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Câmara votará EC 29 em 28 de setembro

A Emenda Constitucional 29, enfim, pode ser regu-
lamentada. A contragosto do governo, parte do 
PMDB, partido da base governista, PSDB, PPS 

e DEM se mobilizam para garantir a aprovação do PLP 
306/08, dia 28 de setembro. Os partidos ameaçam boicotar 
a apreciação de outras matérias, consideradas prioridade 
para o governo, para assegurar a votação da Emenda. O go-
verno convocou o Conselho Político e mandou um recado 
aos parlamentares: a EC 29 só pode ser aprovada quando 
houver fonte de receita para garantir os recursos necessá-
rios à sua efetiva aplicação. Para assegurar a votação do 
PLP 306, entidades ligadas ao Fentas, entre elas a CNTS, 
realizam ato público, dia 27 de setembro, com apoio de 
parlamentares, para cobrar da presidenta Dilma Rousseff 
o compromisso de regulamentar a EC 29.
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Com o objetivo de defender a CLT, 
ameaçada pelas propostas em tramita-
ção no Congresso Nacional, dirigentes 
das confederações de trabalhadores e 
centrais sindicais vão percorrer o país 
na defesa dos direitos trabalhistas e 
sociais. A campanha foi lançada du-

rante audiência pública realizada dia 
22 de agosto. O senador Paim propôs 
e o plenário aprovou, com aplausos, 
moção de apoio à CLT e de repúdio ao 
corte de reajuste para os aposentados no 
orçamento da União para 2012. 
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FST lança campanha em defesa da CLT

A regulamentação da jornada de trabalho para os profis-
sionais da Enfermagem foi tema central da reunião de mem-
bros do Fórum Nacional 30 horas Já! Enfermagem unida por 
um objetivo, com a ministra de Relações Institucionais, sena-
dora Ideli Salvatti (PT-SC). Dirigentes da CNTS, ABEn, FNE e 
Cofen reivindicaram apoio à aprovação do PL 2.295/00, que 
propõe a jornada de 30 horas semanais. Está prevista para 
o dia 28 de setembro a realização de seminário nacional, na 
Câmara dos Deputados, para discutir a regulamentação da 
jornada de trabalho da Enfermagem.                          Pág. 7

30 horas já!
Entidades buscam apoio do Governo

Uma comissão formada por membros do go-
verno, parlamentares e representantes das cen-
trais, confederações de trabalhadores e conselhos 
das profissões regulamentadas vai buscar alter-
nativas para a anuidade cobrada pelos conselhos 
de fiscalização do exercício profissional. O parecer 
ao PL 3.507/08, que tem apensado o PL 6.463/09, 

será elaborado somente após amplo debate das 
propostas. Esta foi a decisão da audiência pública 
realizada pela Comissão do Trabalho. A CNTS, 
que já havia iniciado o debate junto à Secretaria 
de Relações do Trabalho do Ministério do Traba-
lho, compareceu ao evento com toda a diretoria e 
dirigentes das entidades filiadas.           Pág. 10

Em reunião com representantes da CNTS 
e da CNS patronal, o ministro do Trabalho 
e Emprego, Carlos Lupi, se comprometeu a 
ceder assento às duas entidades confedera-
tivas na Comissão Tripartite da NR 32. 
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Anuidade profissional é tema de audiência pública

CNTS e CNS 
terão assento em 

comissão da NR 32

CNTS e FEESSERS também promovem debate sobre anuidades

Governo pressiona pela criação de fonte de custeio para garantir efetiva aplicação da Emenda

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time
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Esqueçam o compromisso que as-
sumi. É assim que a presidenta 
Dilma Rousseff e o ministro 

Alexandre Padilha vêm agindo desde 
o início do governo com relação à 
saúde. A rotina nas unidades de saúde 
é de descaso e abandono, com longas 
filas de espera para atendimento, 
assistência inadequada por falta de 
equipamentos e de profissionais e 
trabalhadores desmotivados. A área 
apontada como prioridade é hoje alvo 
do maior índice de descontentamento 
do povo brasileiro. Pesquisa CNI/
Ibope, realizada nos últimos dias do 
mês de julho, revela que 69% dos 
entrevistados consideram que o pior 
desempenho do governo é na saúde.

A avaliação das ações na área 
da saúde mostrou 
deterioração, com 
forte aumento no 
grau de desapro-
vação por parte 
dos entrevista-
dos. O percentual 
de desaprovação 
atingiu 69% e o 
de aprovação ape-
nas 28%, com um 
saldo negativo de 
41 pontos percen-
tuais. Em março o 
saldo negativo era 
de 12 pontos per-
centuais. O índice 
de desaprovação 
aumenta com a 
idade, a faixa de 
renda e o grau de 
escolaridade e é maior nos grandes 
centros urbanos. Alcança 76% na 
faixa de renda mais alta e entre os que 
possuem nível superior.

Ainda durante a campanha, em 
carta, a então candidata se compro-
meteu com a efetivação do Sistema 
Único de Saúde e com as causas dos 
trabalhadores da área, especialmente os 
profissionais da enfermagem. “Entendo 
que a Enfermagem é uma profissão 
essencial para a construção e consoli-
dação do SUS. Por isso, apoio a luta da 
categoria por visibilidade e valorização 
profissional. A redução da jornada de 
trabalho para 30 horas semanais é uma 
reivindicação justa e necessária, porque 
contribui para a melhoria da qualidade 
do serviço à população”. 

O compromisso foi endossado 
pelo então coordenador nacional da 
campanha, hoje ministro da Saúde, 
“reafirmando nossos compromissos 
com a consolidação do SUS e a defesa 
da vida e, neste contexto, a valoriza-

ção dos profissionais de enfermagem 
e suas reivindicações”. Hoje, a jor-
nada de 30 horas virou uma batata 
quente num bate e volta entre o 
Palácio do Planalto e o Ministério 
da Saúde, além da pressão aos par-
lamentares aliados para impedir a 
votação do PL 2.295/00.

Emenda 29 – Em sua primeira 
entrevista após a eleição, a eleita as-
sumiu o compromisso de que a saúde 
seria prioridade em sua gestão, com 
garantia de mais acesso, qualidade e 
humanização dos serviços prestados 
aos usuários do SUS. O programa de 
governo destacou como fundamental 
a regulamentação da Emenda Cons-
titucional 29.

Durante reunião do conselho 

político, dia 29 de agosto, Dilma 
confessou que acreditava ser possível 
resolver o problema da saúde apenas 
com gestão e a regulamentação da 
Emenda; mas agora vê que “para ter 
saúde de qualidade e universal precisa 
ter mais recursos e pensar numa fonte 
de financiamento”.

Sendo assim, a presidenta mandou 
um recado ao Congresso Nacional: 
Não quer a aprovação da EC 29 sem 
que esteja atrelada a um novo imposto 
para garantir os recursos necessários. 
Principalmente, agora, em que anun-
cia o corte de gastos para pagar juros 
da dívida pública, o superavit primá-
rio. O alto índice de impostos é outro 
setor igualmente rejeitado pelos entre-
vistados da pesquisa CNI-Ibope.

O líder do governo na Câmara, de-
putado Cândido Vaccarezza (PT-SP), 
disse que não devem ser votadas neste 
ano propostas como a regulamentação 
da Emenda 29 (PLP 306/08). Segundo 
Vaccarezza, Dilma Rousseff pediu 

apoio aos partidos para que não criem 
despesas que não tenham fontes de re-
ceita, para proteger a economia do país 
da crise internacional. A oposição, no 
entanto, quer a votação da EC 29 em 
setembro e já ameaça obstruir a pauta 
de votações caso o PLP 306 não entre 
na pauta.

O Brasil gasta apenas 3,6% do 
Produto Interno Bruto com o SUS, o 
menor percentual entre os países que 
têm sistemas universais. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde, 
é menos do que a média dos países 
africanos, que destinam 9% da arreca-
dação à assistência médico hospitalar, 
enquanto no Brasil isso não passa de 
6%. O Brasil gasta apenas R$ 1,82 
por habitante/dia com a saúde. O 

porcentual de parti-
cipação da União no 
financiamento pú-
blico da saúde caiu 
de 75% do total em 
1980 para 43,5% 
em 2008, conforme 
mostra estudo do 
Conass.

Está  mais  do 
que provado que 
o Congresso Na-
cional só funciona 
sob pressão. Neste 
sentido, a CNTS 
alerta para a ne-
cessidade de unir 
forças em torno da 
aprovação das pro-
postas essenciais à 
garantia de saúde 

pública de qualidade e acessível 
a toda a população e de condições 
dignas de trabalho e valorização dos 
trabalhadores da saúde.

Durante todo o mês de setembro 
devemos fortalecer o movimento de 
deputados pela regulamentação da 
EC 29, enviando e-mails e telefonando 
para os gabinetes dando apoio aos que 
já definiram a proposta como priorida-
de e angariando novas adesões ao PLP 
306. E no dia 28 de setembro, quando 
está marcado mais um encontro dos 
profissionais da enfermagem em de-
fesa da jornada de 30 horas semanais, 
vamos mostrar mais uma vez nossa 
união e nossa força em defesa desta 
causa, que significa não apenas me-
lhores condições de vida e de trabalho, 
como também melhores condições de 
atendimento à população usuária dos 
serviços de saúde.

É preciso lutar e é possível vencer!

A Diretoria

Compromisso é dívida

“Quando do texto original na Constituinte de 
1988, o financiamento da saúde era inserido dentro 
de 1/3 do orçamento da Seguridade Social, que, à 
época, envolvia também a previdência e a assistência 
sociais. Se assim se mantivesse, a saúde pública, hoje, 
em valores presentes, contaria entre R$ 112 bilhões 
e R$ 130 bilhões/ano, bem diferente dos cerca de 
R$ 70 bilhões previstos no orçamento para 2011. O 
Brasil, atualmente, de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, está entre os países que menos 
destinam recursos para a saúde em relação ao per-
centual do Produto Interno Bruto (PIB) nominal, 
o oitavo do planeta: ocupa a 169ª posição entre as 
198 nações pesquisadas. Gastou cerca de R$ 2 por 
habitante/ano nos dias de 2010 para custear, desde 
o combate ao mosquito Aedes Aegypti e as campa-
nhas de imunizações, até o custeio dos transplantes. 
Operou-se milagres”. 

30 horas já!
Emenda 29
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A mobilização de parte do 
PMDB, partido da base go-
vernista, pela votação ime-

diata da regulamentação da Emenda 
Constitucional 29 ganhou o apoio da 
oposição. Os líderes do PSDB, do PPS 
e do DEM na Câmara dos Deputados 
e suas bancadas se juntaram e vão 
buscar a adesão de mais parlamen-
tares para garantir a aprovação do 
PLP 306/08. Os partidos ameaçam 
boicotar a apreciação de outras ma-
térias, consideradas prioridade para 
o governo, para assegurar a votação 
da Emenda agendada para 28 de 
setembro. 

O governo reagiu de imediato 
à decisão dos líderes. A presidenta 
Dilma Rousseff convocou o Conselho 
Político, que reúne os líderes dos 
15 partidos aliados, e mandou um 
recado aos parlamentares: do jeito 
que está a Emenda 29 não tem como 
sair do papel e ser regulamentada. 
Para assegurar a aprovação do PLP 
306, entidades ligadas ao Fentas - 
Fórum das Entidades Nacionais de 
Trabalhadores na Área da Saúde, 
entre elas a CNTS, realizam, dia 27 de 
setembro, o ato público denominado 
Primavera da Saúde - Semeando 
Lutas para o Florescimento do SUS. 
Com apoio de parlamentares, o mo-
vimento pretende apoiar e cobrar da 
presidenta Dilma Rousseff o compro-
misso de campanha de regulamentar 
a EC 29.

Ao anunciar novo ajuste fiscal e 
mais controle de gastos, a presiden-
ta pediu ao Conselho que barre, no 
Congresso, propostas com potencial 
para aumentar despesas e disse que a 
EC 29 só pode ser aprovada quando 
houver uma fonte de receita para 

Antonio Cruz/ABr

Com o objetivo de retar-
dar a votação da Emenda 29, 
o governo adotou a estratégia 
de superestimar um erro no 
projeto. Segundo o ministro 
da Saúde, Alexandre Padi-
lha, o país pode perder cerca 
de R$ 6 bilhões que hoje são 
gastos na área. O erro, se-
gundo deputados da base, 
refere-se ao percentual que 
os estados devem gastar com 
saúde. O texto aprovado na 
Câmara diz que os governa-
dores não precisariam incluir 
no cálculo de investimentos 
o repasse do Fundeb para 
os municípios. O problema 
é apontado três anos após a 
aprovação do texto principal. 
Para a votação ser concluída 
na Câmara, falta apenas vo-
tar um destaque, que trata 
da Contribuição Social para 
a Saúde - CSS.

A ministra de Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti, 
pediu um estudo para “di-
mensionar o tamanho do 
problema”. O líder Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN) é 

contra. Diz que não há tempo. 
Até o relator do substitutivo 
aprovado em 2008, deputado 
Pepe Vargas (PT-RS), afirma 
que não é preciso reiniciar 
o processo, bastaria apenas 
uma modificação do texto no 
Senado. A proposta sob análi-
se prevê a votação da Emen-
da 29 do jeito que está, dia 28 
de setembro, na Câmara. As 
modificações do texto, com a 
respectiva fonte de custeio, 
ficariam para o Senado. Na 
avaliação de líderes de parti-
dos aliados, seria a única for-
ma de levar o assunto adiante 
e empurrar a polêmica mais 
para a frente.

Não há consenso sobre 
como conseguir mais recur-
sos para a saúde. O Planalto 
não quer arcar com o ônus 
de criar um novo imposto 
e transferiu essa tarefa para 
a base aliada. Até mesmo 
os partidos que sustentam 
o governo, no entanto, são 
contra ressuscitar um tribu-
to nos moldes da CPMF. O 
governo examina propostas 

como taxar lucros de bancos 
e remessas de dinheiro para 
o exterior. A lista de opções 
inclui, ainda, uma nova taxa-
ção de cigarros e bebidas, o 
aumento da alíquota do se-
guro de danos pessoais cau-
sados por veículos (DPVAT), 
a utilização do dinheiro dos 
royalties do pré-sal e a le-
galização do jogo e cassinos 
no país.

Pelos cálculos apresen-
tados, a nova taxação de 
cigarros renderia R$ 4 bi-
lhões; a de bebidas, outros 
R$ 4 bilhões; e a do DPVAT, 
mais R$ 4 bilhões. O impos-
to sobre remessa de dinheiro 
para o exterior representaria 
um adicional de R$ 8 bilhões 
e um total de R$ 12,5 bilhões 
poderia vir da taxação sobre 
os lucros dos bancos e dos 
royalties do pré-sal. Com 
isso o governo obteria os 
R$ 32,5 bilhões necessários 
para a saúde, conforme 
prevê a Emenda 29. (Com 
Agência Câmara e agências 
de notícias)

A Comissão de Seguri-
dade Social e Família apro-
vou proposta que altera a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF 101/00) para 
aumentar o limite de des-
pesas com pessoal da área 
de saúde nos municípios. 
O texto aprovado é o subs-
titutivo apresentado pelo 
deputado Darcísio Perondi 
(PMDB-RS) ao Projeto de 
Lei Complementar 251/05, 
do ex-deputado Roberto 
Gouveia, e outros 12 apen-
sados. Conforme o texto, 
nos municípios, o limite da 
despesa total com pessoal 
para execução de ações e 
serviços públicos de saúde 
poderá chegar ao teto má-
ximo de 75% dos recursos 
globais da área da saúde.

A proposta também es-
tabelece que os recursos 
próprios ou de transferên-
cias constitucionais utili-
zados na área da saúde, 
exclusivamente para efeito 
dos limites da LRF, podem 
ser deduzidos da receita 

corrente líquida dos muni-
cípios. Hoje, segundo a LRF, 
a despesa da administração 
pública com pessoal não 
pode ser superior a 60% da 
receita (para municípios e 
estados) ou 50% (no caso 
da União).

Apesar de o projeto ori-
ginal e vários apensados 
sugerirem que a União, os 
estados, os municípios e 
o Distrito Federal modi-
fiquem o limite atual de 
despesas com pessoal na 
área da saúde, o relator 
afirma que optou por focar 
nas despesas com pessoal 
relacionadas a políticas de 
saúde e as realizadas ape-
nas pelos municípios. Ele 
considera que esse nível é 
o principal responsável pela 
prestação de serviços na 
área. É notória a dificuldade 
dos municípios de ampliar 
os quadros de servidores na 
saúde para fortalecer ações 
e serviços essenciais, como o 
Programa Saúde da Família.  
(Fonte. Ag. Câmara)

A contragosto do governo, votação da 
EC 29 está marcada para 28 de setembro

garantir os recursos necessários à 
sua efetiva aplicação. Para Dilma, a 
aprovação de projetos que ampliam 
gastos sem determinar a origem 
do dinheiro é “presente de grego”. 
Ante a disposição na Câmara para 
regulamentar a Emenda e a resistên-
cia à criação da Contribuição Social 
para a Saúde - CSS, o governo já 
estuda várias alternativas visando 
aumentar alíquotas e/ou criar novos 
impostos.

Dirigentes da CNTS continuam 
mobilizados em defesa da regula-
mentação imediata da Emenda 29, 
pois entendem que a medida é es-
sencial para a efetivação do SUS, se-
gundo os princípios constitucionais 
da assistência universal e integral. 
“Além de regulamentar e ampliar 
os recursos, são necessárias medidas 
que visem à melhoria da gestão, com 
o combate à corrupção e fortaleci-
mento do controle social na definição 
e fiscalização do uso dos recursos; a 
melhoria das condições de trabalho; 
e a valorização dos profissionais do 
setor. Porém, somos contrários ao 

aumento da carga tributária com 
mais um imposto que, a exemplo da 
extinta CPMF, venha sobrecarregar 
ainda mais a sociedade brasileira, 
especialmente os trabalhadores”, 
ressalta Adair Vassoler, diretor te-
soureiro da CNTS.

O governo federal já gasta com a 
saúde o percentual previsto na pro-
posta. O que não quer é a ampliação 
dos recursos dos atuais 7% para 10% 
da receita bruta da União, como pre-
via o texto original aprovado pelos 
senadores. O governo justifica sua 
posição pelo adiamento da regula-
mentação na preocupação com a si-
tuação dos estados, cuja maioria não 
cumpre o percentual de 12% fixado 
no projeto. Os governadores já foram 
convocados a entrar em campo para 
evitar a votação.

O presidente da Câmara, Marco 
Maia (PT-RS), e os ministros Guido 
Mantega (Fazenda), Ideli Salvatti 
(Relações Institucionais) e Gleisi Ho-
ffmann (Casa Civil) foram acionados 
para dialogar com os governadores 
e municiar deputados e senadores 

com as informações necessárias so-
bre a necessidade de nova fonte de 
financiamento para a saúde. O novo 
tributo, que teria de ser vinculado 
inteiramente à saúde, também não 
tem aceitação. Parte da bancada 
do PMDB, DEM, PPS e PSDB estão 
mobilizados para barrar a criação 
de um novo imposto nos moldes da 
extinta CPMF.

Marco Maia havia apresentado 
aos líderes partidários, em 9 de 
agosto, sugestão de cronograma 
para votação de 41 propostas até 
outubro, incluindo o PLP 306, que 
dispõe sobre percentuais de recur-
sos destinados para a saúde, defini-
ção do que são ações e serviços de 
saúde e fortalecimento do controle 
social dos gastos. A Emenda 29 foi 
definida pelos líderes partidários 
como principal prioridade no se-
gundo semestre.

