tê-los; 10.
Direito aos benefícios do progresso
científico; 11. Direito à liberdade de
reunião e participação política; e 12.
Direito a não ser submetida a torturas
e maus tratos.
A partir desses princípios, os países membros da ONU, como o Brasil,
construíram no seu ordenamento jurídico um conjunto de direitos específicos das mulheres. Hoje, a legislação
brasileira se destaca como uma das
mais modernas do mundo.

Em nível constitucional,
por exemplo, o art. 3º, da
CF, veda quaisquer formas
de preconceitos relativos à
origem, raça, sexo, cor, idade, além de todas as outras
formas de discriminação. O
art. 5º, inciso I, determina
que homens e mulheres
são iguais em direitos e
obrigações, enquanto o art.
7º, inciso XVIII, garante à mulher
gestante trabalhadora, sem prejuízo
do emprego e do salário, licença de
120 dias, estendida para 180 dias em
função da Lei nº 11.770/2008. O inciso XX desse artigo ainda propõe a
proteção do mercado de trabalho da
mulher, mediante incentivos específicos. O art. 226, §5º, por seu turno,
determina que os direitos e deveres
referentes à sociedade conjugal são
exercidos igualmente pelo homem e
pela mulher.
Já a CLT, estabelece direitos fundamentais na proteção do trabalho
da mulher, regulando os seguintes
princípios: 1. O salário da mulher;
2. Duração e condições de trabalho
e discriminação contra a mulher; 3.
Trabalho noturno; 4. Períodos de
descanso; 5. Métodos e locais de trabalho; e 6. Proteção ao matrimônio
e à maternidade. Relembrando também a Lei 11.664/2008, que assegura
o direito à prevenção, à detecção, ao
tratamento e seguimento dos cânceres do colo uterino e da mama, no
âmbito do SUS.
A CNTS orienta as entidades
sindicais filiadas para que fiscalizem
as condições de trabalho e incluam,
sempre que possível, cláusulas benéficas às mulheres em suas convenções
coletivas. A Convenção Coletiva do
Trabalho do SINSAUDE-SP, por
exemplo, já estabelece muitos avanços,
em cerca de 60 cláusulas, todas aplicáveis aos dois gêneros, sendo algumas
delas mais específicas para as mulheres, como creche ou auxílio creche,
estabilidade à gestante, garantia de
igual oportunidade aos trabalhadores;
licença adoção; etc.
Mulher, conheça e lute pelos seus
direitos!
*Presidente da CNTS e do
SINSAUDE-SP

SINSAUDESP promove
semana cultural

De 8 a 12 de março o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde
de São Paulo promove mais uma
semana cultural em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher.
Realização de palestras, shows
musicais, exposição de artes e
artesanato e distribuição de prêmios fazem parte da campanha
Mulher: cuide-se! Dê atenção
à sua saúde. Entre os temas a
serem debatidos estão cálculo
de medicação, anotações de
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enfermagem, cuidados de enfermagem em pacientes críticos,
passagem de plantão - ética e
responsabilidade, técnicas de
enfermagem em diálise, câncer
de mama, NR 32, vacinação
obrigatória, infecção hospitalar e
tratamento de feridas oncológicas. No encerramento da semana
cultural haverá comemoração
pelos 75 anos do SINSAUDESP,
com sessão solene promovida
pela Câmara Municipal.

CNTS

Direitos do trabalho
A CLT assegura que o direito
do trabalho previsto ao sexo masculino será aplicável ao trabalho
feminino, desde que não se oponha à proteção da mulher prevista
na mesma CLT e legislação trabalhista esparsa. Além dos direitos
fundamentais na proteção do
trabalho da mulher, a CLT protege
a trabalhadora de discriminação e
desrespeito.
Art. 373-A da CLT. Ressalvadas
as disposições legais destinadas a
corrigir as distorções que afetam o
acesso da mulher ao mercado de
trabalho e certas especificidades
estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: (acrescentado
pela L-009.799-1999)
I – Publicar ou fazer publicar
anúncio de emprego no qual haja
referência ao sexo, à idade, à cor
ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser
exercida, pública e notoriamente,
assim exigir;
II – recusar emprego, promo-

ção ou motivar a dispensa do
trabalho em razão do sexo, idade,
cor, situação familiar ou estado de
gravidez, salvo quando a natureza
da atividade seja notória e publicamente incompatível;
III – considerar o sexo, a idade,
a cor ou situação familiar como
variável determinante para fins
de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão
profissional;
IV – exigir atestado ou exame,
de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência
no emprego;
V – impedir o acesso ou adotar
critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação
em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade,
cor, situação familiar ou estado
de gravidez;
VI – proceder o empregador
ou preposto a revistas íntimas nas
empregadas ou funcionárias.

Crimes relacionados com o trabalho
da mulher – a Lei 9.029/95 veda:
I – Exigência de teste, exame,
perícia, laudo, atestado, declaração
ou qualquer outro procedimento
relativo à esterilização ou a atestado
de gravidez;
II – adoção de quaisquer medidas,
de iniciativa do empregador, que
configurem:
a) indução ou instigamento à
esterilização genética;
b) promoção do controle de
natalidade, assim considerado o

oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar,
realizados através de instituições
públicas ou privadas submetidas às
normas do SUS.
III – Constranger alguém com o
intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o
agente da sua condição de superior
hierárquico ou ascendência inerentes
ao exercício de emprego, cargo ou
função (assédio sexual).