A pressão dos líderes, depois de 
vários acordos não cumpridos para 
inclusão do PLP 306/08 na pauta de 
prioridades, ocorreu após mais um 
ato público realizado na Câmara, dia 
24 de agosto, por representantes de 
usuários e trabalhadores do SUS em 
defesa da regulamentação da EC 29. 
O manifesto teve apoio do Conselho 
Nacional de Saúde que defendeu, 
entre outros pontos, as cinco ban-
deiras aprovadas pela Comissão de 
Orçamento e Financiamento - Cofin 
e apresentadas ao pleno do CNS. São 
elas: ampliar o financiamento para 
a área da saúde; responsabilização 
tripartite; vinculação com as receitas; 
definir ações e serviços de saúde; e 
busca de uma nova fonte de finan-
ciamento. (Com Agência Câmara e 
agências de notícias)

Pressionado, governo 
aponta falhas no PLP 306 

Comissão aprova aumento 
de despesas com saúde

Dilma cobrou apoio do Conselho Político
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Estados e municípios realizam 
conferências de saúde

Em todo país, até 23 de agosto, 
de acordo com informações re-
passadas pelos estados, foram 

realizadas 4.124 conferências muni-
cipais de Saúde. Em muitos estados 
100% dos municípios executaram as 
conferências. Para o coordenador da 
14ª Conferência Nacional de Saúde e 
presidente do Conselho Nacional de 
Saúde, ministro Alexandre Padilha, o 
envolvimento da população que não 
faz parte tradicionalmente das enti-
dades que lutam pela consolidação 
do SUS é fundamental para o êxito 
da 14ª Conferência, que acontece 
entre os dias 30 de novembro e 4 de 
dezembro. 

O balanço das etapas municipais 
foi o tema em debate, pelos repre-
sentantes de conselhos de Saúde 
estaduais e municipais de todo o 
país que participaram da II Video-
conferência da 14ª Conferência, dia 
23 de agosto, por intermédio das 
salas regionais do DATASUS nos 
estados. Saúde mental, financiamen-
to do SUS, regulamenta da Emenda 
Constitucional 29, atenção básica, 
modelos de gestão, saúde da família, 

endemias, malária, controle do 
câncer, hipertensão, diabetes, 
relação público e privado, 
terceirização e importância do 
controle social estiveram entre 
os temas mais debatidos nas 
conferências municipais, de 
acordo com levantamento feito 
pelos conselhos. 

As conferências nos esta-
dos vão até o mês de outubro. 
Minas Gerais abriu a etapa 
estadual. Cerca de dois mil 
delegados, eleitos durante a 
etapa municipal, participaram 
da VII Conferência Estadual 
de Saúde. Ao final do encon-
tro, entre os dias 8 e 11 de agosto, 236 
participantes foram eleitos delegados 
para participar da etapa nacional 
da 14ª CNS. Mais de 500 propostas 
foram aprovadas e giraram em torno 
principalmente dos seguintes temas: 
melhor financiamento da saúde, re-
gulamentação da Emenda Constitu-
cional 29 e mudança no atual modelo 
de gestão.

O Distrito Federal, São Paulo, 
Alagoas, Mato Grosso do Sul, Rio 

diretrizes em políticas de saú-
de baseadas nos princípios da 
integralidade, universalidade 
e equidade. Para participar da 
14ª Conferência, os interessa-
dos devem ser usuários, traba-
lhadores da saúde, gestores e 
prestadores de serviço da área. 
Durante a etapa municipal são 
eleitos delegados de entidades 
e movimentos sociais para 
participar da etapa estadual. O 
mesmo acontece nos estados e 
no Distrito Federal, que enviam 
delegados eleitos para o evento 
nacional.

Os participantes avaliam, nas 
três etapas, a gestão do SUS (Finan-
ciamento; Pacto pela Saúde e Relação 
Público x Privado; Gestão do Sistema, 
do Trabalho e da Educação em Saúde), 
a participação da comunidade e o con-
trole social. Propõem ainda condições 
de acesso à saúde e à qualidade da 
atenção integral, assim como definem 
diretrizes e prioridades para as políti-
cas de saúde, com base nos princípios 
da integralidade, universalidade e 
equidade. (Fonte: CNS)

Com o objetivo prin-
cipal de fortalecer o mo-
vimento sindical para 
que seja mais inclusivo e 
com igualdade de opor-
tunidades, a Internacio-
nal de Serviços Públicos 
- ISP Brasil realizou em 
São Paulo, dias 29 e 30 
de julho, o seminário 
nacional do ramo saúde 
sobre Inclusão de Jovens 
no Movimento Sindical 
Brasileiro - Setor Pú-
blico. A atividade teve 
como metas socializar 
os avanços e limitações 
do trabalho com jovens nas entida-
des; definir plano de trabalho para 
o segmento jovem em cada entidade 
filiada à ISP do ramo, à luz dos objeti-
vos do projeto; debater e pactuar com 
as lideranças o apoio e as ações do 
plano de trabalho para os/as jovens; 
e definir ações para a campanha Sou 
jovem e participo, em cada filiada.

Após discussões e oficinas em 
grupos foi realizado amplo debate 
sobre a importância do momento 
político do projeto da ISP voltado 
para inserção do segmento jovem no 
sindicalismo, em especial no setor 
público. “Ficou evidenciado que en-
frentamos grandes desafios dos quais 
podemos destacar a ausência de uma 
política sistemática na realização de 
concursos públicos que possam ga-
rantir a entrada da população jovem 
no mundo do trabalho, estabelecendo 
vínculo de trabalho ao setor público. 
Em detrimento disso, cada vez mais 
nos deparamos com as mais variadas 
formas de precarização nas relações 
de trabalho, tendo como porta de 
entrada a contratação temporária 
ou terceirizada por onde ingressa a 

O diretor 1º Secre-
tário da CNTS, Paulo 
Pimentel, presidente 
do Sindicato da Saúde 
de Santos e Região, 
representará os traba-
lhadores da saúde no 
XIX Congresso Mun-
dial sobre Segurança e 
Saúde no Trabalho, a 
realizar-se no período 
de 11 a 15 de setembro, 
em Istambul, na Turquia. O con-
gresso, que acontece a cada três 
anos desde 1955, tem por objetivo 
garantir a troca de novas infor-
mações sobre a segurança e saúde 
ocupacional, introduzindo a cul-
tura de prevenção entre todos. O 
evento é organizado em conjunto 
com a Organização Internacional 
do Trabalho - OIT, a Associação 
Internacional sobre Seguridade 
Social - ISSA e o Ministério do 
Trabalho da Turquia.

Entre os principais temas a 
serem discutidos estão a abran-
gência das abordagens pró-ativa 
e preventiva para a segurança e 
saúde no trabalho; abordagem sis-
têmica para segurança e saúde no 
trabalho; diálogo social, parcerias e 
inovação em matéria de segurança 
e saúde no trabalho; os novos de-
safios num mundo em mudança 
do trabalho e da economia global. 
O evento tem como meta principal 
discutir sugestões de como refor-
çar a relação entre os governos, 
empregadores, organizações não-
governamentais, funcionários, 
sindicatos, profissionais da saúde, 

segurança ocupacio-
nal e suas organiza-
ções a fim de eliminar 
as lesões e doenças 
ocupacionais em todo 
o mundo. A expecta-
tiva é de que a troca 
de informações gere 
ideias práticas que ve-
nham a ser adaptadas 
e colocadas em ação 
imediatamente.

“O tema ganha ainda mais im-
portância quando analisamos os 
dados recebidos da OIT, que mos-
tram que ocorrem anualmente 270 
milhões de acidentes de trabalho 
em todo mundo, e deste total, 2,2 
milhões de vidas se perdem. Só no 
Brasil, são 1 milhão e 300 mil casos, 
que têm como principais causas o 
descumprimento de normas bási-
cas de proteção aos trabalhadores 
e também de más condições nos 
ambientes e processos de traba-
lho”, destaca Pimentel, que foi in-
dicado pela Nova Central Sindical 
de Trabalhadores para representar 
os trabalhadores brasileiros. Com 
esses números, informa o diretor, 
o Brasil ocupa a quarta posição 
mundial, com 2.503 óbitos, atrás 
somente da Rússia (3.090), Estados 
Unidos (5.764) e China (14.924). “O 
Brasil gasta anualmente R$ 56 bi-
lhões com os acidentes de trabalho, 
sendo que R$ 14 bilhões são gastos 
com os dias não trabalhados e o res-
tante, R$ 42 bilhões, são gastos com 
internações, indenizações e perda 
de produtividade das empresas”, 
lamenta Pimentel. (Sintrasaude)

Grande do Norte, Bahia, Ceará, Es-
pírito Santo, Goiás, Rio Grande do 
Sul e Tocantins realizam conferências 
no mês de setembro. Para outubro 14 
conferências estaduais estão progra-
madas. Entre os estados estão: Acre, 
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. 

A 14ª CNS tem por objetivo sub-
sidiar governos na elaboração de 

ISP debate inclusão de jovens 
no movimento sindical

grande massa da juventude que, em 
sua maioria, passa a ver esse trabalho 
como algo transitório em busca de 
uma nova oportunidade de trabalho, 
por não vislumbrar no setor público 
o estímulo de desenvolver uma car-
reira profissional com qualidade e 
remuneração adequada”, concluiu 
a ISP Brasil.

A coordenação do seminário 
avalia que, no mundo sindical, há a 
necessidade do próprio movimento 
garantir o acesso e o surgimento 
de lideranças jovens, bem como, 
saber direcionar e aproveitar em 
outras frentes de luta o dirigente 
que dedicou toda uma vida em prol 
dos trabalhadores. As entidades do 
ramo saúde relataram as atividades 
desenvolvidas desde o início do 
projeto Add Juventudes e defini-
ram novas metas para 2011 e 2012, 
como estratégias de comunicação 
e de sindicalização. A CNTS foi 
representada no evento pela dele-
gada internacional Maria de Fátima 
Neves de Souza e as integrantes dos 
comitês especiais Tatiane de Castro 
e Gilmara Mota Lopes. (Fonte: ISP)

Paulo Pimentel

Diretor da CNTS participa 
de Congresso Mundial sobre 

Segurança e Saúde no Trabalho

Site CNS

Videoconferência avaliou eventos nos municípios

Maria de Fátima (5.ª), Tatiane (6.ª) e Gilmara (8.ª)

ISP Brasil
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Justiça proíbe hospitais de cederem 
leitos para planos de saúde

A Justiça de São Paulo concedeu 
liminar suspendendo a lei que 
permite que hospitais públi-

cos destinem 25% de seus leitos aos 
planos de saúde. O modelo contesta-
do na liminar é usado nas unidades 
gerenciadas pelas OS (organizações 
sociais) no Estado. Na decisão, 
de 30 de agosto, o juiz Marcos de 
Lima Porte, da 5ª Vara da Fazenda 
Pública, diz que a lei e o decreto do 
governador Geraldo Alckmin (PSDB) 
que a regulamentou "são afrontas ao 
Estado de Direito e ao interesse da co-
letividade". Ficou estabelecida multa 
diária de R$ 10 mil caso a decisão 
não seja cumprida. Porte argumenta 
que a legislação favorece a prática da 
"dupla porta" nos hospitais públicos 
– atendimento diferenciado para pa-
cientes do SUS e de planos de saúde. 
Da decisão, cabe recurso.

A liminar foi concedida em ação 
movida pela Promotoria de Justiça 
de Direitos Humanos. Na ação, a 
Promotoria diz que a permissão de 
uso de 25% dos leitos para pacientes 
de planos poderia representar uma 
perda de dois milhões de atendimen-
tos públicos. Para o promotor Arthur 
Pinto Filho, um dos autores da ação, 
permitir que pacientes com plano 
de saúde utilizem 25% dos leitos do 
SUS promove a "institucionalização 
da atenção diferenciada", porque os 
pacientes privados terão preferência 
na marcação de consultas, exames e 
internação. Segundo ele, a unanimi-
dade contra a "lei da dupla porta" 
é inédita no Estado e isso foi muito 
importante. Conselhos de saúde 
(nacional, estadual e municipal) e 

organizações de médicos são contra 
a concessão dos leitos.

Para a CNTS, leis como a de São 
Paulo vêm na contramão das propos-
tas de fortalecimento do SUS, uma 
vez que penaliza as ações de preven-
ção e promoção da saúde e estimula 
a privatização do sistema. A venda 
de serviços a pacientes privados e 
planos de saúde amplia o acesso ao 
cidadão que tem plano de saúde ao 
hospital público enquanto retira va-
gas dos cidadãos que só têm direito 
ao sistema público. “É inaceitável, é 
imoral e inconstitucional ter porta 
diferenciada com privilégios para 
quem entra pagando ou através dos 
planos e seguros de saúde. A medida 
representa, mais uma vez, o avanço 

do setor privado sobre o serviço pú-
blico, desrespeitando os princípios 
básicos do SUS da igualdade, da 
integralidade e da impessoalidade”, 
condena o presidente da CNTS, José 
Lião de Almeida.

De acordo com o decreto regula-
mentar da Lei Complementar 1.131, 
os hospitais públicos devem cobrar 
diretamente dos planos de saúde o 
atendimento feito a seus convenia-
dos. Para o Ministério Público, a lei e 
o decreto regulamentar contrariam a 
Constituição. Os promotores Arthur 
Pinto Filho e Luiz Roberto Cicogna 
Faggioni, autores da ação, dizem que 
"se a medida for implementada, ha-
verá uma situação aflitiva na saúde 
pública do Estado". Na ação civil 

pública, a Promotoria afirma que as 
OS administram hoje 52 unidades 
hospitalares no Estado, responsáveis 
por 8 milhões de atendimentos em 
2008. Com isso, diz a Promotoria, 
a permissão de uso de 25% destes 
leitos por pacientes de planos pri-
vados pode representar a perda de 2 
milhões de atendimentos públicos.

O texto também proíbe a reserva 
de leitos, de consultas e de atendi-
mentos a particulares. Mas, para o 
promotor Arthur Pinto Filho, o texto 
vai se tornar apenas uma "carta de 
intenções", por falta de fiscalização. 
"Quem poderia fazer esse controle 
é o conselho gestor dessas institui-
ções. Mas os hospitais gerenciados 
por OSs não têm controle social. 
Não contam com conselhos gesto-
res", explica. Segundo o promotor, 
a norma permite que pacientes 
de planos rompam o sistema de 
entrada dos hospitais públicos e 
sejam recebidos diretamente na alta 
complexidade, ou seja, sem passar 
por uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) e aguardar encaminhamento. 
A perda de 25% de leitos públicos, 
diz o MPE, vai sobrecarregar os 
hospitais municipais e aumentar 
o gargalo de atendimento na alta 
complexidade.

Levantamento da Secretaria Es-
tadual de Saúde aponta que um em 
cada cinco pacientes atendidos em 
hospitais estaduais na capital paulista 
têm algum tipo de convênio ou plano 
de saúde. Mas quem paga essa conta, 
avaliada em R$ 468 milhões anuais, 
é o SUS.  (Fontes: Com O Estado de 
S.Paulo e Folha de S. Paulo)

A destinação dos leitos de hos-
pitais gerenciados por OSs a planos 
de saúde foi alvo de críticas do 
Conselho Nacional de Saúde, que 
aprovou a Resolução nº 445, de 11 
de agosto de 2011, com posição con-
trária à proposta, foi chancelada pelo 
ministro da Saúde, Alexandre Padi-
lha, e publicada na edição de 29 de 
agosto do Diário Oficial da União. O 
Decreto Estadual nº 57.108/2011, do 
Governo de São Paulo, e a Resolu-
ção nº 81/2011, publicada no Diário 
Oficial do Estado de 06/08/2011, da 
Secretaria Estadual de Saúde, que 
regulamentam dispositivos da Lei 
Complementar nº 846/1998, intro-
duzidos pela Lei Complementar nº 
1.131/2010, também foram rejeita-
dos pelo Conselho.

O Conselho considera a lei como 
“retrocesso”. O pacote de medidas, 
diz o CNS, fere princípios da Cons-
tituição Federal e do Estado, além 
de atentar contra a Lei Orgânica da 
Saúde. Além disso, favorece a práti-
ca da “dupla porta de entrada”, se-
lecionando beneficiários dos planos 
de saúde privados para atendimento 
nos hospitais públicos geridos por 
organizações sociais, promovendo, 
assim, a institucionalização da aten-
ção diferenciada com preferência 
na marcação e no agendamento de 

consultas, exames, internação e me-
lhor conforto.

Para o Conselho, trata-se de venda 
de serviços pelas OS aos planos priva-
dos de assistência à saúde; considera 
a capacidade já insuficiente de leitos 
para usuários do SUS, revelada pelas 
filas de espera de atendimento e de-
manda reprimida; que cabe à Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
cobrar o ressarcimento e fiscalizar as 
coberturas obrigatórias e a conforma-
ção de redes próprias e particulares 
credenciadas capazes de suprir todo o 
atendimento dos clientes de planos de 
saúde privados; que cabe à Secretaria 
da Saúde contribuir para a identifica-
ção dos procedimentos e internações 
passíveis de cobrança; e que o SUS 
atende todos os usuários antes de con-
sultar sobre sua inserção ou não em 
planos de saúde, pois o atendimento 
é universal e sem distinção.

Em entrevista ao jornal Folha de 
S.Paulo, Padilha disse que a preocu-
pação é que medidas como a de São 
Paulo não gerem, dentro do SUS, um 
privilégio para quem tem plano. “Nós 
já temos hoje um acesso desigual. Não 
podemos tomar medidas que aumen-
tem essa desigualdade.”

O Conselho Nacional de Saúde 
aprovou a Recomendação n.º 8, de 
11 de agosto de 2011, que sugere ao 

Conselho Nacional aprova resolução contra “dupla porta”

Arquivo CNTS

Temor de que precarize o atendimento a usuários do SUS

Ministério Público Federal, ao Poder 
Judiciário e à Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo ações no sen-
tido de garantir um SUS 100% público 
na gestão e na prestação de serviços. 

Sobre o mesmo tema, os conse-
lheiros nacionais de saúde, por meio 
das Moções n.º 9 e 10, de mesma data, 
manifestaram apoio total na defesa in-
transigente que o Ministério Público do 
Estado de São Paulo e os conselheiros 
estaduais de Saúde têm feito pelo SUS. 
O CNS destacou a ação civil pública 
movida pelo Ministério Público de 
São Paulo, com pedido de liminar, 
que impede o governo estadual de 
celebrar contratos de gestão, alterações 
e aditamentos entre organizações so-

ciais e planos de saúde, em atenção à 
representação de diversas entidades, 
dentre elas o Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do Estado de 
São Paulo (Cosems/SP) e o Conselho 
Estadual de Saúde de São Paulo.  

Foi aprovada, ainda, a Recomen-
dação n.º 9, de 11 de agosto de 2011, 
direcionada ao Ministério da Saúde. 
O CNS recomendou a ampliação dos 
R$ 5,5 milhões de 2011 para R$ 11 
milhões da verba destinada à área de 
saúde do trabalhador no orçamento a 
ser proposto ao Congresso Nacional 
para o ano de 2012. Leia a íntegra da 
recomendação e moções na página da 
Confederação, www.cnts.org.br no 
item Documentos. (Fonte: CNS)

Site CNS
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Em função da come-
moração dos 21 anos do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o Ministério 
da Saúde está realizando 
oficinas para capacitar pro-
fissionais de saúde na pre-
venção e combate à violên-
cia contra esse segmento da 
população. O curso tem por 
objetivo capacitar um grupo 
de facilitadores que será 
orientado sobre o cuidado 
e atendimento a crianças e 
adolescentes em situação 
de violência para uma atu-
ação integral e integrada 
em seus serviços de saúde, 
envolvendo profissionais de 
diversas áreas. Eles atuarão 
como multiplicadores em 
seus estados, disseminando 
as orientações recebidas. 
A meta do Ministério é ter 
mais de 600 profissionais 
capacitados atuando como 
multiplicadores.

A oficina de capacita-
ção tem por base a "Linha 
de Cuidado para a Aten-
ção Integral à Saúde de 
Crianças, Adolescentes e 
suas Famílias em Situação 
de Violências - Orientação 
para gestores e profis-
sionais de saúde", cujo 
propósito é sensibilizar 
e orientar os gestores e 
profissionais de saúde 
para uma ação contínua 
e permanente voltada à 
atenção integral à saúde. 
Esse material traz um mo-
delo de cuidado e atenção 
a todos os tipos de violên-
cia – psicológica, física, 
sexual e negligência –, que 
deve ser seguido por todos 
os profissionais de saúde 
do país.

O material apresenta es-
tratégia de abordagem em 
quatro etapas. A primeira 
trata do acolhimento, em 
como receber as vítimas 

com atitudes positivas e 
de proteção, fornecendo, 
inclusive, aconselhamento 
familiar; a segunda consiste 
no diagnóstico, em como 
fazer o exame físico e ava-
liação psicológica e encami-
nhamento da vítima para 
o tratamento adequado; 
a terceira é a notificação, 
sendo que o profissional 
deve notificar o caso e en-
caminhar ao Sistema de 
Vigilância de Violência e 
Acidentes, comunicar o 
caso ao Conselho Tutelar 
de forma ágil e acionar o 
Ministério Público quando 
necessário; e a última etapa 
é o acompanhamento, que 
recomenda o planejamento 
individualizado para cada 
caso e o monitoramento 
dos sintomas até a alta da 
vítima.

O Sistema de Vigilância 
de Violência e Acidentes 
- Viva registrou, em 2010, 
68.415 mil notificações em 
1.473 municípios, sendo 
que destas, 16.185 foram 
em crianças e 23.307 em 
adolescentes. Dos casos re-
gistrados com crianças, 35% 
sofreram algum tipo de vio-
lência sexual ou negligên-
cia/abandono. Já no caso 
dos adolescentes, o maior 
percentual foi de violência 
física (60%). A notificação 
compulsória pelos servi-
ços de saúde de qualquer 
suspeita ou confirmação de 
violência contra crianças, 
adolescentes, mulheres e 
pessoas idosas já estava 
prevista nas Leis 8.069/90, 
10.778/03 e 10.741/03. Mas, 
com a Portaria 104, de 26 
de janeiro de 2011, as "Vio-
lências Doméstica, Sexual 
e/ou outras Violências" 
tornaram-se de notificação 
universal. (Fonte: Ministé-
rio da Saúde)

Proposta CPI para investigar violência 
contra a mulher e omissão do Estado

Foi lido na sessão do Congresso 
Nacional, dia 13 de julho, re-
querimento para constituição de 

Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito (CPMI) destinada a investigar 
a violência contra a mulher e apurar 
denúncias de omissão do Estado na 
punição desse crime. O requerimen-
to, com mais de 300 assinaturas de 
parlamentares, afirma que, em 1993, a 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Direitos Humanos reconheceu formal-
mente a violência contra a mulher como 
violação aos direitos humanos. E sus-
tenta que, desde então, os governos dos 
países-membros da Organização das 

Nações Unidas (ONU) têm trabalhado 
para eliminar esse tipo de violência, já 
reconhecido também como problema 
de saúde pública.

Invocando a Convenção Interame-
ricana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência Contra a Mulher, adotada 
pela Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) em 1994, a senadora 
Ana Rita (PT-ES), uma das autoras do 
requerimento, define esse crime como 
qualquer ato ou conduta baseada no 
gênero que cause morte, dano ou so-
frimento físico, sexual ou psicológico à 
mulher, tanto no âmbito público quanto 
no privado. 

Ana Rita aponta dados do Banco 
Mundial e do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento segundo os quais, 
de cada cinco faltas ao trabalho no 
mundo, uma é causada pela violência 
sofrida pelas mulheres dentro de suas 
casas. “Não bastarão leis para proteger 
as mulheres se suas vozes não forem 
ouvidas e se houver reiterada omissão 
do Estado. Entendemos que existem 
fatores a serem investigados sobre 
as falhas em proteger as mulheres da 
violência e que uma CPMI é o instru-
mento ideal para proceder a esta in-
vestigação”, argumentou a senadora. 
(Agência Senado)

Jandira Feghali* e 
Maria da Penha** 

Em cinco anos de vi-
gência, a Lei 11.340/06, co-
nhecida como Lei Maria da 
Penha, se consolidou como 
instrumento fundamental 
para coibir a violência do-
méstica e punir com mais 
rigor os agressores. Antes 
dela, os casos eram julgados 
pelos juizados especiais e, 
invariavelmente, os acusa-
dos recebiam como pena o 
pagamento de cestas bási-
cas. A lei definitivamente 
pegou. Nosso esforço, ago-
ra, é para que seja efetiva-
mente cumprida em todos 
os municípios do país.

A violência contra a mu-
lher desconhece as barreiras 
geográficas, étnicas, religio-
sas, de classe ou de instru-
ção. Somente no Brasil, cin-
co mulheres são agredidas 
a cada dois minutos. Isso 
significa que pelo menos 7,2 
milhões de brasileiras com 
mais de 15 anos de idade já 
sofreram algum tipo de vio-
lência doméstica. Para cada 
cem mulheres assassinadas, 
70 o são no âmbito de suas 
relações.

Por meio de medidas 
protetivas às mulheres em 
situação de risco, os agres-
sores considerados mais 
violentos têm sido afas-
tados do lar. Hoje, a lei é 
nacionalmente conhecida e 
conta com pelo menos 85% 
de aceitação popular. Inter-
nacionalmente, a Lei Maria 
da Penha foi reconhecida 
pelo Fundo de Desenvolvi-
mento das Nações Unidas 
para a Mulher como uma 
das três leis mais avança-
das do mundo, entre 90 
países que têm legislação 
sobre o tema.

Dados do Conselho Na-
cional de Justiça compro-

Violência contra
jovens: oficina capacita 

profissionais do SUS

Lei Maria da Penha: cumpra-se!

vam o alcance da lei: em 
cinco anos, foram 110,9 
mil processos sentenciados 
de um total de 331,7 mil; 
1.577 prisões preventivas 
decretadas; 9.715 prisões 
em flagrante; mais de 120 
mil audiências designadas 
e mais de 93 mil medidas 
protetivas concedidas. É 
um grande avanço, mas a 
aprovação dos brasileiros e 
o reconhecimento mundial 
ainda resultam insuficien-
tes para assegurar o efetivo 
cumprimento da lei.

Como fruto da herança 
patriarcal em nosso país, 
muitas autoridades vêm se 
recusando a aplicá-la. O pre-
conceito contra a lei é reflexo 
do preconceito de gênero. 
Além disso, grande parte 
dos avanços que a lei trouxe 
precisa de investimentos. 
O texto obriga à criação 
de centros de atendimento 
psicossocial e jurídico, casas-
abrigo, delegacias especiali-
zadas, núcleos de defensoria 
pública, serviços de saúde, 
centros especializados de pe-
rícias médico-legais, centros 
de educação e de reabilitação 
para os agressores.

Essa estrutura precisa ser 
priorizada no orçamento e 
não pode ser alvo de cortes. 
Para tanto, foi aprovada 
emenda à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2012, in-
cluindo o programa de com-
bate à violência doméstica 
contra a mulher no rol das 
ações não contingenciáveis.

Não é característica de 
um país avançado apresen-
tar altos índices de violência 
contra a mulher. País de-
senvolvido é também país 
pacífico, que respeita seus 
cidadãos e cidadãs, como 
destaca a campanha Mulhe-
res e Direitos, realizada no 
âmbito das Nações Unidas 
em parceria com diversas 
entidades, dentre as quais o 
Instituto Maria da Penha.

Para que uma lei tão 
importante como essa seja 
realmente cumprida, o po-
der público deve atuar em 
harmonia. Não basta apenas 
existir, ela precisa ser plena 
e corretamente aplicada em 
todos os locais do nosso 
país. Por um país menos 
violento e mais respeitoso 
com suas mulheres, fica aqui 
o nosso apelo: Lei Maria da 
Penha - cumpra-se!

(*) Deputada federal pelo 
PCdoB-RJ e relatora da Lei 

Maria da Penha
(**) Farmacêutica bioquímica, 

mestre em parasitologia pela 
USP, vítima de violência 

doméstica e homenageada no 
nome da lei (Publicado na Folha 

de S.Paulo)

José Cruz/Ag. Brasil Valter Campanato/ABr

Jandira Feghali Maria da Penha
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O Ministério da Saúde e 
o Fórum Nacional 30 horas 
Já! - Enfermagem unida por 
um objetivo, composto pela 
CNTS, FNE, ABEn e Cofen, 
realizaram oficina, dia 22 de 
agosto, para discutir o impac-
to da redução da jornada dos 
profissionais da enfermagem 
para 30 horas semanais nos 
orçamentos das unidades de 
saúde dos setores público e 
privado. Diante dos números 
divergentes, houve acordo no 
sentido de que nova reunião 
será realizada na primeira 
quinzena de setembro, com 
técnicos do Ministério da Saú-
de, do Fórum 30 horas já, do Dieese e 
entidades patronais para confrontar 
os dados, as bases e metodologias 
utilizadas com vistas a buscar um 
consenso entre as partes.

Serão analisados pela comissão 
técnica, na qual a CNTS estará repre-
sentada pelo Dieese, especialmente, 
os estudos realizados pelo Ministério 
da Saúde e pelo Dieese, que usaram 
a mesma fonte de dados – a RAIS do 
MTE. Os técnicos vão buscar os pontos 
comuns, avaliar o impacto por setor, 
analisar a média salarial por jornada 
efetivamente realizada e separar o 
que são encargos sociais, entre outros 
detalhes para que se possa construir 
uma alternativa de consenso, segundo 
a diretora do Departamento de Gestão 
e da Regulação do Trabalho em Saú-
de - Degerts, organizadora do debate, 
Denise Mota Dau.

A enfermeira Dra. Denise Pires 

e o enfermeiro Wellerson Moreira 
Ribeiro representaram as entidades/
organizações que compõem o Fórum 
como expositores da perspectiva e dos 
estudos realizados pelas entidades, 
defendendo a importância da regu-
lamentação da jornada de trabalho e 
ressaltando o impacto positivo para 
a qualidade da assistência em saúde. 
Também participaram como exposi-
tores representantes da Confederação 
Nacional de Saúde, da Confederação 
das Santas Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Filantrópicas 
e do Ministério da Saúde, através 
do Departamento de Economia da 
Saúde.

O seminário contou, também, com 
a participação de representantes da 
Mesa Nacional de Negociação Perma-
nente do SUS, do Conselho Nacional 
das Secretarias Municipais de Saúde 
- Conasems. Denise Dau ressaltou o 

fato de, pela primeira vez, 
o Ministério da Saúde ter 
realizado um estudo sobre o 
impacto para que possa ter 
um posicionamento baseado 
em dados concretos. “Foi uma 
iniciativa importante, que 
demonstra uma nova postura 
do Ministério em relação ao 
projeto. O estudo não está 
concluído de forma integral, 
pois ainda vamos avaliar os 
impactos nos serviços pres-
tados, em especial em relação 
ao Programa Saúde da Famí-
lia”, disse.

Durante o debate também 
ficou evidente a divergência 

entre as entidades representantes 
dos trabalhadores e as patronais. Os 
profissionais argumentaram que a 
situação atual de extensa jornada de 
trabalho é insustentável e rejeitaram 
a alternativa de redução da jornada 
aliada à redução de salários. As patro-
nais, mais uma vez, usaram o discurso 
da crise no setor para discordar da 
proposta.

A pedido da CNTS, o supervisor 
técnico do Dieese em Brasília, Clovis 
Scherer, na oficina, fez a sustentação 
do estudo sobre o nível de emprego e 
de massa de rendimentos dos assala-
riados ocupados em tais funções, uti-
lizando dados da RAIS-MTE de 2008, 
que contém dados sobre os vínculos 
de emprego assalariado registrados, 
portanto, dados oficiais do governo. 
O estudo comprova que a necessidade 
de contratação de pessoal suplemen-
tar nos setores mais diretamente afe-

tados pela medida será pequena, não 
ultrapassando 2%, e com impactos 
financeiros totais ainda menores. 

O estudo do Dieese constata que 
a limitação da jornada de trabalho da 
enfermagem beneficiará aproxima-
damente 546 mil trabalhadores, que 
atualmente têm jornada contratada 
com duração superior ao limite pro-
posto de 30 horas. Este contingente 
corresponde a 81% do total dos pro-
fissionais de enfermagem ocupados 
nos setores de atividade em análise. 
O impacto na geração de empregos, 
considerando que todos os empre-
gos com jornada superior a 30 horas 
semanais passassem a ter esse limite 
de horas, seria de 176.165 novos 
postos de trabalho. Isto representa 
um aumento de 1,89% no total de 
empregos dos setores de atividades 
selecionadas e de 26,26% no número 
de ocupações para profissionais da 
enfermagem.

Com base nos dados, o Dieese 
estima que a redução da jornada de 
trabalho e a consequente contratação 
de trabalhadores para suprir as va-
gas abertas poderão representar um 
incremento de 1,32% na massa de 
rendimentos pagos aos empregados 
no setor como um todo. Além do pe-
queno impacto financeiro, a redução 
da jornada significa mais emprego, 
que incrementa a renda e o cresci-
mento econômico, o que somado aos 
resultados positivos do desempenho 
da economia resulta em maior contin-
gente de recursos a serem aplicados 
em saúde pela União e pelos estados 
e municípios.

Fórum NacioNal 30 horas Já! ENFErmagEm uNida por um obJEtivo

Entidades buscam apoio da ministra Ideli Salvatti

A regulamentação da jornada 
de trabalho para os profissio-
nais da Enfermagem foi tema 

central da reunião de membros do 
Fórum Nacional 30 horas Já! Enfer-
magem unida por um objetivo, com 
a ministra de Relações Institucionais, 
senadora Ideli Salvatti (PT-SC), dia 20 
de julho, no Palácio do Planalto. Diri-
gentes da CNTS, ABEn, FNE e Cofen 
reivindicaram apoio à aprovação do 
PL 2.295/00, que propõe a jornada de 
30 horas semanais. A ministra ouviu 
os argumentos e disse que o governo 
aguarda posição do Ministério da 
Saúde que será defendida no Con-
gresso Nacional.

O encontro foi agendado pela 
deputada estadual e enfermeira Ana 
Paula Lima (PT-SC). A CNTS es-
teve representada pelo presidente, 
José Lião de Almeida, e pelo vice-
presidente, João Rodrigues Filho, 
acompanhados do 2º vice-presidente 
do Sinsaudesp, Geraldo Isidoro de 
Santana. Está prevista para o dia 28 de 
setembro a realização de seminário na-
cional, na Câmara dos Deputados, pela 
Comissão de Legislação Participativa, 
com apoio das quatro entidades, para 
discutir a regulamentação da jornada 
de trabalho da Enfermagem. A ex-
pectativa é de haverá presença muito 
expressiva dos parlamentares por se 
tratar de um dia de quarta-feira.

“O assunto tem sido objeto de de-
bate em todos os fóruns de discussão 

e negociações, com recomendação 
para a redução da jornada, visando 
a melhoria da qualidade dos serviços 
prestados à sociedade e condições 
dignas de trabalho para esses pro-
fissionais”, ressalta José Lião. João 
Rodrigues lembrou que “cerca de 
70% das unidades públicas estaduais 
vêm adotando na prática, por força 
de lei ou ainda por norma coletiva 
específica, a jornada de 30 horas para 
os trabalhadores em saúde, especial-
mente os servidores públicos”.

Os dirigentes das entidades e 

membros da coordenação do Fórum 
também se reuniram, dia 18 de julho, 
para rediscutir a natureza, denomina-
ção, caráter e regimento do Fórum; as 
indicações das organizações da En-
fermagem para a sua composição; e 
a proposta do site e logomarca do Fó-
rum. A realização de um ato público 
em Brasília, dia 30 de novembro, por 
ocasião da Conferência Nacional de 
Saúde, com paralisação de 24 horas 
nos estados, está entre as principais 
atividades previstas. Também serão 
lançados o dia nacional de mobili-

zação pelas 30 horas nos Estados e 
o dia nacional de paralisação das 30 
horas já!

As entidades decidiram, também, 
pela mobilização em todos os eventos 
da categoria, como as conferências de 
saúde em todas as esferas de gover-
no, e participação nos seminários e 
congressos já previstos, inclusive de 
outras entidades afins. A coordena-
ção do Fórum também se reunirá com 
as lideranças do governo e dos parti-
dos e com o ministro da Saúde para 
definirem o pleito da enfermagem e 
darem uma resposta às lideranças 
nacionais.

Além disso, será multiplicada e 
distribuída a carta de compromisso 
assinada pela presidente Dilma Rous-
sef, por ocasião da campanha pela 
eleição presidencial, e mensagem de 
apoio do ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, à jornada de 30 horas e 
haverá mobilização permanente em 
Brasília, com o objetivo de consolidar 
o Fórum como interlocutor dessa 
luta, e adoção de estratégias junto 
ao colégio de líderes na Câmara dos 
Deputados para inclusão do PL 2.295 
na pauta para votação em plenário.

A CNTS participa da Comissão 
Executiva do Fórum, sendo repre-
sentada pelo vice-presidente João Ro-
drigues Filho e pelos diretores Adair 
Vassoler, Mário Jorge dos Santos Fi-
lho, Terezinha Perissinotto, Clotilde 
Marques e Dalva Maria Selzler. 

CNTS participa de oficina sobre impacto da jornada de 30 horas

Ag. Full Time/Julio Fernandes

Ag. Full Time/Julio Fernandes

Ideli Salvatti: Governo apoiará decisão do Ministério da Saúde

Comissão vai avaliar impacto financeiro
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Com o objetivo de defender 
a Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, ameaçada 

pelas propostas em tramitação no 
Congresso Nacional, dirigentes das 
confederações de trabalhadores e 
centrais sindicais vão percorrer o país 
na defesa dos direitos trabalhistas 
e sociais. A campanha foi lançada 
durante audiência pública realizada 
dia 22 de agosto, pela Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa - CDH, em parceria com o 
Fórum Sindical dos Trabalhadores 
- FST, no auditório Petrônio Portela, 
no Senado Federal. O senador Paim 
propôs e o plenário aprovou, com 
aplausos, moção de apoio à CLT 
e de repúdio ao corte de reajuste 
para os aposentados no orçamento 
da União para 2012. Também hou-
ve homenagem ao jurista Arnaldo 
Lopes Sussekind, de 94 anos, único 
representante vivo da comissão que 
elaborou a CLT, instituída durante o 
governo de Getúlio Vargas.

Cerca de 500 dirigentes de entida-
des de trabalhadores da saúde, indús-
tria, comércio, instituições financeiras, 
alimentação, turismo e de servidores 
públicos, entre outras, participaram 
da audiência, convocada e conduzida 
pelo presidente da Comissão, sena-
dor Paulo Paim (PT-RS), sob o tema 
Consolidação das Leis do Trabalho 
e os Direitos Humanos. O objetivo 
do Fórum é promover eventos e 
manifestações em defesa da CLT, em 
diversos estados e municípios, nas 
assembleias legislativas e câmaras de 
vereadores. O lançamento da cam-
panha foi feito por Lourenço Ferreira 
do Prado, coordenador interino do 
FST, integrado por 21 confederações 
nacionais de trabalhadores e quatro 
centrais sindicais.

“Temos que estar atentos, pois 
passados 68 anos da vigência da 
CLT, o diploma legal que garante 
a cidadania e a dignidade do tra-

FST lança campanha em defesa da CLT
em audiência pública no Senado 

balhador brasileiro, não falta quem 
queira revogá-la. E o tentam com o 
mais cínico dos argumentos, de que 
flexibilizando a legislação trabalhista 
a economia vai gerar mais empregos. 
Nada mais falso do que essa tese, pois 
não é atentando contra os direitos 
dos trabalhadores e contra os seus 
rendimentos que seremos uma nação 
forte. Um país que infelizmente ainda 

do Trabalho, que fez 70 anos”. 
Como coordenadores do FST, 

também falaram o vice-presidente da 
CNTS, João Rodrigues Filho, e o pre-
sidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação e Afins - CNTA, Artur 
Bueno de Camargo. “Ao defender 
a CLT estamos defendendo a nossa 
Constituição quanto aos direitos 
humanos e sociais, estabelecidos nos 
artigos 5º e 6º, e os direitos trabalhis-
tas, inclusos no artigo 7º. Devemos 
nos preocupar com a regulamentação 
que ainda falta. Defender a CLT é 
defender a vida e a família”, afirmou 
João Rodrigues. Ele criticou os ata-
ques ao princípio constitucional da 
unicidade. “A favor de quem e para 
quem?”, questionou.

João Rodrigues destacou que os 
trabalhadores sofrem com salários 
ínfimos e carecem de condições dig-
nas de trabalho e lembrou que após 
123 anos da Lei Áurea ainda temos 
trabalhadores em situação análo-
ga à escravidão e outros loteados, 
vendidos, em situação de trabalho 
precário. “Os profissionais da saúde 
ainda dependem de leis específicas 
que garantam a sua dignidade, saúde 
e segurança no trabalho”, disse.