FETESSESC comemora
data com orientação
“São muitos os adjetivos que diferenciam as
mulheres dos homens.
Mesmo assim, como a própria história guarda, as
mulheres se destacaram
e se destacam nas atividades através do tempo.
São fortes, carinhosas e
dedicadas, lutadoras, guerreiras e defensoras dos
seus ideais e da sua vida.
Só depende da união de forças por
parte das mulheres para que as ‘correntes’ sejam rompidas. Só assim a
garantia de que políticas públicas,
que realmente assistam e defendam
as mulheres, possam ser praticadas
sem preconceito, sem discriminação
e, principalmente, sem exploração e
assédio, seja moral ou sexual”.
Esta é a mensagem da Federação
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Estado de Santa Catarina para as
mulheres, especialmente as trabalhadoras da saúde, na passagem
deste Dia Internacional da Mulher.
A Federação e os sindicatos filiados
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saúdam as companheiras
com a distribuição de um
folder em que orientam
e alertam sobre temas específicos femininos como
a violência doméstica, as
incidências de câncer de
mama, câncer de colo de
útero e de mortalidade materna, bem como esclarece
sobre a Lei 11.770/08, que
amplia a licença maternidade de quatro para seis meses.
“A realidade das mulheres da
saúde não é diferente nem distante
das trabalhadoras no geral”, destaca
o presidente da Federação, Adair
Vassoler. “Dupla e tripla jornadas,
assédio moral e sexual, superexploração, necessidade de creche, luta
pela licença maternidade fazem
parte da vida de todas as mulheres.
No geral, 50% da classe trabalhadora são mulheres. Na área da saúde,
elas compõem 80% da mão de obra.
Portanto, as marcas da opressão e da
exploração são muito mais gritantes”,
analisa a Federação no documento
distribuído nos hospitais.
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CNTS – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde

Pressionado por decisões do STF governo propõe
regulamentação da aposentadoria especial do servidor

D

iante da posição do Supremo
Tribunal Federal, que tem
admitido a omissão do governo
e decidido seguir as regras estabelecidas
na Lei 8.213/91, que dispõe sobre o
Plano de Benefícios da Previdência
Social, o governo enviou ao Congresso
Nacional propostas regulamentando a
aposentadoria especial dos servidores
públicos nas três esferas: União, estados
e municípios. Numerados na Câmara
dos Deputados como projetos de lei
complementar – PLP 554/10 e PLP
555/10 –, regulamentam os incisos I e
III do artigo 40 da Constituição Federal,
alcançando os servidores que trabalham
em atividades de risco e/ou que estejam
submetidos a agentes nocivos à saúde e
à integridade física.
A CNTS, por meio do Mandado de
Injunção 904, já havia conquistado no
STF o direito à aposentadoria especial
para os trabalhadores no setor público
de saúde que atuam em condições insalubres e/ou em atividades de risco. O
MI foi acatado em decisão do ministro
Carlos Ayres Brito e obteve, também,
parecer favorável da ProcuradoriaGeral da República. O departamento
jurídico da Confederação elaborou e
divulgou manual de orientação e está
dando assessoria sobre o procedimento
a ser adotado para assegurar a con-

Rodolfo Stuchert/Ag. Câmara

Os projetos serão discutidos, primeiro, na Câmara dos Deputados
quista. Uma cartilha em detalhes está
sendo editada para complementar as
informações.
Nas exposições de motivos os ministros da Previdência, José Barroso
Pimentel, e do Planejamento, Paulo
Bernardo, alegam existir “centenas de
ações de mandados de injunção impetrados perante o Supremo Tribunal
Federal com fundamento na inércia da
regulamentação infraconstitucional do

§ 4º do art. 40 da Constituição”. Com
relação ao PLP 554/10, que dispõe sobre
a concessão de aposentadoria especial
a servidores públicos que exerçam
atividade de risco, voltada à atividade
policial, sustentam a necessidade de
regulamentação tendo em vista que “as
atividades de risco não se enquadram
como atividades exercidas em condições
especiais, a qual se costuma entender as
condições de insalubridade, e para as

quais há parâmetros no Regime Geral
de Previdência Social”.
No caso do PLP 555/10, que dispõe
sobre a concessão de aposentadoria especial ao servidor público titular de cargo
efetivo cujas atividades sejam exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, os
ministros argumentam que “a presente
proposta de lei vem suprir uma lacuna,
corrigindo grave distorção da previdência social no âmbito do serviço público,
qual seja, de não permitir, por falta de
regulamentação infraconstitucional,
que seus servidores efetivos, expostos a
condições laborativas especiais, tenham
acesso à aposentadoria especial, como já
ocorre com os demais trabalhadores brasileiros, amparados pelo Regime Geral de
Previdência Social - RGPS”.
O analista político e diretor do DIAP,
Antonio Augusto de Queiroz, avalia
como positivo o envio das propostas,
embora com atraso de 20 anos, porém,
revela sua decepção ao avaliar que os
projetos são incompletos e restritivos,
além de incluir exigências inexistentes
na legislação de aposentadoria especial
dos trabalhadores do setor privado,
como a idade mínima. Leia na página
da Confederação – www.cnts.org.br - a
íntegra dos projetos de lei e exposição
de motivos.

Projetos regulamentam aposentadoria especial do servidor
Antônio Augusto de Queiroz*
Com um atraso de praticamente 20
anos, finalmente o Governo Federal
encaminhou ao Congresso dois projetos de lei complementar (PLP nºs 554 e
555/2010) regulamentando a aposentadoria especial do servidor público, nos
três níveis de Governo: União, estados
e municípios. Informado da disputa
no interior do Governo (Ministério
da Previdência versus Casa Civil e
Planejamento, estes últimos favoráveis
aos servidores), apressei-me em dar
a boa nova, que o Governo enviaria
dois projetos de lei regulamentando
a aposentadoria dos servidores com
regras semelhantes às aplicadas aos
trabalhadores do setor privado.
A leitura dos projetos, entretanto,
revela, para minha decepção, que o
Ministério da Previdência venceu a
disputa interna, ao encaminhar projetos incompletos e restritivos, além de
incluir exigências inexistentes na legislação de aposentadoria especial dos
trabalhadores do setor privado, como a
idade mínima. Os projetos, apenas para
exemplificar, deveriam regulamentar
os incisos de I a IIII do parágrafo 4º
do artigo 40 da Constituição, mas só
trataram dos incisos I (atividades de
risco) e III (agentes nocivos à saúde),

não fazendo qualquer menção ao inciso II, que trata da
aposentadoria especial do
servidor deficiente.
Além disto, os projetos só
foram enviados ao Congresso
porque o Supremo Tribunal
Federal começou a deferir
mandado de injunção, determinando a aplicação aos servidores das mesmas regras do
Regime Geral de Previdência
Social. Segundo o regime geral (Lei
8.213/1991, artigos 57 e 58), as aposentadorias especiais, sem limite de idade,
são devidas aos trabalhadores após 15,
20 ou 25 anos de trabalho sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou
exponha o trabalhador a riscos.
De qualquer maneira, a regulamentação – cujo conteúdo deixa muito a
desejar e precisa ser melhorado no
Congresso – é importante porque
alguma proteção é melhor do que proteção nenhuma, já que a maioria dos
servidores sequer tem conhecimento
das decisões do Supremo Tribunal Federal mandando aplicar aos servidores
públicos com direito a aposentadoria
especial as mesmas regras do INSS.
Apenas para ilustrar a injustiça para
com os servidores, basta dizer que um
operador de 'raio-x' do setor privado,

por exemplo, aposenta-se
após 25 anos de serviço,
mas no serviço público o
trabalhador na mesma atividade é obrigado a trabalhar
35, como se o fato de ser
servidor público lhe desse
imunidade às substâncias
radioativas
Conteúdo dos projetos
- O Projeto de Lei Complementar 554/2010, que trata
da aposentadoria especial a servidores que exercem atividades de risco,
especialmente os policiais, representa
um retrocesso em relação à atual Lei
Complementar 51/1985, recepcionada
pela Emenda Constitucional 47, notadamente ao exigir idade mínima e
quebrar a integralidade e a paridade.
O PLP determina que o servidor que
exerce atividade de riscos só fará jus à
aposentadoria especial, e sem direito à
integralidade nem paridade, se cumprir,
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) 30 anos de contribuição, sendo 25
deles de efetivo exercício em atividade
de risco; b) 5 anos no cargo em que se
dará a aposentadoria; e c) 55 anos de
idade, se homem, e 50, se mulher.
Determina, ainda, que as aposentadorias concedidas com base na Lei
Complementar nº 51 serão revisadas

para serem adequadas às normas
constitucionais vigentes quando da
concessão. Ou seja, as aposentadorias
concedidas após a vigência da Emenda Constitucional 41, de dezembro de
2003, perderão o direito à integralidade
e à paridade.
Já o Projeto de Lei Complementar
nº 555/2010, que trata da aposentadoria especial para os servidores que
exercem atividades que prejudiquem
a saúde ou a integridade física, após
25 anos de exercício para homens e
mulheres, não exige idade mínima,
mas não garante integralidade nem
paridade, além de fixar uma série de
exigências comprobatórias das atividades sob condições especiais.
Basta dizer que provas testemunhais ou com base no recebimento do
adicional de insalubridade ou equivalente não são suficientes para assegurar
o direito à aposentadoria especial.
O trabalho para aperfeiçoar os projetos no Congresso será árduo. É preciso
excluir todas as maldades incluídas pelo
Ministério da Previdência Social, o principal responsável pela regulamentação
de modo restritivo. Só assim se estará
fazendo justiça a esses servidores.
*Jornalista, analista político e
diretor de Documentação do Diap
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STF torna obrigatório o envio
eletrônico de seis tipos de processo

partir de 1º de fevereiro, o
Supremo Tribunal Federal
restringiu ao meio eletrônico o
recebimento de seis classes de processos que lhe são submetidos. O sistema
e-STF - Portal do Processo Eletrônico
deverá obrigatoriamente ser utilizado
para ajuizamento das seguintes ações
originárias (que têm início no STF):
Reclamações (Rcl), Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI), Ações
Declaratórias de Constitucionalidade
(ADC), Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), Arguições de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) e Propostas de
Súmula Vinculante (PSV).
O e-STF está funcionando desde
2006 para os recursos extraordinários
e desde 19 de outubro do ano passado para as demais classes. Desde
então, os advogados podem optar
entre o ajuizamento eletrônico e o
sistema tradicional em papel. Para o
secretário-geral do STF, Luciano Felício Fuck, a acessibilidade está entre as
principais vantagens do e-STF. “Além
da celeridade processual, da redução
de custos e do impacto ambiental em
razão da desnecessidade de uso de
papel, o e-STF vai gerar um choque
de acessibilidade, já que todos terão
acesso aos processos que tramitam na
Suprema Corte”, disse.    
A resolução, que regulamenta,
no STF, os dispositivos da Lei nº
11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, prevê
o oferecimento de uma estrutura
física na sede do Supremo para que
os processos que chegarem em meio
físico sejam digitalizados. Segundo a
secretária judiciária do STF, Ana Lúcia
Negreiros, em princípio, a estrutura
funcionará na sala dos advogados,
onde está instalada uma máquina de