“Há desigualdades no país em 
todos os aspectos, principalmente no 
trabalho”, disse Artur Bueno. Ele cri-
ticou lideranças sindicais que defen-
dem a supremacia das negociações 
coletivas sobre direitos regulamen-
tados. Segundo ele, a CLT assegura 
direitos mínimos, funcionando como 
uma proteção para categorias de re-
giões sem força para negociar suas 
demandas. Assinalou, porém, que o 
código nem impede nem atrapalha 
negociações para conquistas acima 
do que as previstas em lei. 

Ao falar sobre o tema CLT - uma 
ferramenta de luta em defesa dos 
direitos humanos o advogado es-
pecialista em direito e em processo 
trabalhista e previdenciário, Pedro 
Luciano de Oliveira Dornelles, ana-
lisou que a CLT veio regulamentar a 
luta entre o capital e o trabalho. Ele 
chamou atenção para o desinteresse 
na regulamentação de direitos traba-
lhistas instituídos pela Constituição 
de 1988 e alertou sobre novos ataques 
aos direitos dos trabalhadores. Citou 
como exemplo as discussões para 
novo aumento do tempo mínimo de 
contribuição para as aposentadorias 
– para 35 anos, no caso das mulheres 
e 42 anos para os homens. “As mu-
danças estão vindo a conta-gotas. Se 
viessem de uma só vez seria mais 
fácil combater”, afirmou.

O senador Marcelo Crivella (PRB-
RJ) também criticou a falta de apoio 
a projetos em favor dos trabalhado-
res. Disse que muitos parlamentares 
entram para a vida política usando 
dinheiro na véspera dos pleitos 
para angariar votos, sem verdadeira 
vinculação com as necessidades dos 
eleitores. Depois de eleitos, rejeitam 
qualquer proposta que “represente 
um mínimo de avanço para os traba-
lhadores”. (Com Agência Senado)

Paulo Paim alertou que os direitos 
dos trabalhadores correm risco no 
Congresso, ao destacar que os traba-
lhadores estão sendo cada vez amea-
çados por projetos de lei que reduzem 
direitos. “Além de não avançarmos, 
pode também haver retrocessos”, 
avaliou. O senador citou propostas 
de sua autoria que, por falta de sen-
sibilidade dos parlamentares, estão 
demorando para serem votadas. Algu-
mas já foram aprovadas pelo Senado 
e estão paradas na Câmara, como o 
PLS 177/07, que trata da estabilidade 
no emprego para o dirigente sindical, 
e o PLS 296/03, que acaba com o fator 
previdenciário. 

“Se bobear, passa aqui no Congresso 
a flexibilização da CLT! É inaceitável 
que se tenha que negociar o que já está 
assegurado na CLT. Temos de negociar 
o que está acima da lei. Ou a gente se 

mobiliza ou as propostas de interesse 
dos trabalhadores vão ficar nas gavetas 
ou serem derrotadas”, afirmou.

Paim também cobrou maior envol-
vimento das entidades na campanha 
por aumento do valor das aposen-
tadorias. Ele disse que as centrais 
devem considerar que os trabalhado-
res da ativa também correm o risco 
de passar a ter suas aposentadorias 
desvalorizadas. Sobre o Fator Previ-
denciário, Paim destacou a ausência 
de isonomia no tratamento aplicado 
aos trabalhadores do setor privado e 
ao funcionalismo dos três poderes. Ao 
se aposentarem, conforme assinalou, 
os servidores não são alcançados pelo 
redutor aplicado às aposentadorias. 
“E somos nós que pagamos os altos 
salários [dos servidores]. Por que [o 
fator previdenciário] só se aplica aos 
mais pobres?”, questionou.

Paulo Paim: “Temos de negociar 
o que está acima da lei”

Fotos: Ag. Full Time/Julio Fernandes

tem trabalhadores explorados como 
escravos não podem dar-se ao luxo 
de revogar direitos trabalhistas”, 
ressaltou Lourenço Ferreira Prado.

A campanha faz parte da gran-
de mobilização por demandas que 
dizem respeito a todos os trabalha-
dores e trabalhadoras: pela rejeição 
do atual PL 1.463/11, que cria o 
Código de Trabalho e flexibiliza os 
direitos trabalhistas; pelo fim das 
práticas antissindicais; pela redução 
da jornada de trabalho; pela regula-
mentação da contribuição assistencial 
- PL 6.708/09; pela manutenção da 
unicidade e da contribuição sindical 
compulsória; pela estabilidade para 
os dirigentes sindicais e membros 
eleitos da Cipa - PL 6.706/09; por 
melhor distribuição de renda; pela 
regulamentação da terceirização; 
pelo fim do fator previdenciário; pe-
las reformas política e tributária; pela 
regulamentação da lei de greve; pela 
extinção do interdito proibitório; pela 
revogação do inciso IX, §2º, do Artº 
114 da Constituição Federal (Comum 
Acordo); pela segurança e saúde do 
trabalhador. 

Após a exibição de um vídeo de 
entrevista com Sussekind, o desem-
bargador Alexandre Agra Belmonte, 
que recebeu a placa de homenagem 
em nome do jurista – o jurista não 
pode comparecer à audiência por 
motivo de doença –, fez pronuncia-
mento e destacou que “a figura de 
Arnaldo Lopes Sussekind está indis-
soluvelmente ligada à CLT e à Justiça 

João Rodrigues: Saúde ainda necessita de leis específicas

Dirigentes da CNTS vieram de vários estados
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O assessor do Diap - Departa-
mento Intersindical de As-
sessoria Parlamentar, André 

Luís dos Santos, defendeu o caráter 
social da CLT, tendo em vista que 
o trabalhador é a parte mais fraca 
na relação capital x trabalho. “Foi 
justamente com a CLT que os tra-
balhadores puderam protagonizar 
momentos da história do país, espe-
cialmente durante a Assembleia Na-
cional Constituinte, que recepcionou 
a CLT e quando foi possível avançar 
em alguns aspectos relacionados nos 
artigos 7º e 8º”, citou.

André Santos lembrou, no 
entanto, que os trabalhadores 
têm perdido várias batalhas, 
especialmente na Câmara, 
que tem uma bancada for-
mada por uma maioria de 
empresários. Ele afirmou que 
diversos projetos favoráveis 
aos trabalhadores enfrentam 
dificuldades para serem apro-
vados e que isso acontece 
porque há uma bancada em-
presarial naquela Casa maior 
que a bancada representativa 
dos trabalhadores. Segun-
do o Diap, do total de 513 
deputados federais, 276 são 
empresários, enquanto 91 es-
tão vinculados à bancada sindical.

Como exemplos de projetos que 
ele considera importantes e que 
tramitam na Câmara, citou o PL 
6.706/09 (no Senado, foi aprovado 
como PLS 177/07), de autoria do 
senador Paulo Paim (PT-RS), que 
dispõe sobre a estabilidade do di-
rigente sindical; o PL 3.299/08 (no 
Senado, aprovado como PLS 296/03), 
também  de Paim, que acaba com o 
fator previdenciário; e a rejeição à 
Convenção 158 da OIT. “Não é a pri-
meira vez que vemos a tentativa de 
acabar com a CLT e nossa correlação 
de forças nesse momento é fraca e 
temos de estar atentos à pauta, espe-
cialmente na Comissão do Trabalho, 
cuja maioria atua para derrotar os 
trabalhadores”, alertou o assessor, 
citando proposta que visa substituir 
a CLT por um código desfavorável 
ao trabalhador.

O presidente da CNTS, José Lião 
de Almeida, ressaltou que o plenário 
cheio demonstrava a indignação dos 
trabalhadores com medidas adotadas 
pelo governo e com a inércia do Po-
der Legislativo. “Deixo aqui a minha 
indignação ante a decisão do governo 
de excluir do orçamento o reajuste 

José Lião de Almeida*

Com mais de 190 entidades 
sindicais filiadas, a CNTS se 
orgulha hoje de representar 
cerca de três milhões de tra-
balhadores da saúde em todo 
o Brasil. Nessas últimas duas 
décadas de lutas, conquistas 
e compromissos assumidos 
com a categoria podemos con-
tabilizar inúmeros resultados 
positivos. Talvez um dos mais 
importantes deles seja a res-
peitabilidade que nossa Con-
federação adquiriu, fruto de 
um trabalho constante e sério 
junto ao Congresso Nacional e 
ao Judiciário, como também em 
parceria com a sociedade civil, 
onde obteve o apoio de ONGs 
e de outros blocos de interesse 
que hoje somam forças em 
defesa dos legítimos direitos 
da categoria da saúde. Um 
exemplo dessa interação social 
é o caso da ADPF 54, ajuizada 
junto ao Supremo, que trata da 
anencefalia, trabalho feito com 
o Instituto de Bioética, Direitos 
Humanos e Gênero (ANIS).

Nesse tempo de consolida-
ção de esforços, a CNTS dire-
cionou seus trabalhos na busca 
de soluções para os grandes 
impasses que hoje ocorrem na 
esfera parlamentar e do Judici-
ário. Assim, contamos hoje não 
só com uma respeitável asses-
soria jurídica, como também 
com uma eficiente assessoria 
parlamentar para atender as 
demandas de nossas entidades 
filiadas nesse âmbito. Por tudo 
isso, cabe aqui também agra-
decer a todos os companheiros 
que possibilitaram este êxito 
e frisar ainda que estaremos 
sempre prontos para dar con-
tinuidade a este importante 
trabalho.

A hora é essa, hora de en-
frentar as dificuldades que 
nos são impostas pelas forças 
patronais e manter a unidade 
na busca de nossas principais 
bandeiras de luta, como: a re-
dução da jornada de trabalho 
para 30 horas semanais para a 
enfermagem; piso salarial para 
auxiliares e técnicos de enfer-
magem; regulamentação já da 
Emenda 29; fim da terceirização 
em serviços de saúde; pelo sis-
tema S da saúde, entre outras. 
Só com a unidade de todos os 
interessados nessa meta é que 
conseguiremos atingir nossos 
objetivos. Conto com a união 
de todos!

*Presidente da CNTS 
e do SINSAUDESP

Uma história 
de lutas, conquistas 

e compromissos 
com a categoria

Diap defende
 caráter social da CLT

para os aposentados. Será que a pre-
sidente esqueceu os milhões de votos 
que ajudaram na sua eleição?”, inda-
gou. Ele lembrou a luta incessante 
da Confederação pela aprovação da 
jornada de 30 horas para os profis-
sionais da enfermagem, cujo projeto 
tramita há 11 anos na Câmara e desde 
o ano passado aguarda votação pelos 
deputados.

O movimento sindical precisa 
também lutar contra novas ameaças 
à cobrança da contribuição sindical. 
O apelo foi feito pela diretora fi-

nanceira da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores das Empresas de 
Crédito - Contec, Rumiko Tanaka. A 
sindicalista atacou o argumento pa-
tronal de que a contribuição só serve 
para fazer greve. “Devemos sair de 
Estado a Estado mostrando para que 
serve a contribuição sindical, que é 
destinada a serviços de assistência 
médica e jurídica, creches, bibliotecas, 
conferências, prevenção de acidentes 
de trabalho, finalidades desportivas 
e sociais, programas de capacitação 
e outros fins”.

Ela criticou a interferência do 
Ministério Público do Trabalho na 
organização sindical e que alguns di-
rigentes estão acuados. “É um absur-
do que o MPT interfira, inclusive, em 
cláusulas incluídas nas convenções 
coletivas de trabalho. Chegou a hora 
de pegar novamente essa bandeira e 
mostrar para que verdadeiramente 
serve a contribuição sindical”, disse 
Rumiko.

O senador Paim ressaltou que o 
movimento sindical tem de ter estru-
tura para combater o bom combate 
e defendeu a contribuição sindical 
dos trabalhadores a exemplo da 
contribuição patronal, do Sistema S 

e dos partidos políticos, para manter 
o equilíbrio. “O que estamos fazendo 
para mudar esse quadro? A resposta 
deve ser dada ao Congresso Nacio-
nal com o movimento de todos”, 
convocou.

Moacyr Roberto Tesch Auersvald, 
presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade - Contratuh, também 
criticou o Ministério Público do Tra-
balho por ações contra a cobrança da 
contribuição sindical. “O MPT não 
defende o trabalhador, mas está es-

vaziando sua capacidade de 
lutar por direitos. O futuro 
das nossas conquistas está 
em nossas mãos”.

O presidente da Con-
federação Nacional dos 
Trabalhadores nas Indús-
trias - CNTI, José Calixto 
Ramos, avaliou a audiência 
como oportunidade para os 
trabalhadores mostrarem 
ao Congresso Nacional, ao 
governo, à sociedade aos 
próprios trabalhadores que 
a estrutura sindical está de 
pé, apesar das tentativas 
de derrubá-la. “Não somos 
contra o capital, mas sim, 
contra as ações predatórias 

e selvagens do capitalismo que quer 
desmantelar um sistema que deu 
certo até hoje”, esclareceu. 

Pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio - CNTC, 
o diretor Idelmar da Mota Lima asso-
ciou as ameaças às conquistas traba-
lhistas ao movimento do capitalismo 
internacional, com trabalhadores 
sob o risco de voltar à condição de 
escravos. “Precisamos nos unir cada 
vez mais para garantir os direitos 
da CLT, pois o interesse do capital 
internacional é transformar o Brasil 
numa nova China”, alertou. “Somos 
trabalhadores como vocês e estamos 
juntos nessa luta”, afirmou o pre-
sidente da CNPL - Confederação 
Nacional das Profissões Liberais, 
Francisco Antônio Feijó.

Warley Martins, presidente da 
Confederação dos Aposentados e 
Pensionistas do Brasil - Cobap, ava-
liou que é preciso, sim, fazer cumprir 
a CLT e convocou os trabalhadores 
da ativa a se engajarem na luta dos 
aposentados. “Vocês são a salvação 
da Previdência Social e serão os apo-
sentados de amanhã. Chega de asilos, 
queremos condições dignas”. (Com 
Agência Senado)

Ao lembrar a trajetória do jurista Arnaldo Sussekind, o 
desembargador Alexandre Belmonte, que recebeu a home-
nagem, citou suas atividades, ainda jovem, no Conselho 
Nacional do Trabalho (hoje Tribunal Superior do Trabalho), 
sua experiência como ministro do Trabalho na década de 
1960 e sua participação como representante do Brasil no con-
selho de administração da OIT na década de 1970. “Graças 
ao seu desempenho e à sua habilidade, o país é membro do 
conselho de administração da OIT até hoje”, disse. Alexandre 
Belmonte ressaltou que a CLT há quase 70 anos regula as 
relações de trabalho “dando dignidade aos trabalhadores” 
e permanece atual. “A CLT, democraticamente, permite ao 
trabalhador sentar-se à mesa para discutir com o empregador 
e a Constituição de 88 foi beber na sua fonte”, citou. 

Fotos: Ag. Full Time/Julio Fernandes

José Lião criticou medidas do governo e inércia do Legislativo
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Combater o projeto em 
sua totalidade. Esse foi o 
consenso entre os partici-
pantes da segunda, das cinco 
plenárias regionais, previstas 
para debater sobre o Projeto 
de Lei 3.507/08, que tem 
apensado o PL 6.463/09, que 
dispõe sobre as anuidades 
cobradas pelos conselhos 
de fiscalização do exercício 
profissional. Como resultado 
desse encontro, foi proposta 
a realização de debate amplo 
com os sindicatos de diferentes cate-
gorias, que defendem a cobrança de 
um dia de trabalho, ao invés de uma 
contribuição única para os profissio-
nais com diferentes salários.

O evento realizado dia 25 de 
agosto, em Porto Alegre, promovi-
do pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Saúde - CNTS em 
parceria com a Federação dos Traba-
lhadores em Saúde do Rio Grande do 
Sul - FEESSERS e diversas entidades 
sindicais. Para o presidente da Fede-
ração, Milton Kempfer, o atual projeto 
de lei, além de não trazer benefícios 
para o trabalhador, em muitos casos, 
a cobrança poderá equivaler a um 13º 
salário, uma vez que grande parte dos 
trabalhadores da saúde possui baixa 
remuneração.

Profissionais de toda a Região Sul 

Comissão do Trabalho debate anuidade 
profissional em audiência pública

O parecer ao PL 3.507/08, que 
tem apensado o PL 6.463/09, 
que dispõem sobre as anui-

dades cobradas pelos conselhos de 
fiscalização do exercício profissional, 
será elaborado somente após o amplo 
debate das propostas em comissão 
formada por representantes do go-
verno – ministérios do Trabalho e de 
Relações Institucionais –, parlamenta-
res e representantes das centrais, con-
federações de trabalhadores e conse-
lhos das profissões regulamentadas. 
A decisão foi tomada em audiência 
pública realizada pela Comissão do 
Trabalho da Câmara dos Deputados, 
dia 1º de setembro, mediante suges-
tão do relator dos projetos e um dos 
autores do requerimento para a reali-
zação da audiência, deputado Eudes 
Xavier (PT-CE). A CNTS compareceu 
com toda a diretoria e dirigentes das 
federações e sindicatos filiados.

“A mesa de negociação deve ter 
o espírito de contribuição”, avisou o 
relator. Para isso, o deputado retirou 
os dois pareceres que havia apresen-
tados na Comissão. Xavier criticou 
a tentativa do governo de adiar a 
realização e de “alguns conselhos que 
tentaram esvaziar a audiência de for-
ma preconceituosa”. “Não há porque 
suspender o debate e devemos buscar 
o bom entendimento, mas não aceito 
pressão nem preconceito. Para relatar 
uma proposta como esta tem de ter 
coragem e sensibilidade. Não tenho 
mãos amarradas com ninguém e vou 
fazer meu parecer livre e consciente, 
para ser aprovado ou não. Quando o 
país não permitir o debate a situação 
ficará ruim”, criticou Xavier, ao infor-

mar que o governo pretendia 
tratar da questão por meio de 
medida provisória.

A ideia da discussão am-
pliada já vinha sendo colo-
cada em prática pela CNTS, 
que ampliou o debate antes 
restrito ao âmbito da Câmara 
para plenárias regionais e 
abertas a todas as categorias 
profissionais – foram reali-
zadas discussões nas regiões 
nordeste e sul. Dirigentes da 
Confederação também ha-
viam iniciado o debate junto 
à Secretaria de Relações do 
Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego, com a titular da 
pasta, Zilmara Alencar, e o adjunto, 
André Grandizolli. “O Ministério 
tem interesse em promover o diálogo 
para trazer contribuições ao processo 
de mediação, que deve encontrar 
uma proposta em que não haja ven-
cedores nem perdedores, mas uma 
saída que seja justa para os conselhos 
e os profissionais”, defendeu a direto-
ra da Secretaria durante a audiência 
pública.

Em nome da Confederação falou o 
vice-presidente João Rodrigues Filho. 
“A CNTS não se coloca diferente da 
posição do Ministério no sentido de 
buscar um denominador comum para 
o problema da anuidade”, disse. Ele 
apresentou os resultados das plená-
rias realizadas em Recife e em Porto 
Alegre, que aprovaram que a anui-
dade deve corresponder ao valor de 
um dia de trabalho para que seja mais 
justa para os trabalhadores, por conta 
das diversidades regionais e diferen-

CNTS e FEESSERS promovem debate sobre anuidades

ças salariais. Também apresentou o 
quadro com número de profissionais 
da enfermagem – enfermeiro, técnico, 
auxiliar e atendente de enfermagem e 
parteiras – e os respectivos pisos sala-
riais, revelando as divergências.

O secretário-geral da CNPL, José 
Alberto Rossi, defendeu o valor de 
um dia de salário para a anuidade 
e lembrou que a mesma está sendo 
recolhida à margem da lei. “Quere-
mos a regularização e discordamos 
que nesse momento se aproveitem 
para dobrar os valores. A anuidade 
deve existir na exata proporção do 
que cada um ganha, numa tabela 
progressiva por faixa de renda, que 
atenda o interesse e a capacidade dos 
profissionais e viabilize a existência 
dos conselhos”. Segundo ele, com 
um valor condizente com o salário de 
cada um todos poderão contribuir e 
isso vai reduzir o índice de inadim-
plência, que hoje varia de 30% a 60% 
nas diferentes profissões.