digitalização (scanner) e para onde foi
deslocado um servidor do tribunal.
Para utilizar o e-STF, os advogados
terão que possuir assinatura digital
certificada. A autenticidade dos atos
e peças processuais será garantida
por sistema de segurança eletrônica,
por meio de certificação digital (ICPBrasil). O credenciamento está sendo
feito pelos próprios usuários, que deverão possuir previamente assinatura
digital. O ato de credenciamento é ato
pessoal, intransferível e indelegável.  
24 horas por dia – Além da comodidade e segurança, a adesão dos advogados ao e-STF também vai ampliar o
tempo disponível para ajuizar ações.
No STF, o serviço de protocolo funciona das 11h às 19h. Com a utilização do
software, o serviço ficará disponível 24
horas por dia, e poderá ser acessado de
qualquer lugar do país e do mundo,
bastando que o advogado seja credenciado e disponha de acesso à Internet
onde estiver. Segundo os técnicos da
Secretaria de Tecnologia da Informação do STF, a utilização do serviço
não ocorre com o acesso do usuário
a uma página da Web. O programa
é baixado no computador do usuário
externo, os dados são transmitidos
de forma criptografada e o tráfego de
informações é assinado.
Em razão do requisito da tempestividade processual, tudo o que
ingressar no e-STF receberá um carimbo de tempo, de acordo com a hora
legal brasileira registrada por relógio
atômico, em seguida será fornecido
recibo eletrônico de transmissão. A
petição enviada para atender prazo
processual no e-STF será considerada
tempestiva quando transmitida até
as 24h do último dia de prazo, considerado o horário de Brasília. O e-STF
poderá ser acessado diariamente e

Novo mínimo eleva valor do rito
sumaríssimo na Justiça trabalhista
Com o reajuste do salário mínimo
para R$ 510 subiu para R$ 20.400 o valor
das causas a serem submetidas ao rito
sumaríssimo, procedimento adotado nas
reclamações trabalhistas cujo montante
não exceda a 40 vezes o valor do piso
nacional. Desta forma, nas ações cujo
montante chegue até R$ 20.400 é preciso
que o pedido seja “certo ou determinado” e que indique o “valor correspondente”, conforme expresso no inciso I
do artigo 852-B da CLT. Do contrário, o
processo será arquivado e o autor poderá
ser condenado ao pagamento de custas
sobre o valor da causa, ainda segundo
prevê a CLT.
Procedimento Sumaríssimo - Art.
852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário
mínimo vigente na data do ajuizamento
da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. (Incluído pela
Lei 9.957, de 12.1.2000)
Parágrafo único. Estão excluídas do
procedimento sumaríssimo as demandas
em que é parte a Administração Pública
2

direta, autárquica e fundacional. (Incluído
pela Lei 9.957, de 12.1.2000)
Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo:
(Incluído pela Lei 9.957, de 12.1.2000)
I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente;
(Incluído pela Lei 9.957, de 12.1.2000)
II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do
nome e endereço do reclamado; (Incluído
pela Lei 9.957, de 12.1.2000)
III - a apreciação da reclamação deverá
ocorrer no prazo máximo de quinze dias
do seu ajuizamento, podendo constar de
pauta especial, se necessário, de acordo
com o movimento judiciário da Junta de
Conciliação e Julgamento. (Incluído pela
Lei 9.957, de 12.1.2000)
§1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II deste
artigo importará no arquivamento da
reclamação e condenação ao pagamento
de custas sobre o valor da causa. (Incluído pela Lei 9.957, de 12.1.2000). (Fonte:
TRT/MT)

Ueslei Marcelino/SCO/STF

estará disponível para a prática de atos
processuais 24 horas ininterruptamente, ressalvados os períodos de manutenção do sistema. Naturalmente, os
prazos processuais ficarão suspensos
no e-STF no recesso forense do STF e
nos feriados, o que não impedirá os
usuários de encaminhar petições e
movimentar os processos.
Revolução interna – Para os usuários
internos – ministros e servidores –, o
e-STF também será uma revolução. Os
ministros do STF terão uma rotina de
trabalho livre dos incontáveis volumes de autos dos quais são relatores.
Com o acesso às peças processuais
digitalizadas, eles poderão decidir
imediatamente, independentemente
de estarem ou não na sede do tribunal. Para as partes, os benefícios são
também palpáveis porque o acesso às
decisões dos ministros será em tempo
real. A intimação aos advogados será
feita por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico.
Outro benefício do sistema informatizado é a possibilidade de acesso

aos autos mesmo quando o processo
estiver com vista aos advogados, a
outros ministros ou quando estiver
à espera de parecer do Ministério
Público Federal. O público em geral
também terá acesso aos autos, com
exceção dos processos que tramitam
em segredo de justiça.
Nos casos em que não se exige
intimação pessoal, a intimação eletrônica será realizada no mesmo dia da
publicação do ato judicial no Diário
de Justiça eletrônico. Enquanto a intimação dos advogados será realizada
no mesmo dia da publicação do ato no
Diário de Justiça eletrônico, as intimações pessoais – obrigatórias para a Procuradoria Geral da República (PGR),
Advocacia Geral da União (AGU) e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) – serão feitas também
por meio eletrônico através do e-STF.
(Fonte: STF) Acompanhe no site do
Supremo – www.stf.jus.br – o passo
a passo para o credenciamento no
portal preparado pela Secretaria de
TI do STF.