No início da audiência, o 
presidente da Comissão de 
Trabalho, deputado Sílvio 
Costa (PTB-PE) chegou anun-
ciar que havia preparado um 
substitutivo para as propostas, 
ao qual chamou de “projeto 
conselhão”, que definia em 
R$ 100,00 o valor da anuidade. 
“Estou estarrecido com essa 
indústria de conselhos que 
há no Brasil, um dos poucos 
países, senão o único, a tê-los. 
Não dá e não vai continuar 
assim”, disse.

Também autor do reque-
rimento para realização da 

audiência, o deputado Augusto Cou-
tinho (DEM-PE) ressaltou a importân-
cia do tema e o interesse que desperta 
nos vários segmentos. “Como fruto 
dessa discussão devemos construir 
o entendimento. Temos um Brasil de 
desigualdades, de diferenças enor-
mes e devemos adequar o projeto a 
essa realidade”, afirmou. “Devemos 
aprovar uma proposta que venha 
em benefício de todos”, defendeu o 
deputado Mauro Nazif (PSB-RO).

Representantes dos trabalhadores, 
de um lado, e dos conselhos profis-
sionais, de outro, apresentaram seus 
argumentos contrários e favoráveis, 
respectivamente, às propostas em 
discussão. Porém, a audiência ficou 
marcada pelo consenso de que é 
preciso regulamentar a cobrança 
da anuidade, mas também, discutir 
outras questões, no sentido de se 
estabelecer uma relação de transpa-
rência e diálogo entre conselhos e 
seus profissionais. 

participaram dos debates. O assunto 
vem gerando preocupação entre os 
trabalhadores, devido à discrepância 
entre o teto das anuidades e demais 
contribuições proposto pelos projetos 
e o salário das categorias por eles 
abrangidas. Em face à relevância dos 
fatos apresentados e levando-se em 
consideração os sérios problemas 
relatados, o deputado federal Assis 
Mello (PCdoB/RS), se prontificou 
para ser o porta-voz junto à Câmara 
dos Deputados na construção da 
regulamentação da cobrança das 
anuidades com valores compatíveis 
com a realidade dos trabalhadores.

Segundo José Lião de Almeida, 
presidente da CNTS, o conteúdo do 
discurso deve se refletir na prática, 
para tanto, informou que a Confede-
ração “está em plantão permanente 

na Câmara Federal para asse-
gurar que o projeto não seja 
aprovado”. A CNTS inaugu-
rou o debate nacional sobre 
o tema, que já teve plenária 
no Nordeste. As plenárias 
regionais têm a finalidade 
de apontar sugestões para as 
propostas em tramitação na 
Câmara dos Deputados, de 
forma a garantir o equilíbrio 
orçamentário dos conselhos, 
essencial ao exercício de 
suas atribuições legais, e a 

segurança jurídica para a sustentação 
econômica dos mesmos, sem onerar 
os trabalhadores.

Outra constatação do debate foi 
sobre a situação precária dos tra-
balhadores da saúde. Conforme o 
secretário-executivo da Federação da 
Saúde do Paraná, Jonas de Souza, os 
conselhos não fiscalizam as condições 
de trabalho a que grande parte da 
categoria é submetida. No caso do 
Coren, destacou que a entidade “não 
fiscaliza, por exemplo, o número de 
pacientes atendidos pelos profis-
sionais”. Além disso, salientou que 
a cobrança praticada atualmente é 
abusiva e também carece de revisão, 
uma vez, que os conselhos não cum-
prem com suas responsabilidades. 
Nesse sentido, o secretário-geral da 
CNTS, Valdirlei Castagna, defende 

que somente com a democratização 
dos conselhos, será possível uma 
cobrança maior quanto aos direitos 
e deveres das entidades.

Na opinião do assessor jurídico da 
FEESSERS, Roberto Chamis, a busca 
de soluções orçamentárias para os 
conselhos, obrigatoriamente, deverá 
contemplar as diferentes realidades 
dos trabalhadores da saúde. Ele res-
saltou que muitas das reclamações 
relativas aos conselhos são reflexos 
da forma como se deu sua própria 
criação.

A Confederação defende a am-
pliação das funções e a participação 
de auxiliares e técnicos nos quadros 
de conselheiros, pois entende que, da 
forma como atuam hoje, os conselhos 
continuam limitados às atividades 
para as quais foram criados, funcio-
nando como cartório e com a fiscali-
zação restrita a saber se o profissional 
está registrado e em dia com suas 
anuidades. Propõe, também, compo-
sição paritária e alteração no número 
de conselheiros. A CNTS propõe uma 
relação mais democrática entre os 
órgãos e seus inscritos e a atuação 
em parceria, visando a valorização 
de todos e a boa representação dos 
profissionais. E convoca as entidades 
filiadas e os profissionais da Enfer-
magem a cerrarem fileira na defesa 
da mudança. (Com FEESSERS) 

 Julio Fernandes/Ag. Full Time

João Rodrigues ressaltou as desigualdades regionais

FEESSERS
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Rio Grande do Sul

Espaço das Federações e Sindicatos

De 12 a 14 de setembro, na cidade 
de Chapecó, a Federação dos Tra-
balhadores em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde do Estado de Santa 
Catarina - FETESSESC realiza o seu 
XX Encontro Estadual dos Dirigentes 
Sindicais Trabalhadores da Saúde. 
O evento acontece na sede do Sindi-
cato dos Trabalhadores em Saúde de 
Chapecó e Região e a expectativa é de 
reunir cerca de 80 participantes para 
discutir temas atuais e relevantes para 
a categoria. Na abertura do evento, 
por exemplo, haverá palestra sobre o 
salário mínimo regional instituído em 
2010 e seus reflexos na recomposição 
do poder aquisitivo da categoria.

Caberá ao Dieese no Estado abor-
dar a importância da campanha per-
manente de filiação. Também haverá 

oficina teórica e prática, coordenada 
pelo Dieese, sobre negociação coleti-
va, com debates sobre procedimen-
tos e trâmite durante o processo de 
negociação. A pauta inclui, ainda, 
palestra e debate sobre o sistema de 
aposentadoria e a possibilidade de 
desaposentação. O encontro se en-
cerra com a discussão sobre a prática 
da violência contra a mulher. “Como 
sempre, nossos encontros têm como 
objetivo formar dirigentes para me-
lhor representação dos trabalhadores 
frente aos governos e ao segmento 
patronal. Nossa meta é informar e 
qualificar as lideranças sindicais para 
o enfrentamento dos problemas nas 
relações capital-trabalho”, ressalta 
o presidente da Federação, Adair 
Vassoler.

FEESSERS promove Encontro de Aposentados da Saúde

Devido à necessidade 
de uma reforma ur-
gente nas políticas 

públicas, principalmente, 
no que tange a previdência 
social e a aposentadoria, a 
Federação dos Trabalhadores 
da Saúde - FEESSERS, em 
parceria com a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
na Saúde - CNTS e seus Sin-
disaúdes filiados, promoveu 
o I Encontro Estadual de Tra-
balhadores Aposentados da 
Saúde do Rio Grande do Sul, 
nos dias 24 e 25 de agosto, no Salão de 
Eventos da Paróquia Nossa Senhora 
da Pompéia, em Porto Alegre.

O evento abordou temas de ex-
trema relevância, como: Aspectos 
legais da aposentadoria e previ-
dência social; Panorama atual da 
aposentadoria especial; O papel 
social da previdência; Aspectos 
da aposentadoria na longevidade. 
Além do conhecimento adquirido, 
o encontro contribuiu para a troca 
de experiências entre profissionais 
ligados à área da saúde. Conforme 
apontou o presidente da FEESSERS, 
Milton Kempfer, “a construção de 
alternativas que propiciem maior 
facilidade nesse período de transição 
do trabalhador, particularmente, com 
o fim do fator previdenciário, são os 
objetivos a serem conquistados junto 
ao governo”.

“O déficit do INSS é uma falácia”, 
destacou o auditor-fiscal da Receita 
Federal, jornalista e diretor da Funda-
ção ANFIP de Estudos da Seguridade 
Social, Vilson Antonio Romero, um 
dos palestrantes do evento, desmis-
tificando o desequilíbrio financeiro 
que a previdência causa para as 
contas públicas. Segundo Romero, a 
comprovação disso se dá com a de-

soneração da contribuição fiscal para 
os setores de TI, confecção, calçados e 
móveis até dezembro de 2012, como 
assegura a MP 540/11.

De acordo com seu entendimento, 
antes de se efetuar uma reforma na 
previdência social, a qual defende, 
é necessário analisar os impactos da 
longevidade no crescimento do país. 
Além disso, salientou que alguns 
parâmetros deverão ser levados em 
consideração dentro desse processo 
de reforma, como as especificidades 
de cada categoria – metalúrgicos e 
agricultores, por exemplo.

Outro ponto abordado por Rome-
ro referiu-se ao fator previdenciário, 
que considera um dos grandes en-
traves ao trabalhador brasileiro. O 
fator, que foi implementado no final 
da década de 90 para tentar estagnar 
o déficit no caixa da previdência, oca-
sionou a redução dos valores dos pro-
ventos e retardou as aposentadorias 
dos trabalhadores. De acordo com o 
cálculo, é levada em conta a idade, 
a contribuição do trabalhador e sua 
expectativa de vida na aposentadoria. 
Ou seja, quanto mais o trabalhador 
tiver contribuído com a previdência e 
mais velho ele for, maior será o valor 
de aposentadoria a receber. 

“Quero parabenizar o presidente da 
FEESSERS por esta iniciativa muito saudável de 
reunir os aposentados da saúde do Rio Grande do 

Sul para o debate dos nossos problemas. Estivemos 
dia 21 passado com o senador Paulo Paim 

discutindo como resguardar os nossos direitos. 
Naquela ocasião manifestamos nossa indignação 

contra o veto da presidenta da República com 
relação ao aumento dos aposentados para o ano 

que vem. Depois de 30, 35 anos de trabalho árduo, 
porque trabalhar na saúde é um trabalho ingrato, 
a gente ganha muito pouco. Solicitamos ao Paim 

que conseguisse uma verba no Orçamento da 
União para garantir nosso aumento salarial. Isso é 

constitucional, é direito nosso.”
José Lião de Almeida

Presidente da CNTS

 “Este encontro é uma primeira etapa do 
que a gente pretende que seja uma nova postura 

dos sindicatos em relação às pessoas que estão 
aposentadas ou em vias de se aposentar. Uma 
fase de transição na vida de todos com a qual 
devemos nos preocupar. Hoje, muitos vivem 
uma situação quase desesperadora, com uma 

aposentadoria muito baixa. Muitos têm de 
continuar trabalhando, porque têm de buscar 

outra alternativa de sobrevivência”.
Milton Kempfer - FEESSERS

“A CNTS se orgulha do trabalho desenvolvido 
pela nossa Federação do Rio Grande do Sul. A 
FEESSERS tem sido protagonista em diversos 

eventos e este é o 1º encontro de aposentados que 
estamos patrocinando realizado por uma de nossas 

federações. E esse segmento de trabalhadores tem 
muitos problemas, para os quais  

precisamos discutir em conjunto estratégias  
para enfrentá-los.”

Valdirlei Castagna 
Secretário-geral da CNTS

“As dificuldades que o trabalhador encontra 
depois de se aposentar são praticamente as mesmas 
no Brasil inteiro. É uma situação nada satisfatória. 
Nós temos que procurar um meio de melhorar essa 
situação. Possibilidade existe, mas nós é que temos 

de nos mexer. Se nós não fizermos, ninguém vai 
fazer nada pelo aposentado.”

Geraldo Santana
SINSAUDESP

Sua análise também revela 
que a previdência se tornou 
um negócio lucrativo com o 
surgimento das previdências 
privadas ou complementares. 
Mas embora este segmento 
apresente um rápido cresci-
mento, ainda é muito expres-
sivo o número de aposentados 
que continuam trabalhando 
para poder se sustentar.

Para a professora da Uni-
versidade Federação do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e da 
Universidade para a Terceira 

Idade (Uniti), Odair Perugini de Cas-
tro, esse é o reflexo de uma sociedade 
despreparada para esse novo nicho de 
segmento. Conforme sua explanação, 
“a velhice é discriminada pela socie-
dade por marcar a perda do papel 
produtivo de trabalho”. Ela afirma 
que, embora o governo tenha criado a 
Política Nacional do Idoso e o Estatuto 
do Idoso para acompanhar essa nova 
realidade, os direitos sociais dos idosos 
ainda estão muito distantes de serem 
eficientemente aplicados.

Em outra abordagem, Castro 
destacou que “a longevidade é uma 
conquista da humanidade”, mas para 
aproveitamento pleno dessa fase da 
vida, é necessário uma aceitação indi-
vidual dessa condição. Segundo ele, a 
percepção sobre produtividade pode 
diferir para cada indivíduo, assim 
sendo, cada pessoa deverá descobrir 
algo que lhe dê prazer e a motive a 
continuar em atividade. Pois, argu-
menta que a aposentadoria trata-se 
de uma formalidade legal que não 
traduz, na maioria das vezes, a 
consciência emocional do indivíduo. 
Para o encerramento do evento, foi 
proposto um debate sobre as perspec-
tivas individuais pós-aposentadoria. 
Deise Nunes (MTb-7799)

Foi realizado 
com muito su-
cesso e a presen-
ça de mais de 300 
aposentados da 
categoria, o XIX 
Seminário dos 
Aposentados na 
Saúde. Durante 
o evento, foram 
sor teados  os 
sócios que irão 
participar do 
XIX Encontro 
dos Aposenta-
dos, que acontecerá nos dias 16 a 18 
de setembro na Colônia de Férias, 
em Peruíbe.  A abertura do evento 
foi feita pelo Dr. Joaquim José da 
Silva Filho, Secretário-Geral do SIN-
SAUDESP. Em seguida, houve uma 
palestra e debate sobre os direitos 
dos aposentados. 

Participaram do evento os se-
guintes diretores: Dr. Joaquim José 
da Silva Filho, Secretário-Geral; 

São Paulo

XIX Seminário dos 
Aposentados é um sucesso

José Inácio de Oliveira, Diretor 
Social; José Baía de Lima, 1º Te-
soureiro; Ataíde Félix da Silva, 
Tesoureiro-Geral; Milton Gomes 
da Silva, Diretor de Cultura; Ed-
gard Veloso, Diretor de Esportes 
e Lazer; Tânia Maria de Sousa 
Amaral, 1ª Secretária; Ana Maria 
Mazarin da Silva e Sérgio Martins 
Rodrigues, diretores do Conselho 
Fiscal. (SinsaudeSP)

“Quero colocar nossa Assembleia à disposição para ajudar a fazer cam-
panhas para os aposentados, faixa da população cada vez maior no Brasil. 

Segundo o IBGE, hoje temos mais de 10 mil brasileiros com idade acima de 
100 anos. Este é um fato novo na nossa história. E também estamos juntos 
com o senador Paim e com vocês em relação às novas condições dos benefí-
cios. Espero que vocês nos ajudem e nos deem chance de sermos parceiros 

das questões do setor da saúde.”
Marisa Formolo -  Deputada Estadual, membro da Comissão 

de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia RS

Santa Catarina

FETESSESC realiza XX Encontro Estadual

Lião criticou o corte no reajuste dos aposentados

Paulo Pavone/Ag. Textho

FEESSERS



12

Jornal da CNTS

Julho/Agosto/Setembro de 2011

Espaço das Federações e Sindicatos

Região Nordeste

MPF/AL mantém recomendações sobre carga horária do PSF

Após mais de quatro horas de 
audiência pública, que reuniu 
mais de 250 pessoas entre 

profissionais de saúde, prefeitos, 
secretários de Saúde, representantes 
de conselhos, órgãos e entidades de 
classe e cidadãos, além de membros 
do MPF, Denasus e CGU - Contro-
ladoria-Geral da União, dia 29 de 
agosto, o Ministério Público Federal 
em Alagoas - MPF/AL alertou que 
as recomendações expedidas para o 
cumprimento integral da jornada de 
40 horas semanais do Programa de 
Saúde da Família continuam valendo 
e devem ser observadas, sob pena de 
responsabilização no âmbito judicial. 
Dirigentes do Sateal participaram da 
audiência no auditório da Reitoria 
da Ufal - Universidade Federal de 
Alagoas, organizada pelo Ministério 
Público Federal, com o objetivo de de-
bater a respeito do cumprimento, por 
parte dos profissionais cadastrados 
no programa do Governo Federal, da 
jornada de 40 horas semanais.

A ausência dos médicos e en-
fermeiros nos postos e Unidades 
Básicas de Saúde da Família foi 
denunciada pelo Sateal - Sindicato 
dos Auxiliares e Técnicos de En-
fermagem de Alagoas ao MPF no 
final de 2010. No auditório lotado, 
o presidente do Sateal, Mário Jorge 
dos Santos Filho, lembrou que o 
Sindicato, como autor da denúncia 
encaminhada ao MPF, de que os 
médicos não estariam cumprindo 
a jornada de 40 horas, conforme 
prevê a Lei, recebeu dezenas de 
reclamações dos auxiliares e técni-
cos de enfermagem, que estariam 
sobrecarregados nas unidades do 
PSF, além de serem maltratados pe-

los usuários do programa, que não 
conseguem atendimento médico.

A recomendação do MPF/AL vale 
mesmo com a Portaria 2.027/11, do 
Ministério da Saúde, que flexibiliza 
a carga horária dos médicos para 20 
horas semanais. Caso haja interesse 
dos médicos ou gestores em reduzir 
a carga horária, de acordo com a 
Portaria, os profissionais terão que 
se desvincular do concurso público 
do qual foram aprovados e ingressar 
no regime por meio de contratação. 
Mário Jorge Filho comemorou a deci-
são do MPF. “Além dos profissionais 
que cumprem a carga horária correta-
mente, vence o usuário do SUS, que é 
sempre o maior prejudicado com as 
manobras irregulares de quem quer 
se dar bem às custas do dinheiro do 
povo”, revelou.

“A intenção da audiência pú-
blica era promover o debate amplo 
e plural, mas agora a solução para 
cada município será individualizada 
via TAC. O fato é que continuar em 
uma situação ilegal não é boa para o 
profissional, pois não é seguro, não 
é bom para o gestor e não bom para 
o usuário”, alertou o procurador da 
República José Godoy. A procura-
dora da República Niedja Kaspary 
advertiu, no entanto, que, ao firmar 
o TAC, o gestor não poderá “per-
petuar o jogo de faz-de-conta”, mas 
buscar viabilizar a melhor prestação 
possível do serviço público da saúde. 
“Tivemos notícia de profissionais 
que são contratados em regime de 40 
horas por vários municípios diferen-
tes e, inclusive, há um determinado 
município, segundo auditoria do 
Denasus, onde há médico só na folha 
de pagamento”, destacou Niedja.

Segundo a procuradora, a respon-
sabilidade em fiscalizar a atuação dos 
médicos é dos gestores. Considerando 
as especificidades de cada município 
e os problemas relatados no decorrer 
das discussões, os dois procuradores 
sugeriram que os prefeitos e os pró-
prios profissionais de saúde dos 102 
municípios alagoanos procurem o 
MPF para conversa individualizada, 
com posterior, assinatura de Termo 
de Ajustamento de Conduta - TAC. 
Além da carga horária, o TAC suge-
rido pelo MPF também poderá tratar 
de condições de trabalho, questões 
salariais e outros problemas que in-
viabilizam o funcionamento do PSF 
nos municípios. 

Mário Jorge propôs que o tema 
fosse levado ao Congresso Nacio-
nal para que os deputados propo-
nham medidas que possam ajudar 
a melhorar o atendimento do PSF 

em Alagoas. A sugestão foi aplau-
dida e amplamente elogiada pelos 
presentes. O presidente do Sateal 
enfatizou que, além dos médicos, as 
equipes estariam trabalhando sem a 
presença do profissional enfermeiro. 
“Recebemos várias denúncias de que 
nas Unidades Básicas de Saúde 24 
horas, os enfermeiros são contratados 
para ficar de sobreaviso em casa, 
aguardando uma possível emergên-
cia, prática completamente ilegal e 
imoral. Acredito que o culpado não 
é o enfermeiro e sim o gestor, afinal 
como ele pode fazer o pagamento 
de um profissional sem fiscalizar a 
quantidade de horas trabalhadas por 
ele? Faltam profissionais enfermeiros 
nas equipes de PSF. Se querem re-
duzir a jornada de trabalho para os 
médicos, então queremos isonomia 
para todas as categorias”, ressaltou. 
(Com Assessoria Sateal e MPF)

Profissionais que atuam na rede 
pública ou privada de saúde que 
tenham se desvinculado de um 
estabelecimento de saúde, mas que 
ainda estejam registrados em tal 
unidade, devem requerer o desliga-
mento do referido estabelecimento 
no sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde - CNES. 
Essa é a mais 
nova ferramen-
ta de controle 
desenvolvida 
pelo Ministé-
rio da Saúde 
para aprimo-
rar a gestão do 
CNES – sistema 
de informações 
que registra os 
estabelecimen-
tos públicos e 
privados e tam-
bém os profis-
sionais de saúde que atuam no país 
com o objetivo de subsidiar os ges-
tores do SUS na implementação das 
políticas de saúde. 

A alimentação e atualização 
permanente dos dados do CNES 
são responsabilidade dos gestores 
municipais e estaduais do SUS. O 
cancelamento do vínculo com um 
determinado estabelecimento poderá 
ser feito pelo próprio profissional de 
saúde por meio da página do CNES 

na internet.
O desligamento de um ou mais 

estabelecimentos de saúde pode ser 
solicitado, de forma totalmente ele-
trônica, por profissionais que ainda 
constam como funcionários ativos 
em determinada Classificação Brasi-
leira de Ocupações (CBO) e por tipo 
de vínculo. 

A alteração na 
página do CNES 
permite que o pro-
fissional manifeste 
sua vontade em 
atualizar seu ca-
dastro no sistema 
e também que o 
gestor do estabele-
cimento de saúde 
tome as providên-
cias necessárias 
para a devida alte-
ração da situação 
profissional. O ges-

tor tem prazo de 30 dias para efetuar 
a atualização do cadastro. Caso isso 
não ocorra, serão bloqueadas (glosa-
das) as Autorizações de Internações 
Hospitalares (AIHs) vinculadas aos 
profissionais em situação irregular, 
por tempo indeterminado.

Bloqueios: No último mês de 
maio foram bloqueadas 25.440 AIHs 
em todo o país, no valor de R$ 13,4 
milhões. Esse número representa cer-
ca de 3% das autorizações feitas men-

salmente. Os estados com maior inci-
dência de distorções são os da região 
Nordeste, considerando o percentual 
de bloqueio financeiro. De acordo 
com a diretora do Departamento 
de Regulação, Avaliação e Controle 
de Sistemas (Drac) do Ministério da 
Saúde, Maria do Carmo, essa medida 
consolida a Portaria 134 – publicada 
no último dia 5 de abril – e reforça 
a articulação entre governo federal, 
gestores locais do SUS e profissionais 
de saúde, com o objetivo de corrigir 
eventuais distorções no CNES. 

Esse novo mecanismo de controle 
reforça as orientações técnicas para o 
registro e a operacionalização de in-
formações do CNES. A ferramenta é 
um dos resultados das diretrizes con-
tidas na Portaria 134, que estabeleceu 
novas regras para a alimentação do 
Cadastro com o objetivo de inibir o 
cadastramento irregular de vínculos 
e carga horária de trabalho dos pro-
fissionais de saúde.

Para solicitar o cancelamento 
do registro a um ou mais estabele-
cimentos de saúde o profissional 
deverá entrar na página do CNES na 
internet e acessar os links 'Consultas' 
e 'Solicitação de Desligamento pelo 
Profissional' (esse espaço é exclusivo 
para os profissionais de saúde cadas-
trados no CNES). 

Ao enviar a solicitação, o profis-
sional receberá – no e-mail que ele 

informou ao sistema – cópia da soli-
citação no formato de protocolo. Ao 
receber essa mensagem, o profissio-
nal deverá confirmar a 'Solicitação 
de Desligamento', clicando no link 
'Autenticação'. Se o profissional não 
realizar esse procedimento no prazo 
de 72 horas (após o recebimento do 
e-mail), a solicitação será descon-
siderada e não será registrada no 
servidor nem enviada aos gestores 
locais para as demais providências 
de descadastramento no CNES.

O gestor local do SUS receberá 
uma mensagem eletrônica (pelo 
e-mail cadastrado no CNES), com a 
informação de 'Solicitação de Des-
ligamento pelo Profissional', para 
os devidos encaminhamentos dos 
pedidos. As solicitações poderão 
ser acompanhadas por meio da 
página do Cadastro na internet, 
pelos links 'Consultas' / 'Profis-
sionais' / 'Geral'. O gestor local 
do SUS deverá entrar em contato 
com o estabelecimento de saúde 
citado pelo profissional para pedir 
esclarecimentos sobre a referida 
pendência. Após esse procedimen-
to, o desligamento do profissional 
será ou não efetivado. Os gestores 
estaduais do SUS deverão ter acesso 
às solicitações expiradas a fim de 
monitorar os gestores municipais 
quanto aos pedidos não efetivados. 
(Fonte: Ministério da Saúde)

Nova ferramenta possibilita que profissionais se regularizem no CNES

Mário Jorge propôs discussão no Congresso Nacional

SATEAL
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A proposta de nova 
redação da Resolução 

333, de 4 de novembro 
de 2003, que trata das 

diretrizes para criação, 
reformulação, estruturação 

e funcionamento dos 
conselhos de Saúde, 

aprovada pelo plenário 
do Conselho Nacional de 
Saúde em junho, está em 

processo de consulta pública 
até o dia 21 de setembro de 
2011. As discussões sobre a 
Resolução 333 começaram 

em janeiro de 2010 e deve-se 
à necessidade de adequar 
o referido texto à recente 

conjuntura do controle 
social.

Em uma das adaptações, 
a nova redação traz a 

importância de os conselhos 
se fundamentarem na 

Emenda Constitucional 
29/00, que estabelece 

recursos mínimos para a 
saúde. As contribuições 

da população serão 
compiladas pelo grupo 

de trabalho formado por 
conselheiros nacionais e 

apresentadas à plenária do 
CNS. Das competências 

dos Conselhos: XIV - 
Fiscalizar e controlar gastos 

e deliberar sobre critérios de 
movimentação de recursos 

da Saúde, incluindo o Fundo 
de Saúde e os transferidos 

e próprios do Município, 
Estado, Distrito Federal e da 
União, com base na Emenda 

Constitucional 29 de 
13/09/2000 e na legislação 

vigente sobre o tema.
Para participar os 

interessados deverão 
encaminhar suas sugestões 
para a Secretaria Executiva 

do Conselho Nacional de 
Saúde - Esplanada dos 

Ministérios, Bloco G, Anexo, 
Ala B, 1º andar, Sala 104 

- CEP 70058-900 - Brasília-
DF, ou Fax: 0XX61-3315-

2414 / 3315-3839 ou, ainda, 
por meio da Ferramenta 
de Consulta Pública do 

Sistema Único de Saúde 
nos endereços eletrônicos 

www.conselho.saude.
gov.br/consultapublica 
ou www.saude.gov.br/

consultapublica. 
(Fonte: CNS)

Estudo apresentará perfil da enfermagem
Reunir informações para co-

nhecer e analisar o perfil das 
categorias de enfermagem 

– auxiliar, técnico e enfermeiro –, 
considerando as condições de tra-
balho, emprego e formação, desde 
seus aspectos econômicos, sociais, 
até os aspectos éticos e políticos que 
envolvem as práticas deste conjunto 
de profissionais. Este o propósito da 
pesquisa Perfil da Enfermagem no 
Brasil. Para alcançar esse objetivo 
a pesquisa se baseará nos dados de 
todas as unidades da federação e, 
posteriormente, de cada região, para 
somente então traçar o perfil dos 
profissionais do país. O tamanho de 
cada amostra regional será distribu-
ído proporcionalmente aos números 
de profissionais em cada unidade da 
federação.

A pesquisa será lançada dia 14 de 
setembro, no Ministério da Saúde. O 
levantamento será coordenado pelas 
pesquisadoras Maria Helena Macha-
do e Ana Luiza Stiebler, da Escola 
Nacional de Saúde Pública - ENSP, 
da Fiocruz, por meio do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas de Recursos 
Humanos em Saúde. O trabalho en-
volve ainda o Ministério da Saúde, 
por meio da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação em Saúde, 
a Rede de Observatório em Recursos 
Humanos em Saúde, a Organização 
Pan Americana de Saúde (OPAS), 
o Cofen, a ABEn Nacional e a FNE, 
com apoio de entidades representati-
vas da categoria, entre elas a CNTS.

“Nosso objetivo é que, nos próxi-
mos dez anos, o país discuta o perfil 
dos seus enfermeiros”, afirmou Ma-
ria Helena em entrevista ao Informa-
tivo ENSP. Trata-se de uma pesquisa 

de abrangência nacional, regional e 
estadual, alcançando cerca de 1.400 
profissionais da enfermagem. “Com 
esse retrato da categoria, vamos ter 
mais subsídios para respaldar nossas 
lutas não somente em relação à jorna-
da de trabalho, mas também quanto 
aos salários e as condições do exercí-
cio profissional”, avalia o presidente 
da CNTS, José Lião de Almeida.

O trabalho será dividido em blocos 
com informações sociodemográficas, 
de sexo, idade, origem, linhagem de 
enfermagem e outros aspectos, como 
escolaridade dos pais, formação, con-
dições de trabalho, salários, vínculos 
profissionais, condições de vida e assé-
dio moral. “Queremos reunir informa-
ções sobre como esses profissionais se 
sentem no mundo do trabalho, como 
veem a política do país, seu grau de 
satisfação com a profissão, se sofrem 
discriminação, além de outros fatores”, 
acrescenta a pesquisadora.

Segundo ela, os gestores terão um 

excelente material. “Uma coisa é você 
imaginar o que pensa uma categoria 
de profissionais com contingente de 
1,4 milhão de trabalhadores; outra 
coisa é saber, de fato, o que pensam, 
o que querem, o que desejam e onde 
estão seus problemas e facilidades”. 
O estudo “trata a realidade de forma 
científica, para a qual buscamos dar 
argumento aos gestores e ao próprio 
movimento da corporação”. Maria 
Helena destaca que esse contingente 
de trabalhadores da enfermagem 
é fortemente marcado pelo gênero 
feminino e o estudo permitirá que 
o governo e entidades corporativas 
formulem políticas mais adequadas, 
tanto para as mulheres quanto para 
os homens que exercem a profissão.

A publicação terá 27 volumes con-
tendo o perfil de cada estado e região 
e um livro com análise sociológica 
da profissão, tomando como base os 
dados da pesquisa. (Com Informativo 
ENSP)

Por meio da Portaria 2.029, de 
25 de agosto de 2011, o Ministério 
da Saúde ampliou a assistência aos 
usuários do Sistema Único de Saú-
de. Os pacientes do SUS passam a 
ter acesso ao Serviço de Atenção 
Domiciliar - SAD, que será prestado 
na residência e com a garantia de 
continuidade dos cuidados à saúde 
do paciente. O SAD é substitutivo ou 
complementar à internação hospita-
lar e ao atendimento ambulatorial, 
com foco na assistência humanizada 
e integrado às redes de atenção dis-
poníveis na rede pública de saúde.

“É melhor para o paciente ter-
minar a recuperação na casa dele 
porque ali ele está em um ambiente 
humanizado, acolhedor e recebendo 
os cuidados de equipes profissionais 
capacitadas para dar continuidade 
ao tratamento”, explica o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha. “Com 
a redução do período de permanên-
cia de pacientes internados, conse-
guiremos dar maior autonomia a 
eles e descongestionar os hospitais, 
liberando mais leitos para outros 
usuários do SUS”, completa o mi-
nistro.

O Serviço de Atenção Domiciliar 
está inserido no contexto das Redes 
de Atenção à Saúde do SUS, tam-
bém conhecidas como “Saúde Toda 
Hora”. De acordo com a Portaria, o 
SAD poderá ser oferecido aos pa-

cientes com condições de concluir o 
tratamento em domicílio, conforme 
diagnóstico médico. “Estamos dan-
do um novo impulso para este tipo 
de assistência no SUS, integrada a 
toda a rede de atendimento, como as 
unidades básicas de saúde, as UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento 
24 horas), o SAMU e a Estratégia 
Saúde da Família”, destaca o secretá-
rio de Atenção à Saúde do Ministério 
da Saúde, Helvécio Magalhães.

Pessoas com necessidade de re-
abilitação motora, idosos, pacientes 
crônicos sem agravamento ou em 
situação pós-cirúrgica, por exemplo, 
poderão ser cuidados pelo Serviço 
de Atenção Domiciliar. De acordo 
com a portaria, só não terão acesso 
ao SAD pacientes que demandem 
monitoramento ininterrupto (como 
aqueles que necessitam de ventila-
ção mecânica), assistência contínua 
de enfermagem ou tratamento cirúr-
gico. Casos como esses deverão ter a 
internação hospitalar ou os cuidados 
ambulatoriais mantidos.

CUIDADORES – Os profissio-
nais de saúde ou “cuidadores” do 
SAD serão organizados em Equipes 
Multiprofissionais de Atenção Do-
miciliar (EMAD) e Equipes Multi-
profissionais de Apoio (EMAP), que 
darão suporte às EMADs, quando 
necessário. Cada EMAD deverá 

atender, em média, a uma população 
de 60 habitantes e também poderá 
contar com o auxílio de profissionais 
que atuam no Saúde da Família.

As Equipes Multiprofissionais 
de Atenção Domiciliar farão visitas 
regulares às residências dos pacien-
tes. Elas serão compostas por até 
dois médicos, até dois enfermeiros, 
um fisioterapeuta ou um assistente 
social e quatro auxiliares/técnicos 
de enfermagem. As EMADs atuarão 
durante a semana e também aos 
sábados e domingos (em regime de 
plantão). Os equipamentos e mate-
riais necessários para o trabalho das 
equipes deverão ser garantidos pelas 
unidades de saúde do respectivo 
município ou estado aos quais as 
EMADs estão vinculadas.

INTERNAÇÃO – Os estabele-
cimentos de saúde já credenciados 
como Serviços de Internação Hos-
pitalar permanecerão habilitados 
para oferecer este tipo de assistência. 
Aqueles que prestam atendimento 
público também poderão optar pela 
adequação aos critérios do SAD. 
Exemplos: Os institutos nacionais 
do Câncer (Inca) e de Traumatolo-
gia e Ortopedia (Into), vinculados 
ao Ministério da Saúde, oferecem 
assistência aos pacientes na concep-
ção de Atenção Domiciliar. (Fonte: 
Agência Saúde)

Atenção Domiciliar é garantida no SUS

CNS abre 
consulta 

pública da 
Resolução 333
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O ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, anunciou 
medidas que ampliam e dão 

maior agilidade ao processo de res-
sarcimento ao SUS pelos planos de 
saúde, quando seus consumidores 
forem atendidos pela rede pública. 
Além de internações que já eram 
cobradas, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS solicitará 
o reembolso de atendimentos am-
bulatoriais de alta complexidade, as 
chamadas APACs. Incluem-se neste 
grupo, por exemplo, a quimioterapia 
(tratamento do câncer), acompanha-
mento em saúde mental e o atendi-
mento em Hospital Dia. O ressarci-
mento está previsto na lei dos Planos 
de Saúde – Lei 9.656/98.

Outra novidade é a definição de 
novos critérios para a destinação dos 
recursos arrecadados pela agência. 
Com a publicação no Diário Oficial 
da União da Lei Federal 12.469/11, 
fica estabelecido que a ANS repas-
sará ao Fundo Nacional de Saúde - 
FNS todo o valor recolhido a título 
de ressarcimento.“A destinação dos 
recursos ao FNS, é uma mudança 
importante já que agora se garante 
uma forma de os recursos cobrados 
dos planos de saúde retornarem ao 
SUS, beneficiando a população”, 
afirma Padilha. Segundo ele, estes 
valores serão aplicados em ações 
estratégicas de saúde.

Até então, os valores eram desti-
nados aos gestores do SUS, que trans-
feriam à unidade de saúde prestadora 
do serviço. Agora, os recursos cobra-
dos vão para o Fundo. Hoje, a agência 
possui em caixa R$ 62 milhões em 
ressarcimento e ainda não transfe-
ridos aos estados. O montante será 
creditado ao FNS.

Somente em 2011 (de janeiro a 
julho), a ANS obteve ressarcimento 
de R$ 32,6 milhões cobrados junto às 
operadoras. O total supera a soma 
arrecadada nos últimos quatro anos 

(R$ 27,6 milhões). A quantidade de 
Autorizações para Internações Hos-
pitalares (AIHs) ressarcidas neste 
ano foi de 20.917. Pela nova lei, a 
ANS também definirá critérios para 
a criação de um Valor Mínimo de 
Cobrança. Este mecanismo servirá 
para evitar a cobrança de proce-
dimentos que possuem um “custo 
administrativo de cobrança” maior 
do que o próprio valor de ressarci-
mento a ser obtido.

O ministro Padilha considera que 
este conjunto de ações – somadas às 
medidas já adotadas – re-
sultará em redução da 
defasagem entre o 
atendimento feito 
pelo SUS e sua 
cobrança junto 
à operadora 
de plano de 
saúde. Em 
2010,  este 
p e r í o d o 
era de dois 
anos. “Com 
o aprimora-
mento do sis-
tema de infor-
mação e com esta 
mudança do valor 
mínimo, nossa expec-
tativa é zerar a defasagem 
do período de cobrança em 2012.”

No início de agosto, a ANS pu-
blicou resolução ampliando o rol de 
procedimentos de saúde que devem 
ter cobertura obrigatória pelos planos 
de saúde. Entre os 69 itens adicionados 
estão 41 cirurgias por vídeo, como 
refluxo gastroesofágico (tratamento 
cirúrgico) e cirurgia bariátrica (redu-
ção de estômago). A obrigatoriedade 
de atendimento para os novos proce-
dimentos vale a partir de 1º de janeiro 
de 2012. O rol de serviços beneficia 
usuários de planos de saúde contra-
tados a partir de 1º de janeiro de 1999.  
(Fonte. Agência Saúde) 

Planos ressarcirão 
SUS por atendimento 

de alto custo
Entidades filantrópicas com aten-

dimento ambulatorial poderão 
prestar serviço ao SUS. É o que 

prevê a Portaria 1.970/11, assinada 
pelo ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, durante o 21º Congresso Na-
cional das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos, em Brasília. Repasse 
adicional de R$ 300 milhões será feito 
para a contratação dessas instituições 
até o ano que vem. Além desse valor, 
R$ 12 milhões da Timemania, uma das 
loterias da Caixa Econômica Federal, 
foram liberados para contratação de 

170 entidades. De acordo 
com as novas regras 

estabelecidas pela 
portaria, a Cebas 

- Certificação 
de Entidades 

Beneficentes 
de Assistên-
c i a  S o c i a l 
na Área de 
Saúde será 
e m i t i d a  a 
e n t i d a d e s 

que tiverem 
atendimento 

tanto hospitalar 
quanto ambulato-

rial – sendo que pelo 
menos 60% dos pacien-

tes devem ser do SUS.
A medida beneficia instituições 

como clínicas oftalmológicas e on-
cológicas, que, anteriormente, não 
poderiam ser contratadas pela rede 
pública por não fazer internações. 
Só em 2010, foram feitos 138 milhões 
de atendimentos ambulatoriais e 
4 milhões de internações nessas 
instituições. “Estamos falando aqui 
de procedimentos como a quimio-
terapia, radioterapia e pequenas 
cirurgias oftalmológicas, que não en-
volvem necessariamente internação 
do paciente. Agora, hospitais que têm 
importante contribuição nesse tipo 
de procedimento pelo SUS podem 

obter a certificação”, afirmou Padilha.
No caso de entidades hospitalares 

em geral, atendimentos ambulato-
riais podem compor 10% dos 60% 
necessários para obter a Cebas. Se-
gundo Alexandre Padilha, o objetivo 
do Ministério é simplificar a forma 
como as entidades são certificadas. 
Ele afirmou que a medida demonstra 
o reconhecimento da importância da 
filantropia para a saúde e abre a pos-
sibilidade para que entidades com 
perfis diferentes também tenham 
certificação. “Queremos o estreita-
mento cada vez maior das relações 
delas (entidades filantrópicas) com o 
SUS”, disse Padilha. Outra mudança 
estabelecida pela portaria é o critério 
da gratuidade. Não há mais restrição 
à “assistência”.