Departamento Jurídico
lança boletim virtual
O Departamento Jurídico da
CNTS saudou o ano de 2010 com
o lançamento do Boletim Jurídico
virtual. No instrumento, de edição mensal, o diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários, Joaquim
José da Silva Filho, e a assessora
jurídica, Kamilla Flávila e Léles
Barbosa, mais que informar, vão
analisar propostas em tramitação no
Congresso Nacional, leis, decretos e
portarias editados pelo Executivo,
no sentido de tornar mais fácil a
compreensão e também de orientar
sobre como tornar prática a teoria
e/ou sobre como reagir no caso de
decisões que tragam prejuízos aos
trabalhadores.
“A abertura do ano de 2010 e,
em consequência, o reinício dos
trabalhos da Confederação, acirra
as expectativas e renova as esperanças quanto à definição de questões
de indiscutível relevância para
a categoria representada, dentre
elas, a busca constante pela concretização de direitos suprimidos,
com evidente ganho nas relações
de cidadania. Nesse sentido, deve
ser enfatizada a iniciativa da CNTS,

Janeiro/Fevereiro de 2010

por meio de seus diretores, de
elaborar o Boletim Jurídico, o qual
propagará, mensalmente, novidades legislativas e judiciárias, objetivando a promoção do diálogo institucional, bem como a politização de
fatos de considerável importância
para a saúde e seus trabalhadores”,
ressalta Joaquim José.
A primeira edição do boletim
trata de temas como a terceirização
e a licença maternidade. A segunda
edição do boletim, pela proximidade à data em que se comemora o Dia
Internacional da Mulher, é voltada
especialmente para as questões dos
direitos das mulheres e as políticas
públicas adotadas pelo governo.
“Com a força emprestada ao movimento feminista, que ganhou
maior projeção na década de 60,
a posição da mulher na sociedade
mudou e ela deixou de ser apenas
mãe, esposa e dona de casa para
se transformar em líder, executiva
e dona de direitos antes jamais
sonhados que as colocaram em
verdadeiro pé de igualdade com os
homens. Será verdade?”, questiona
Kamilla Flávila.
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Entenda o FAP/NTEP - novo sistema
de seguro de acidente do trabalho
Joaquim José da Silva Filho*

O

s dados oficiais da Previdência Social mostram que entre
2003 e 2008 ocorreram 3,4
milhões de acidentes de trabalho no
país, o que resultou em 16.700 mortes e 499 mil casos de doenças. Para
piorar, 71.300 pessoas em plena idade
produtiva foram aposentadas por
invalidez.
No mesmo período de 2003 a 2008,
a Previdência Social gastou cerca de
R$ 72,7 bilhões com benefícios acidentários e aposentadorias especiais.
Desse valor, as empresas, em vez de
assumirem o total das despesas, como
determina a Constituição Federal, pagaram tão somente R$ 41,9 bilhões,
gerando um rombo de R$ 30,8 bilhões
para as contas públicas.
Além das perdas econômicas, essa
situação revela o profundo descaso de
parte dos empregadores com a vida e a
saúde dos seus trabalhadores. Porque
tanto faz negligenciar nas precárias
condições de trabalho que impõem
aos seus “colaboradores”, causandolhes sofrimento físico e psíquico muito
além dos limites suportáveis.
A partir de 2006, a situação preexistente de responsabilidade, ou irresponsabilidade, das empresas passou a

ter critérios de mensuração
quando, após pressão do
movimento sindical e negociação tripartite – representantes de trabalhadores, dos
próprios empregadores e do
governo –, foi criado o critério epidemiológico para o reconhecimento da relação de
causalidade entre o trabalho
e o agravo, pelo cruzamento
entre o CID - Código Internacional de
Doenças e o CNAE - Código Nacional
de Atividade Econômica. Com o cruzamento, tornou-se mais fácil identificar
a relação entre o tipo de atividade de
cada setor e a incidência de doenças ou
acidentes de trabalho.
Há mais de 10 anos, pelo Decreto
nº 3.048/1999, art. 202-A, já havia
previsão do FAP - Fator Acidentário
de Prevenção, definido como um
multiplicador variável num intervalo
contínuo de cinquenta centésimos
(0,50) a dois inteiros (2,0) que flexibiliza
individualmente a alíquota do seguro
de acidente do trabalho a ser calculado
sobre a massa salarial e pago pelas
empresas. Em 2009, o FAP foi alterado
pelo Decreto 6.957/2009, que regulamentou a Lei 10.666/2003, entrando
finalmente em vigor em 01/01/2010.
O FAP estabelece o fator “malus”

Novas regras estimulam
prevenção de acidente de trabalho
Nos últimos três anos, os acidentes de trabalho cresceram 46,4%. Em
2006, ocorreram 512 mil acidentes e
as doenças no trabalho subiram, em
2008, para quase 750 mil, revelando
a carência de medidas de segurança
pelo empresariado. Os setores responsáveis por 50% dos acidentes
do país foram os da alimentação,
construção civil, têxtil, automobilístico, comércio, serviços, transporte
de cargas, agricultura e armazenamento. Os acidentes mais freqüentes
foram os de cortes em mãos e pés,
movimentos excessivos e esforço
repetitivo, e transtornos mentais e
de comportamento. As novas regras
do Fator Acidentário de Prevenção,
usado para cálculo da contribuição
paga pelas empresas para o Seguro
Acidente de Trabalho, válidas a partir
de 1º de janeiro de 2010, pretendem

estimular a prevenção desses acidentes. Agora serão verificadas, anualmente, quais empresas investiram
e estão aptas a receber um bônus:
redução de acidentes e investimento
no setor tem desconto de até 50%. As
empresas com grande número de acidentes terão pagamento adicional de
até 75%. As normas anteriores não fixavam diferenciação de pagamento e
nem benefícios para quem investisse
em segurança no trabalho. Segundo
o Ministério da Previdência Social,
952.561 empresas terão de contribuir
com o seguro em 2010. Desse total,
92% terão bônus e 7,62% pagarão
acréscimo, com alíquotas pagas de
1%, 2% ou 3%, conforme o risco de
acidentes da atividade, e incidem
sobre a folha salarial. As 3,3 milhões
de empresas existentes do Simples
estão isentas. (Fonte: Ag. Brasil)

para as empresas que apresentarem maior número de
acidentes, doenças, mortes e
invalidez, que serão apenadas com índices multiplicadores acima de 1,0% sobre
a taxa definida do SAT – ou
RAT como está denominado na nova legislação –,
e o fator “bônus” para as
empresas que investirem
na prevenção, proteção e na saúde
dos trabalhadores, protegendo efetivamente os seus empregados, sendo
beneficiadas com índices multiplicadores abaixo de 1,0%.
Mas, lamentavelmente, na contramão de todo o trabalho construído
em conjunto com o governo, com os
representantes dos trabalhadores e
com os próprios patrões, algumas empresas e entidades sindicais patronais
nacionais, como a CNI em Brasília, e
em São Paulo a FEHOESP -Federação
dos Hospitais do Estado de São Paulo,
sem dó nem piedade, propuseram medidas judiciais individuais e coletivas,
pleiteando a suspensão da aplicação
do FAP/NTEP.
Essas empresas e entidades patronais, ao combaterem todo o projeto,
estão somente defendendo as suas
empresas filiadas, olvidando-se da

saúde e do bem-estar dos seus trabalhadores, que adoecem e morrem cada
vez mais no exercício precário das suas
atividades.
O SINSAUDE-SP apoia a iniciativa do governo em criar e aprovar o
sistema FAP/NTEP e envidará todos
os esforços no combate à negligência
de algumas empresas que teimam
em desrespeitar as leis e tratam com
absoluto desprezo e descaso a saúde, a
prevenção contra acidentes e doenças
e a proteção dos seus trabalhadores.
A CNTS buscará apoio junto à
Previdência Social, ao Ministério do
Trabalho e ao Ministério Público do
Trabalho, propondo uma “força tarefa” conjunta para fiscalizar e punir as
empresas negligentes que, de forma irresponsável e antipatriota, contribuem
dolosamente com o adoecimento e
morte dos trabalhadores brasileiros.
Estamos preparando um profundo
trabalho sobre o tema e brevemente
estaremos disponibilizando-o para
palestras, seminários e debates, inclusive com os sindicatos patronais e nas
empresas que solicitarem.
*Diretor de Assuntos Judiciários e
Trabalhistas da CNTS e Secretário Geral do
SinSaudeSP. (veja toda a legislação do FAP/
NTEP no site da CNTS - link Jurídico)

Justiça do Trabalho é quem
analisa interdito proibitório
Quando uma empresa quer garantir,
no Judiciário, o acesso de funcionários
que não aderiram à greve, em ação
chamada de interdito proibitório em
movimento grevista, a competência
para analisar o pedido é da Justiça trabalhista. O entendimento é da 7ª Turma
do TST, ao rejeitar recurso do Sindicato
dos Bancários de Curitiba e Região (PR)
e declarar a competência da Justiça do
Trabalho para julgar a ação apresentada
pelo Banco Bradesco S.A. A juíza convocada Maria Doralice Novais, relatora do
caso no TST, afirmou que a Constituição
estabelece claramente a competência da
Justiça do Trabalho para processar e
julgar as ações envolvendo o exercício
do direito de greve e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho.
Ela também afirmou que o Supremo fi-

xou a competência da Justiça trabalhista
em recente decisão dada no Recurso
Extraordinário 579.648/MG. De acordo
com o STF, não importa que a solução
da lide dependa de questões de Direito
Civil. Se o caso decorre de relação de
emprego, está dentro da competência da Justiça do Trabalho analisá-lo.
A ação de interdito proibitório refere-se
a situações nas quais o direito de posse
ou de propriedade está sendo ameaçado, conforme artigo 1.210 do Código
Civil. Foi a providência adotada pelo
Bradesco quando, em setembro de 2006,
os funcionários entraram em greve.
O banco ingressou com a ação com o
objetivo de assegurar o acesso dos empregados que quisessem trabalhar no
estabelecimento bancário e preservar o
seu patrimônio. (Fonte: TST)

STF rejeita repercussão geral em recurso sobre matéria trabalhista
Por meio do plenário virtual, sistema em que os ministros analisam o
requisito da repercussão geral, o
ministro Dias Toffoli (relator) considerou não haver repercussão geral no
Agravo de Instrumento (AI) 751478,
interposto pelo Sinthoresp. O sindicato contesta decisão que não admitiu
recurso extraordinário assentado em
contrariedade aos artigos 5º, incisos
II, XXXV, LIV e LV, e 39, inciso IX,
da Constituição Federal. A decisão
questionada é do Tribunal Superior do Trabalho, especificamente a
Subseção II que é especializada em

dissídios individuais.
A entidade sustentava repercussão
geral da matéria. Para ela, não seria
possível o TST, no exame da matéria
suscitada de ofício, determinar a extinção do processo em virtude de alegada
irregularidade dos documentos que
acompanharam a petição inicial da
ação rescisória. Asseverava que não
foi dada oportunidade de emendar
a petição inicial como permite o
Código de Processo Civil, por isso
argumentava que o indeferimento
do pedido ofenderia o artigo 5º, LV,
da CF, por não ter sido observado