Instituições que prestarem apoio 
ao ensino; promoção à saúde; aco-
lhimento de pacientes de álcool 
e drogas; acolhimento materno e 
as casas de apoio a Oncologia são 
consideradas entidades sem fins 
lucrativos. Atendimentos à Rede de 
Urgência e Emergência (Saúde Toda 
Hora), Oncologia, Rede Cegonha e 
atendimento a usuários de álcool e 
drogas – redes prioritárias do SUS – 
terão peso superior aos outros aten-
dimentos no cálculo do percentual 
para a certificação.

Há hoje 1.478 entidades filantró-
picas no Brasil. Em 2010, o Ministério 
repassou R$ 6,6 bilhões às santas 
casas e hospitais filantrópicos no 
país, como custeio à realização de 
procedimentos. Esse valor repre-
sentou crescimento de 63,6% na 
destinação de recursos a esse tipo de 
entidade, em relação a 2004. Ao todo, 
ocorreram nelas mais de 4 milhões 
de internações e mais de 138 milhões 
de atendimentos ambulatoriais, no 
ano passado. Esses estabelecimentos 
destinam hoje 99.280 leitos gerais e 
6.057 leitos de UTI ao SUS. (Fonte: 
Jornal de Brasília)

O Ministério da Saúde divulgou 
a Resolução 443/11 que trata da 
questão da Urgência e Emergência 
no Brasil. A alta mortalidade rela-
cionada à violência e acidentes no 
país, assim como o atual contexto da 
transição epidemiológica e demográ-
fica motivou o pleno do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) a aprovar 
a norma em junho. A idéia é garantir 
a integralidade da assistência em 
situações de risco ou emergências 
para a população, em especial, povos 
indígenas e comunidades que vivem 
em locais isolados.

O texto aprova, entre outros pontos, 
a criação da Força Nacional de Saúde 
do Sistema Único de Saúde - FN-SUS, 
que ficará sob a gestão do Ministério. 

O objetivo da FN-SUS é reunir forças 
para garantir a integralidade da assis-
tência em situações de risco ou emer-
gências a que está exposta a população 
brasileira, e, principalmente, os povos 
indígenas e grupos que se encontram 
isolados por habitarem em lugares de 
difícil acesso.

A resolução determina, ainda, 
que o Ministério da Saúde, no âmbito 
nacional, e as secretarias estaduais 
e municipais, no âmbito estadual e 
municipal, respectivamente, aprimo-
rem e qualifiquem os mecanismos de 
controle e fiscalização para o cumpri-
mento das responsabilidades relacio-
nadas ao desempenho das unidades 
integrantes da Rede de Atenção às 
Urgências.

O projeto de implementação da 
Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências do Ministério da Saúde 
é composto pela promoção e preven-
ção, atenção primária: unidades bási-
cas de saúde, UPA e outros serviços 
com funcionamento 24h, enfermarias 
de retaguardas e unidades de cuida-
dos intensivos, Samu 192, inovações 
tecnológicas e atenção domiciliar. A 
Política Nacional de Atenção às Ur-
gências foi normatizada pela Portaria 
MS/GM 1.863, de 29/09/2003, dando 
início à implantação do SAMU 192 
no território nacional. Atualmente, o 
Samu está em 1.051 municípios, atin-
gindo 111.158.583 habitantes, o que 
equivale a uma cobertura de 58,05% 
da população brasileira.

Entidades 
filantrópicas prestarão 

serviços ao SUS

Ministério publica resolução 
sobre Urgência e Emergência

O Seminário Internacional: Inclusão 
dos Cidadãos nas Políticas Públicas de 
Saúde foi tema da reunião do CNS. O 
evento, promovido pelo Conselho em 
parceira com a Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (Opas) e Organização 
Mundial de Saúde (OMS), acontecerá 
nos dias 7 e 8 de novembro, em Bra-
sília, e trará experiências de participa-
ção social na saúde. O objetivo desse 
laboratório é identificar as principais 
características das práticas participa-
tivas e deliberativas implantadas no 
Brasil e na Itália, produzindo subsídios 
para os conselheiros de Saúde e para 
o gestor no processo de Participação 
Social no SUS.

CNS realiza 
seminário

 internacional
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Tramita na Câ-
mara o PL 523/11, 
do deputado Walter 
Tosta (PMN-MG), 
que define dano mo-
ral e estabelece a 

pena a ser aplicada a quem comete 
esse delito. Conforme a proposta, 
dano moral é todo aquele em que 
haja irreparável mácula à honra 
subjetiva de pessoa natural ou 
jurídica. O texto especifica 24 
condutas consideradas lesivas à 
moral, entre elas: inscrição inde-
vida em cadastro de inadimplen-
tes; assédio moral no trabalho; 
demonstração pública de discri-
minação racial, política, religiosa 
e de gênero; exposição vexatória 
no ambiente de trabalho; descum-
primento das normas da medicina 
do trabalho; erro médico que 
cause dano à vida ou à saúde do 
paciente; abuso no exercício do 
poder diretivo.

Segundo Tosta, o dano mo-
ral é controverso na legislação 
vigente. Ele diz que os artigos 
186 e 187 do Código Civil – Lei 
10.406/02 – trazem norma relativa 
ao assunto, mas “de forma gené-
rica”. Por falta de ordenamento 
jurídico claro, afirma o deputado, 
“grandes empresas e cidadãos 
abastados assumem o risco por 
ser notória a baixa probabilidade 
de condenação”. Pelo projeto, a 
indenização será fixada entre 10 
e 500 salários mínimos (R$ 5.540 
a R$ 272.500, atualmente) e levará 
em conta o potencial econômico 
da vítima e o do autor do dano. 
Nos casos de ação coletiva ou de 
efeito vinculante, não há valor 
máximo. O projeto tramita em 
caráter conclusivo e será analisado 
apenas pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania. 
(Ag. Câmara)

Em
tramitação

A Câmara analisa 
a PEC 42/11, da de-
putada Sueli Vidigal 
(PDT-ES), que torna a 
qualificação profissio-
nal um direito dos tra-
balhadores urbanos e 

rurais. A Constituição já relaciona 
34 direitos dos trabalhadores, como 
seguro-desemprego, FGTS e salário 
mínimo, sem prejuízo da criação, por 
lei ordinária, de outros direitos. “Ao 
tornar a qualificação profissional um 
direito constitucional do trabalhador 
brasileiro, ela poderá ser reivindicada 
tanto administrativa (com a exigência 
do incremento de políticas públicas) 
como judicialmente”, explica Sueli.

A deputada afirma que a taxa de 
desocupação no País – estimada pelo 
IBGE em 5,3% da População Econo-

micamente Ativa, em dezembro de 
2010 – poderia ser ainda menor, se 
fosse garantida a qualificação profis-
sional dos cidadãos. Sueli cita estudo 
do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) que mostra que a 
falta de qualificação impede que ao 
menos oito entre cada dez brasileiros 
que procuram trabalho consigam 
um emprego, mesmo que haja vagas 
disponíveis no mercado.

A carência de qualificação pre-
judica os desempregados e com-
promete a previsão de crescimento 
econômico do país. A Comissão de 
Constituição e Justiça vai analisar 
a admissibilidade da PEC. Se apro-
vada, será criada uma comissão 
especial para analisar o mérito da 
proposta antes da votação em ple-
nário. (Agência Câmara)

Qualificação profissional 
é direito do trabalhador

Na mesma linha 
da lei aprovada em 
São Paulo, tramita na 
Câmara o PL 471/11, 
do deputado Inocên-
cio Oliveira (PR-PE), 
que proíbe o uso de 

equipamentos individuais de pro-
teção de trabalhadores de hospitais, 
clínicas e outros centros de saúde fora 
do ambiente profissional. O objetivo 
é assegurar que os profissionais não 
transmitam infecções hospitalares 
por roupas ou instrumentos de tra-
balho. Quem descumprir a medida 
estará sujeito a multa e advertência 
e os empregadores responderão so-
lidariamente pela infração. O projeto 
também prevê a realização de ativi-
dades educativas sobre prevenção de 

riscos biológicos para os trabalhado-
res em saúde.

Atualmente, já existe norma da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - Anvisa, que veda o uso 
de jalecos e equipamentos hospita-
lares fora do ambiente de trabalho. 
Mesmo assim, segundo Oliveira, 
não é raro encontrar profissionais 
ou estudantes de saúde em locais 
públicos com jalecos, estetoscópios 
ou outros equipamentos de trabalho. 
Para ele, a possibilidade de adver-
tência ou multa vai coibir o uso dos 
equipamentos fora do ambiente de 
trabalho. A proposta tramita em 
caráter conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Seguridade Social 
e Família e de Constituição e Justiça. 
(Ag. Câmara)

Uso de jalecos e equipamentos
médicos fora do trabalho

Tramita na Câma-
ra o PL 756/11, do 
deputado Paulo Pi-
menta (PT-RS), que 
estabelece condições 
iguais de trabalho, de 

oportunidade e de remuneração para 
os servidores públicos, independen-
temente de gênero, etnia, religião, 
opinião política e orientação sexual. 
O texto é idêntico ao PL 4.842/09, da 
então deputada Iriny Lopes, arqui-
vado ao final da legislatura passada. 
Conforme a proposta, a administra-
ção pública federal direta e indireta 
desenvolverá políticas destinadas 
a combater o preconceito. Nessas 
ações, serão observados a declaração 
da OIT, dos princípios e direitos fun-
damentais no trabalho, a Constituição 
e os tratados internacionais dos quais 
o Brasil é signatário.

O projeto prevê também que a 
administração pública promoverá 
seminários e palestras para discutir 
o tema da violência contra o servidor 
público, seja de ordem psicológica, 
moral, física, ética, de privação de 
direitos ou de ameaça. Além disso, 
facilitará a criação de grupos de apoio 
às vítimas desses atos. As denúncias 
de violência e assédio sexual ou mo-
ral ocorridas no ambiente de trabalho 
contra o servidor serão apuradas pelo 
órgão competente. O funcionário 
que cometer alguma dessas práticas 
poderá ser punido com suspensão ou 
demissão, de acordo com a gravidade 
do caso, e sem prejuízo da responsa-
bilidade penal ou civil do agente.

O objetivo do texto, ressalta Pi-
menta, é garantir a aplicação do arti-
go da Constituição que estabelece que 
todos são iguais perante a lei. O proje-
to, que tramita em caráter conclusivo, 
será analisado pelas comissões de 
Direitos Humanos e Minorias, de 
Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e de Constituição e Justiça. 
(Ag. Câmara)

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio aprovou, dia 24 de agosto, o PL 595/11, 
do deputado Dr. Aluizio (PV-RJ), que institui regras 
para o descarte de medicamentos. Farmácias, drogarias 
e postos de saúde serão obrigados a receber da popu-
lação medicamentos, vencidos ou não, e os devolverão 

ao laboratório que os produziu para que este promova o descarte. Os 
laboratórios da indústria farmacêutica ficarão obrigados a receber os 
medicamentos e deverão proceder ao descarte de maneira segura e 
sustentável para o meio ambiente. O descumprimento das regras será 
considerado infração sanitária grave, sujeita a penalidades que vão de 
advertência e multa até o cancelamento do alvará de licenciamento de 
estabelecimento.

O projeto acrescenta artigo à Lei 5.991/73, que trata do controle 
sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuti-
cos e correlatos. O autor argumenta que o descarte de medicamentos 
é uma questão de saúde pública e ambiental e vem se tornando um 
grave problema para a sociedade. Para o relator, deputado Dr. Ubiali 
(PSB-SP), enquanto não se reduzir a quantidade de medicamentos que 
excedem o tratamento, torna-se ainda mais urgente buscar soluções 
para o descarte inadequado das sobras e há que se envolver consumi-
dores, dispensadores, distribuidores e fabricantes no esforço de se dar 
uma destinação ambientalmente correta aos medicamentos. O projeto 
tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de Seguridade Social 
e Família e de Constituição e Justiça. (Ag. Câmara)

Condutas 
consideradas 

como dano moral

Política contra 
preconceito na 
administração

Regras para o descarte 
de medicamentos

A Comissão de 
Direitos Huma-
nos e Minorias vai 
realizar audiência 
pública, em data a 
ser definida, para 
discutir o tema 

“Preconceito, Intolerância e 
Racismo”. Na ocasião também 
será discutido o racismo e o 
preconceito que os ciganos e 
judeus sofrem e a intolerância 
que se abate sobre esses grupos. 
A deputada Janete Rocha Pietá 
(PT-SP), autora do pedido, ex-
plica que o programa Conexão 
Repórter exibido pelo SBT, no 

dia 1º de junho de 2011, abordou 
o tema Preconceito, Intolerância 
e Racismo, que se desenvolveu 
através de minuciosa investiga-
ção do racismo no Brasil. Pietá 
acrescentou que “é lamentável 
ainda existir neste país o ra-
cismo, cuja prática tornou-se 
crime desde a promulgação da 
Constituição de 1988”. “Temos 
de procurar meios de colocar em 
prática, de forma mais incisiva e 
rigorosa, o que dispõe o Estatuto 
da Igualdade Racial destinado 
a garantir à população negra 
a efetivação da igualdade de 
oportunidades”, disse.

Direitos Humanos fará audiência 
sobre preconceito e racismo
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Em reunião com representantes 
da CNTS e da CNS, o ministro 
do Trabalho e Emprego, Carlos 

Lupi, se comprometeu a atender a 
reivindicação de ceder um assento 
às duas entidades confederativas 
na Comissão Tripartite Permanente 
Nacional da NR 32. O compromisso 
foi assumido em reunião no gabinete 
do Ministro, dia 10 de agosto, que 
contou com a participação do depu-
tado federal Paulo Pereira da Silva 
(PDT-SP). O presidente da CNTS, 
José Lião de Almeida, relatou ao mi-
nistro que a falta de fiscalização, o de-
sinteresse dos donos de hospitais e o 
desconhecimento ainda por parte dos 
trabalhadores estão transformando a 
Norma Regulamentadora 32, sobre 
Segurança e Saúde no Trabalho em 
Serviços de Saúde, em letra morta.

“Mais de cinco anos depois de 
criada – pela Portaria 485, de 11 de 
novembro de 2005 – o que continu-
amos vendo nas unidades de saúde 
são as más condições de trabalho, a 
falta de prevenção aos riscos de do-
enças e acidentes de trabalho, instala-
ções e equipamentos inadequados ao 
exercício profissional. Muitas unida-
des não implantaram nem mesmo os 
programas de controle da saúde ocu-
pacional (PCMSO) e de prevenção 
aos riscos de acidentes (PPRA), nem 
as comissões de controle de infecção 
hospitalar dos estabelecimentos, 
instrumentos indispensáveis para o 

O governo reapresentou proposta 
que visa criar a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares - EBSERH para 
administrar hospitais universitários 
federais – a MP anterior (520/10) 
foi aprovada na Câmara na forma 
de projeto de lei de conversão (PLV 
14/11), mas perdeu a validade antes 
de ser votada pelo Senado. O Projeto 
de Lei 1.749/11, que tramita na Câ-
mara, dispõe como objetivo da nova 
empresa pública resolver problemas 
na contratação de trabalhadores 
para esses hospitais. Atualmente, as 
contratações ocorrem, geralmente, 
por intermédio das fundações de 
apoio das universidades, com bases 
legais frágeis.

De acordo com a nova proposta, a 
EBSERH será uma sociedade anôni-
ma de direito privado, vinculada ao 
Ministério da Educação, com capital 
social integralmente de propriedade 
da União. Com sede em Brasília, a 
empresa poderá manter escritórios 
em outros estados, além de subsidi-
árias regionais. Ela deverá observar 
as orientações da Política Nacional de 
Saúde, de responsabilidade do Mi-
nistério da Saúde. Comissão especial 
foi criada para agilizar a votação da 
proposta, que tem o mesmo relator 
da MP 520, deputado Danilo Forte 
(PMDB-CE).

Ainda segundo a proposta, res-
peitada a autonomia universitária, a 

EBSERH deverá, além de administrar 
os hospitais, prestar às universida-
des federais serviços de apoio ao 
ensino, à pesquisa e à formação de 
profissionais no campo da saúde 
pública. Além disso, deverá prestar 
serviços gratuitos de assistência 
médico-hospitalar, laborato-
rial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à comunidade 
no âmbito do SUS. Para pres-
tar os serviços, a EBSERH 
firmará contratos com as 
instituições de ensino. Esses 
contratos estabelecerão metas 
de desempenho, indicadores 
e prazos de execução a serem 
observados pelas partes, além 
de sistema de avaliação dos 
resultados.

A EBSERH contratará 
pessoal sob o regime da 
Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, com prévia aprova-
ção em concurso público de provas 
ou de provas e títulos. Todavia, 
para a instalação da empresa sem 
descontinuidade dos trabalhos nos 
hospitais, o projeto prevê a hipó-
tese de contratação temporária, 
em processo seletivo simplificado, 
com base em análise curricular. 
A contratação temporária poderá 
ocorrer nos primeiros dois anos de 
funcionamento da EBSERH, e esses 
contratos poderão ser prorrogados 

uma única vez, desde que o perío-
do total não ultrapasse cinco anos.

De acordo com a proposta, consti-
tuirão recursos da EBSERH: dotações 
orçamentárias da União; as receitas 
decorrentes da prestação de serviços; 
da alienação de bens e direitos; das 

aplicações financeiras que realizar; 
dos direitos patrimoniais, como alu-
guéis e dividendos; e dos acordos 
e convênios que firmar. A empresa 
será administrada por um conse-
lho de administração, com funções 
deliberativas, e por uma diretoria 
executiva. Haverá ainda um conse-
lho fiscal e um conselho consultivo, 
composto por representantes da 
sociedade civil e do Estado, o qual 
exercerá o controle social da empre-
sa. O projeto tramita em regime de 

urgência e será analisado por uma 
comissão especial e pelo plenário.

Em junho, mesmo com expressiva 
maioria de apoiadores no Senado, o 
governo foi derrotado na intenção 
de criar a EBSERH. Em protesto pelo 
que consideram abusos do Executivo 

na edição de medidas pro-
visórias e falta de debates, 
parlamentares do PSDB, do 
DEM e do PSol comandaram 
a manobra que prorrogou a 
sessão deliberativa do dia 1º 
de junho até a madrugada do 
dia 2 e, assim, a MP 520 per-
deu a validade por decurso 
de prazo.

Desde a edição da MP, 
entidades representantes dos 
HUs e dos trabalhadores da 
saúde, entre elas a CNTS, se 
mobilizaram contra a propos-
ta original do governo. Em 

várias audiências públicas realizadas 
nas comissões de Seguridade Social, 
de Trabalho e de Educação da Câ-
mara, a Confederação participou das 
mesas de debates, quando manifestou 
posição contrária à medida, destacan-
do como principais pontos negativos 
da MP a falta do controle social sobre 
os milhares de procedimentos que são 
realizados nos hospitais, a ameaça de 
demissão de 26 mil trabalhadores e o 
uso do dinheiro público na continui-
dade da precarização do trabalho.

CNTS terá assento em comissão da NR 32

cumprimento da NR 32”, avalia José 
Lião, que foi acompanhado do diretor 
de Assuntos Trabalhistas e Judiciá-
rios, Joaquim José da Silva Filho; do 
tesoureiro da Confederação, Adair 
Vassoler; e do 2º vice-presidente do 
SINSAUDESP, Geraldo Santana. A 
CNS foi representada pelos membros 
do Conselho Jurídico, Alexandre Za-
netti e Eriete Teixeira.

A NR 32 estabelece diretrizes bási-
cas para a implementação de medidas 
de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde 
e também daqueles que exercem ati-
vidades de promoção e assistência à 
saúde em geral. A sua implantação 

faz parte da agenda de prioridades 
da CNTS e de suas entidades filiadas 
e vinculadas. Desde a sua edição, em 
2005, o tema foi incluído nas reuniões 
e seminários realizados, no sentido de 
garantir melhores condições de traba-
lho e formas de prevenção a doenças 
e acidentes de trabalho.