o amplo direito de defesa da parte.
Com base na jurisprudência do
Supremo, o ministro Dias Toffoli
afirmou que a Corte entende que a
discussão acerca dos pressupostos
de admissibilidade da ação rescisória
no âmbito da Justiça do Trabalho
não viabiliza o processamento do
recurso extraordinário, uma vez que
esta questão está limitada ao plano
infraconstitucional.
Segundo ele, o STF já assentou o
reconhecimento da inexistência da
repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser examinada ou
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quando a afronta ao texto da Constituição, se houver, seja indireta ou reflexa.
“Se não há controvérsia constitucional
a ser dirimida no recurso extraordinário ou se o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise
de normas infraconstitucionais, é patente a ausência de repercussão geral,
uma vez que essa, induvidosamente,
pressupõe a existência de matéria
constitucional passível de análise por
esta Corte”, considerou o ministro. O
ministro Dias Toffoli foi seguido por
unanimidade pelos demais ministros.
(Fonte: STF)
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Auxiliar ganha na justiça pensão por doença
ocupacional e indenização por dano moral

A

Horas
extras
O Tribunal Superior do Traba-

lho decidiu que as horas extras não
podem ser impostas na celebração
do contrato. Por maioria de votos,
a Seção I de Dissídios Individuais
rejeitou recurso da Agip do Brasil
contra a condenação de pagar
como hora normal de jornada as
horas extras pré-contratadas no
ato de admissão do trabalhador.
O relator dos embargos da empresa, ministro Aloysio Corrêa
da Veiga, defendeu a tese de que
a pré-contratação de horas extras
é ilegítima, justamente porque
descaracteriza a natureza extraordinária da prorrogação da jornada
normal de trabalho. Quando esse
tipo de contrato acontece, afirmou
o relator, deve ser considerado
nulo. O caso envolve um ajudante de caminhão, que alegou
que vendia botijões de gás para a
Agip e assinou acordo de prorrogação de jornada em duas horas
extraordinárias por dia. Pediu
a declaração de nulidade desse
ajuste contratual e, por consequência, as diferenças salariais daí
decorrentes. (Fonte: TST)

Proibida a
terceirização da
saúde no Maranhão
A 6ª Vara do Trabalho de São Luís
decidiu proibir a terceirização da Saúde
no Estado do Maranhão, extinguindo
todos os contratos de trabalho da área,
celebrados após 5 de outubro de 1988.
Com isso, fica proibido nomear, manter,
admitir e contratar servidores públicos
que não sejam concursados. A decisão foi
publicada no Diário Oficial de 21de janeiro. Conforme o Juiz do Trabalho Carlos
Gustavo Brito Castro os autos comprovam a privatização do sistema de saúde
pública e a insistente terceirização.
“Este é um serviço essencial do Estado, previsto na Constituição”, afirmou,
condenando a terceirização, com precarização das relações de trabalho, que
passou a ser feita por organizações sociais - OSCIP’s, nos hospitais públicos e
demais unidades de saúde. Segundo ele,
ao prejudicar a administração hospitalar,
a terceirização constitui-se em grave problema de ordem trabalhista e previdenciária, já que a responsabilidade recairá,
no futuro, no empregador principal.
Além disso, os custos com a terceirização
prejudicam os cofres públicos, pois são
infinitamente superiores aos que seriam
praticados pela Administração Pública,
destacou. (Fonte: MPT/MA)
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Santa Casa de Misericórdia de
Maceió foi condenada a pagar
pensão por doença profissional e indenização por dano moral à
Auxiliar de Enfermagem Rosineide
Maria da Silva em razão de incapacitação parcial para o trabalho por
conta do esforço físico para desempenhar suas atribuições. Na sentença,
o juiz José dos Santos Júnior, da 6ª
Vara do Trabalho de Maceió, do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª
Região, cita a falta de cumprimento
do PCMSO - Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional e do
PPRA - Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, obrigatórios nos
termos das NRs 7 e 9 – e também da
NR 32.
Com a sentença, a trabalhadora
ganhou direito a pensão mensal correspondente a 1/3 da remuneração
mensal paga pela Santa Casa aos
empregados na função de Auxiliar
de Enfermagem desde a dispensa
sem justa causa, em 1º de fevereiro
de 2008, até o aniversário de 65 anos,
em 9 de setembro de 1941, incluindo
parcela anual equivalente ao 13º
salário, com inclusão em folha de
pagamento, e indenização de R$ 50
mil por danos morais.
Na ação, a funcionária reclamou
que durante o período de trabalho
como Auxiliar, entre junho de 2001
e fevereiro de 2008, adquiriu doença
geradora de incapacidade para o
trabalho em razão do esforço físico
empregado na atividade. Ficou de
licença-médica entre 18 de setembro de 2007 e 17 de janeiro de 2008,
quando retornou ao trabalho, sendo
demitida em 1º de fevereiro de 2008,

sem justa causa. Relatou que, mesmo
após tratamento com medicação e
fisioterapia e procedimento cirúrgico,
não se recuperou da doença apontada como Síndrome do Impacto
Bilateral. Em sua defesa, a Santa Casa
desconheceu o nexo de causalidade
e de culpa e alegou que o atestado
demissional apontou aptidão para
o trabalho.
Perícia médica nomeada pelo
juízo, no entanto, concluiu pela evidência do nexo causal e constatou a
diminuição da capacidade laborativa
da auxiliar. “Em relação à culpa, não
se vê nos autos qualquer prova do
cumprimento pela reclamada das
normas de segurança do trabalho,
por sinal, destaca-se a ausência de
alusão na defesa da existência e do
cumprimento nos termos das NRs 7

e 9. A situação evidencia no mínimo
descuido quanto à adoção de medidas de saúde e segurança do trabalho, mormente as relacionadas com
a ergonomia no trabalho com esforço
físico gerado pelo levantamento de
peso”, afirma o juiz.
Quanto ao dano moral, cita a
sentença que, “ainda que a vítima,
por razões pessoais, tenha suportado
bem o acidente ou a doença ocupacional, permanece a necessidade de
condenação, pois a indenização pelo
dano moral tem por objetivo também
uma finalidade pedagógica, já que
demonstra para o infrator e a sociedade a punição exemplar decorrente do
desrespeito às regras da segurança e
saúde no local de trabalho”. (Fonte:
sentença da 6ª Vara do Trabalho de
Maceió/TRT 19ª Região)

Demissão por doença profissional
dá direito à indenização
A Sétima Turma do TST considera ilegal a demissão de trabalhador que adquiriu doença
profissional, em virtude das atividades desenvolvidas na empresa,
e condena a empresa infratora à
reintegração do empregado e ao
pagamento de indenização por
danos morais, no valor de cem mil
reais. Essa foi a decisão unânime,
relativa à Caraíba Metais S.A., que
não conseguiu reformar, no TST, a
decisão do Tribunal do Trabalho
da Bahia, que a condenara anterior-

mente. A conclusão se baseou na
Súmula nº 126, de que havia nexo
de causalidade entre as atividades
desempenhadas pelo trabalhador
na empresa, intenso levantamento
e transporte de peso, e a doença adquirida, LER/DORT. Além disso,
é previsto a nulidade da dispensa,
quando o trabalhador é detentor de
estabilidade provisória, decorrente
de doença profissional relacionada
com a execução do contrato e esteja
em tratamento e recebendo auxíliodoença. (Fonte: TST)

MTE retoma debate sobre terceirização
O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, deixou claro
que o governo terá como prioridade este ano a regulamentação
do trabalho terceirizado. Logo no
início de janeiro Lupi se reuniu com
representantes das centrais sindicais para concluir a proposta que
regulamentará os contratos de prestação de serviços terceirizados. E a
proposta de consenso foi enviada
às confederações de trabalhadores,
entre elas a CNTS, pelo secretário
de Relações do Trabalho, Luiz
Antonio de Medeiros, com pedido
para que as entidades se empenhem
pela aprovação do projeto de lei no
Congresso Nacional.
“Já analisei detalhadamente o
texto de consenso e vou submeter as
considerações à diretoria da CNTS
para que decida sobre apoiar ou não
a proposta”, informa o diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários da
Confederação, Joaquim José da Silva
Filho. A decisão será encaminhada
em forma de sugestões ao governo e
ao Congresso Nacional.
Com relação à terceirização desenfreada no mercado de trabalho
ocorrida nos últimos anos, a CNTS
vê como uma questão que precisa
ser resolvida com urgência. Avalia
como extremamente desastroso o
processo de flexibilização dos direi-

tos trabalhistas e de terceirização,
especialmente no segmento da saúde.
O resultado é a precarização da força
de trabalho, na medida em que as
negociações coletivas são prejudicadas; a baixa qualidade na prestação
dos serviços, tendo em vista que na
saúde não há atividade meio e todos
devem possuir preparo especial para
o atendimento; e à fragmentação da
organização sindical, inviabilizando
conquistas.
“A terceirização sempre foi tida
no Brasil como forma de precarização das relações de trabalho e para
reduzir salários. Há mais de 2 anos,
o ministro Carlos Lupi, à frente do
Ministério do Trabalho e Emprego,
por meio da Secretaria de Relações
do Trabalho, vem procurando regulamentar essa forma de contratação,
não para impedir a terceirização,
mas para que ela não seja utilizada
para prejudicar os trabalhadores.
Apesar de não haver consenso com
o empresariado, este projeto tem o
apoio das centrais sindicas, mesmo
porque ele é fruto de discussões realizadas com elas”, afirma Medeiros
no expediente.
A proposta de consenso prevê
que os trabalhadores terceirizados
passarão a ter vínculo de emprego
com as empresas nas quais prestam
serviço, que seguirá os requisitos
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já previstos na CLT para todos os
trabalhadores contratados diretamente; e estabelece que as empresas
“tomadoras de serviço” responderão solidariamente pelas obrigações
trabalhistas e previdenciárias, além
de outras previstas no contrato
de trabalho, inclusive no caso de
falência da empresa prestadora
de serviços. Hoje, a “tomadora de
serviço” se responsabiliza apenas
subsidiariamente pelo trabalhador,
ficando a prestadora de serviço
como responsável principal pelo
cumprimento das obrigações.
O anteprojeto determina, ainda,
que as empresas onde o serviço é
prestado devem controlar, a cada
mês, o pagamento de salários e o
recolhimento do FGTS e da contribuição previdenciária por parte da
empresa que presta o serviço terceirizado; que as “tomadoras” responderão também por danos causados
por acidente de trabalho; e garante ao
trabalhador terceirizado os mesmos
direitos conquistados na convenção
ou acordos coletivos firmados pelo
sindicato da categoria profissional
preponderante da empresa tomadora de serviços, desde que sejam
mais benéficos que os da sua própria
categoria; e proíbe a contratação de
serviços terceirizados na atividade
fim da empresa.