A CNTS entende que somente 
com um trabalho em parceria do 
governo, como órgão fiscalizador, do 
empregador e do trabalhador, cons-
cientizados da importância da Norma 
para tornar saudável e seguro o am-
biente de trabalho, os trabalhadores 
poderão usufruir dos seus benefícios. 
Segundo José Lião, o risco constante é 

agravado pela falta de cuidados com 
a prevenção, falta da vacinação obri-
gatória, dos equipamentos de prote-
ção, da orientação aos trabalhadores 
e, em casos extremos, até mesmo a 
falta de material descartável. E ainda 
é preciso observar a questão do uso 
inadequado do uniforme, de calça-
dos, de jóias e adereços; da higiene 
das mãos; dos locais de refeição.

“O empregador deve adotar a 
premissa de que proporcionar um 
ambiente seguro e saudável aos fun-
cionários não é custo e sim respeito 
ao trabalhador, à empresa e à popula-
ção usuária dos serviços de saúde. E o 
trabalhador deve ser conscientizado 
da importância de sua saúde física e 
mental para o bom desempenho da 
atividade. Pois antes de cuidar do 
paciente é preciso que o trabalhador 
cuide de si mesmo. E ao governo cabe 
a fiscalização permanente e a punição 
aos que descumprirem a Norma”, 
analisa Joaquim José da Silva Filho.

Outras reivindicações foram 
entregues à secretária de Relações 
do Trabalho do Ministério, Zilmara 
Alencar. Entre elas, a redução da 
jornada de trabalho para 40 horas 
semanais para todos os trabalhadores 
e 30 horas semanais para a enfer-
magem; interferência a favor dos 
trabalhadores e empresas da saúde 
na questão da jornada de 12x36 com 
duas folgas mensais, que se encontra 
ameaçada pelo TST.

Governo não desiste e reenvia ao Congresso 
projeto que cria empresa para administrar HUs

Ag. Full Time/Julio Fernandes

Lupi acatou reivindicação em reunião com dirigentes da CNTS e CNS
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O Trabalhador com Direitos
II Seminário Jurídico da CNTS tem adesão em massa

O Trabalhador com Direitos é o tema central do II Seminário Jurídico da CNTS, 
a ser realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2011, no Hotel Nacional em 
Brasília/DF. O evento busca atrair, como público alvo, diretores e advogados 

de sindicatos e federações de trabalhadores na saúde e tem como objetivo fomentar o 
estudo, o debate e a reflexão sobre temas atuais e polêmicos da área do Direito do Tra-

balho, por meio de uma abordagem clara, sucinta, feita por especialistas da área.
Serão apresentados temas que ventilarão novos posicionamentos sobre estas 

áreas do Direito. A CNTS, por seu departamento jurídico, chama atenção para impor-
tância da participação das entidades sindicais e federativas no evento, com vistas à 
politização de assuntos diretamente relacionados aos trabalhadores na saúde.

Dia 26/09/11

14h - 14h50 - Confirmação de inscrições e entrega de material
15h - Abertura - Diretoria Executiva e Departamento Jurídico da CNTS
15h15 - Palestra Magna: Perspectivas do Direito Individual e Coletivo 
do Trabalho
Palestrante: Dr. Ricardo José Macêdo de Britto Pereira – membro do MPT, 
Coordenador Nacional da Conalis – Coordenadoria Nacional de Promoção 
da Liberdade Sindical  
16h15 - Intervalo para café
16h30 - O Papel, Interferências e Limites do MPT nas Questões Sindicais
Palestrante: Dr. Carlos Eduardo Carvalho Brisolla, Procurador do Trabalho 
do Ministério Público do Trabalho
17h30 - Encerramento
 
Dia 27/09/11
 
9h - Questões Previdenciárias - Fator Previdenciário - Fórmula 95/85
Palestrante: Dr. Daisson Portanova, advogado militante da área previdenciária
10h - Espaço para perguntas e respostas
10h30 - Intervalo para Café

10h45 - Custeio e Sustentabilidade das Organizações Sindicais 
Contribuições, Jurisprudências, Perspectivas
Palestrante: Dr. José Pinto da Mota Filho, advogado da CNTS
11h30 - Espaço para perguntas e respostas
12h - Almoço
14h - Plano Instituidor de Previdência Complementar para Sindicatos 
e Associações
Palestrante: Representante da PREVIC - Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar, do Ministério de Previdência Social 
14h45 - Espaço para perguntas e respostas
15h - Procedimentos Administrativos Junto ao Ministério do Trabalho 
e Emprego 
Palestrante: Dr. André Luis Grandizolli, Secretário Adjunto de Relações 
do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego
15h45 - Espaço para perguntas e respostas
16h15 - Intervalo para Café
16h30 - Normas de Segurança do Trabalho
Palestrante: Dr. Rinaldo Marinho Costa Lima, Diretor do Departamento 
de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego
17h15 - Espaço para perguntas e respostas
17h30 – Encerramento

Joaquim José da Silva Filho*
  
Um dos principais de-

safios colocados hoje às 
lideranças sindicais e aos 
movimentos sociais é a ex-
pectativa da insegurança 
política e jurídica em que 
vivemos. Existem mano-
bras de setores reacioná-
rios que tentam, muitas 
vezes, na calada de bas-
tidores obscuros, corroer 
direitos dos trabalhado-
res ativos e aposentados 
conquistados com muita luta, ao longo 
de décadas, em verdadeiras batalhas 
sangrentas, com o custo de muitas vidas 
de saudosos companheiros.

Nós do setor saúde, a toda hora 
e em todas as lutas, muito sofremos. 
Casos registrados em todo o país de-
monstram a incompetência de gestores 
públicos e privados e as mazelas dos 
governantes, como pacientes jogados 
nos corredores e no chão de hospitais 
precários e superlotados, ou como a 
tragédia ocorrida no Pará, onde uma 
mãe perdeu os filhos gêmeos no parto, 
por falta de atendimento. Fatos como 
estes faz-nos, mesmo com lágrimas 
nos olhos, cada vez mais, partir para 
a luta contra esse caos e abandono no 
qual a população mais carente está 
lançada.   

Se tudo isso não bastasse, essa gente 

bem articulada está se mo-
vimentando para suprimir 
direitos fundamentais dos 
trabalhadores e aposenta-
dos. Estão em pleno anda-
mento dezenas de projetos 
de leis altamente prejudi-
ciais para os trabalhado-
res, como por exemplo: a 
reforma golpista da CLT, 
terceirização, inclusive em 
atividades fins, rejeição 
das Convenções 151 e 158, 
da OIT, fórmulas inaceitá-
veis que dificultam e redu-

zem as aposentadorias e as pensões, e o 
pior: a presidente Dilma desonra acordo 
avençado pelo ex-presidente Lula com 
as centrais sindicais, no sentido de 
garantir aumentos reais nos valores de 
todas as aposentadorias.

É nesta conjuntura que estamos 
realizando, em setembro de 2011, o II 
Seminário Jurídico da CNTS, buscando 
fomentar o conhecimento, o debate e a 
reflexão para todos os companheiros da 
saúde sobre temas atuais e polêmicos 
na área do Direito, da economia e da 
política. Vamos todos participar, com 
muita atenção. 

É preciso ficar ALERTA. Estão me-
xendo nos nossos direitos. É preciso 
reagir!

*Diretor de Assuntos Trabalhistas 
e Judiciários da CNTS

As primeiras normas de proteção 
ao trabalhador no Brasil datam da 
última década do Século 19, como 
é o caso do Decreto 1.313, de 1891, 
que regulamentou o trabalho dos 
menores de 12 a 18 anos. Em 1907, 
foi instituída uma lei que tratou da 
sindicalização rural e, em 1917, foi 
criado o Departamento Nacional do 
Trabalho como órgão fiscalizador e 
informativo.

Posteriormente, em 1932, sur-
giram as Juntas de Conciliação e 
Julgamento, compostas por juízes 
classistas, representantes dos em-
pregados e empregadores, e por 
um juiz presidente, indicado pelo 
governo. Essas juntas funcionaram 
até 1999, quando a Emenda Consti-
tucional 24 as transformou em Varas 
do Trabalho.

A denominação Justiça do Tra-
balho surgiu na Constituição de 
1934, embora não tenha sido logo 
instalada, pois o Congresso passou 
longo tempo discutindo o projeto 
de lei que a estruturava. Com a 
implantação do Estado Novo, a 
Constituição de 1937 manteve 
a Justiça do Trabalho na esfera 
administrativa. A sua criação só 
ocorreu, portanto, com o Decreto-
Lei 1.237/39, mas só veio a ser 
efetivamente instalada em 1º de 
maio de 1941, quando começou a 

funcionar como órgão autônomo 
do Poder Executivo. A legislação 
atribuiu função jurisdicional aos 
órgãos da Justiça do Trabalho, que 
passaram a executar suas próprias 
decisões, independente do ingresso 
das partes na Justiça Comum.

Com a Constituição de 1946, a 
Justiça do Trabalho passou a ser 
um órgão do Poder Judiciário e, 
finalmente, no dia 9 de setembro 
daquele ano, por meio do Decreto-
Lei 9.797, não só passou a integrar 
o Judiciário, mas seus integrantes 
também ganharam poderes e ga-
rantias inerentes à magistratura, 
tais como irredutibilidade de sub-
sídios e vitaliciedade no cargo.

De acordo com o artigo 111 da 
atual Constituição, a Justiça do 
Trabalho está estruturada em três 
graus de jurisdição: a primeira ins-
tância, com as Varas do Trabalho, 
atualmente em número de 1.327; a 
segunda instância, composta de 24 
Tribunais Regionais do Trabalho - 
TRTs, com 493 juízes distribuídos 
pelas 24 regiões trabalhistas; e a 
chamada instância extraordinária, 
representada pelo Tribunal Superior 
do Trabalho - TST, com sede em 
Brasília e jurisdição em todo o país, 
composto por 27 ministros, que tem 
como principal função uniformizar 
a jurisprudência trabalhista.

Justiça do Trabalho 
comemora 70 anos

É preciso ficar alerta. Estão 
mexendo nos nossos direitos
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No processo analisado pela 
8ª Turma do TRT-MG, ficou 
comprovado que um trabalha-
dor foi obrigado a escolher entre 
duas alternativas: desfiliar-se do 
sindicato representante de sua 
categoria profissional ou perder o 
emprego. Acompanhando o voto 
da juíza convocada Maria Cristi-
na Diniz Caixeta, os julgadores 
confirmaram a sentença que con-
denou a empresa Elster Medição 
de Água SA ao pagamento de uma 
indenização por danos morais 
decorrentes da prática de conduta 
antissindical (conduta ilegal do 
empregador que afronta o regular 
exercício da atividade sindical).

Protestando contra a condena-
ção imposta em 1º grau, a empresa 
afirma que nunca houve, de sua 
parte, qualquer conduta antissin-

dical, como coação para que os 
empregados se desfiliassem ou 
deixassem de se filiar ao sindi-
cato de sua categoria. A empresa 
alega que as diversas desfiliações 
voluntárias de seus empregados 
em relação à entidade sindical 
da categoria teriam ocorrido, no 
longo período de 2005 a 2009, por 
motivo de insatisfação com o sin-
dicato e também para aumentar 
os orçamentos familiares.

Examinando o conjunto de 
provas, a relatora verificou a exis-
tência de denúncia, declaração 
pública, depoimentos, enorme 
quantidade de cartas de desfilia-
ção, informações trazidas pelo Mi-
nistério Público do Trabalho, por 
inquérito civil, além de celebração 
de Termo de Ajustamento de Con-
duta entre o MPT e a empresa.

De acordo com o entendimento 
da juíza convocada, todas essas 
provas apontam no sentido de 
que a reclamada tem praticado, de 
forma reiterada, condutas antis-
sindicais. Portanto, rejeitando as 
alegações patronais, a julgadora 
ressalta que ficou demonstrada 
a prática de condutas antissindi-
cais por parte da empresa, com 
o intuito de coagir o reclamante 
a se desfiliar do sindicato de sua 
categoria, mediante ameaças de 
dispensa.

Conforme enfatizou a julga-
dora, ao interferir em decisão 
que competia exclusivamente ao 
trabalhador, a empresa feriu sua 
dignidade e intimidade, causan-
do-lhe sofrimento moral, o que 
caracteriza o dano moral e o nexo 
de causalidade entre a conduta e 

o dano. “Assinale-se, nesse senti-
do, que a liberdade sindical, em 
seu aspecto individual, abrange 
a liberdade de filiação, ou seja, 
o direito amplo e irrestrito do 
trabalhador de optar entre filiar-
se, não filiar-se ou desfiliar-se de 
entidade sindical representativa 
de sua categoria”, completou.

Assim, concluindo que as con-
dutas patronais ultrapassaram 
os limites do poder diretivo do 
empregador e são flagrantemente 
ilícitas, constituindo abuso de di-
reito e violando a liberdade de fi-
liação, a Turma negou provimento 
ao recurso da empresa, mantendo 
a sentença que a condenou ao pa-
gamento de indenização por danos 
morais, no valor de R$ 10.000,00. 
000730-49.2010.5.03.0067 ED (Fon-
te: Âmbito Jurídico, 11/08/11)

“6. Inaplicabilidade da convenção 
coletiva de trabalho

O autor sustentou não ser sindicaliza-
do e, por isso, negou-se a contribuir para 
a entidade sindical dos trabalhadores. A 
despeito disso, pretende ver aplicadas a 
seu contrato de trabalho as cláusulas de 
negociação coletiva que estipulem direitos 
dos empregados da categoria.

Tal comportamento viola a cláusula 
geral de boa fé objetiva (Código Civil, 
art. 422). Se é certo que a sindicaliza-
ção é faculdade do cidadão, não menos 
certo é que as entidades sindicais 
devem ser valorizadas, e precisam da 
participação dos trabalhadores da cate-
goria (inclusive financeira), a fim de se 
manterem fortes e aptas a defenderem 
os interesses comuns. Aliás, como 

qualquer associação de particulares.
Já que o autor não concorda em 

contribuir com o sindicato, é justo que 
também não aufira as vantagens nego-
ciadas por este em favor da categoria 
profissional. “Ubi emolumentum, ibi 
ônus”.

Por essas razões, não procedem os pe-
didos pertinentes a direitos previstos na 
convenção coletiva de trabalho, conforme 
os tópicos respectivos”.

Os argumentos são do Juiz Eduar-
do Rockenbach Pires, da 30ª Vara do 
Trabalho de São Paulo, ao sentenciar 
como inaplicável as vantagens ne-
gociadas para a Convenção Coletiva 
de Trabalho aos empregados não 
sindicalizados. A sentença proferida 

é referente ao processo nº 01619-2009-
030-00-9, em que um trabalhador re-
corre à justiça trabalhista requerendo 
direitos diversos após a demissão. 
Cabe ressaltar que a sentença citada 
serve como parâmetro para outros 
processos, reforçando os objetivos 
do sistema sindical e destacando 
ainda mais a importância das nego-
ciações e das convenções coletivas 
de trabalho.

“A decisão judicial proferida pela 
Justiça do Trabalho de São Paulo, 
determinando que só terão direito 
aos benefícios da Convenção Cole-
tiva  os trabalhadores contribuintes 
do sindicato, em princípio poderia 
até ser comemorada,  pois, todos 
sabemos que a principal estratégia 

empregada contra os sindicatos é o 
enfraquecimento financeiro das enti-
dades sindicais. Mas, o fundamental 
dessa histórica sentença é a possível 
mudança na conscientização dos 
trabalhadores sobre a importância 
de valorizarem e contribuírem com 
as suas entidades sindicais, para 
que continuem lutando por mais 
conquistas e benefícios para os seus 
representados. Como afirmou o Juiz: 
“Ubi emolumentum, ibi onus” – 
“Onde há receita, certamente haverá 
despesas”. Parabéns ao Juiz da 30ª 
Vara do Trabalho de São Paulo Dr. 
Eduardo Rockenbach Pires”, ressal-
tou o diretor de Assuntos Trabalhis-
tas e Judiciários da CNTS, Joaquim 
José da Silva Filho.

Empregado que não contribui não tem direito 
a benefícios da Convenção Coletiva

A comissão temporária criada 
em maio deste ano para apresentar 
propostas de atualização da CLT 
entregou, dia 05 de agosto, à vice-
presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, ministra Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, no exercício da 
Presidência, o resultado de seus 
trabalhos: a proposta de antepro-
jeto de lei neste sentido, que será 
analisada pelo Tribunal Pleno e, 
posteriormente, encaminhada ao 
Legislativo. A comissão, instituída 
por meio da Resolução Adminis-
trativa nº 1456 pelo presidente do 
TST, ministro João Oreste Dalazen, 
é integrada pelos ministros Carlos 
Alberto Reis de Paula (presidente), 

Ives Gandra Martins Filho e José 
Roberto Freire Pimenta. A fina-
lidade específica de sua criação 
foi a de “apresentar proposta de 
anteprojeto de lei para atualizar 
terminologia da CLT no tocante 
às locuções ‘Junta de Conciliação 
e Julgamento’, ‘Juiz Presidente de 
Vara do Trabalho’ e análogas”.

Na exposição de motivos apre-
sentada junto com a proposta de 
anteprojeto de lei, os ministros da 
comissão observam que, ao longo 
das décadas, várias emendas consti-
tucionais e leis ordinárias alteraram 
o texto da CLT ao introduzir várias 
inovações. Entre elas estão: a Lei 
nº 7.701/1988 que criou as Seções 

Especializadas em Dissídios Cole-
tivos e em Dissídios Individuais no 
TST e nos Tribunais Regionais do 
Trabalho; a Emenda Constitucional 
nº 24/1999, que extinguiu a repre-
sentação classista e alterou a nomen-
clatura de órgãos de primeiro grau; a 
Emenda Constitucional nº 45/2004, 
que modificou de forma substancial 
a legislação trabalhista e ampliou a 
competência e a estrutura da Justiça 
do Trabalho; a Lei nº 10.770/2003, 
que permitiu aos TRTs fixarem a 
jurisdição de Varas do Trabalho e 
transferir sedes de um município 
para outro.

Além destas, a exposição de 
motivos fala ainda em leis espar-

sas decorrentes das sucessivas 
mudanças na política econômica e 
a implantação do processo eletrô-
nico na Justiça do Trabalho. Tais 
alterações, observam os ministros 
da comissão, não se refletem no 
texto da CLT, e a consulta às nor-
mas é dificultada pela remissão a 
diversos outros diplomas legais, 
entre outros inconvenientes. “É 
imperioso, portanto, trazer ao 
Decreto-Lei nº 5.454/1943 (CLT) 
a realidade atual do País e dos 
órgãos da Justiça do Trabalho, in-
corporando a seu texto as modifi-
cações acumuladas por décadas”, 
conclui a Exposição de Motivos. 
(Fonte: TST)

Atualização da redação da CLT: comissão 
entrega proposta à Presidência do TST

Empresa indenizará empregado 
coagido a se desfiliar de sindicato
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Um contingente de 8,2 milhões 
de pessoas ainda não possui legis-
lação que regulamente suas relações 
trabalhistas. São os terceirizados, 
que representam 22% dos traba-
lhadores com carteira assinada no 
Brasil, segundo estudo do Sindicato 
das Empresas de Prestação de Ser-
viços a Terceiros (Sindeprestem), de 
São Paulo. Deputados, empresários, 
sindicatos e estudiosos concordam 
com a necessidade de uma lei 
para o setor, atu-
almente regulado 
pela súmula 331 do 
Tribunal Superior 
do Trabalho. As 
formas de regula-
mentação da cate-
goria, porém, são 
pontos de disputa 
e não fazem o tema 
avançar.

Tramitam na 
Câmara 22 pro-
postas sobre a re-
gulamentação de 
terceirizados. Os 
deputados mais 
ligados ao empre-
sariado defendem 
o substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei 4.302/98, 
do ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, que regulamenta a 
terceirização de trabalho com a res-
ponsabilidade subsidiária da empre-
sa contratante. O ex-presidente Lula 
enviou mensagem ao Congresso 
Nacional propondo o arquivamento 
do projeto, mas a mensagem não foi 
votada. Essa medida transfere para 
os tomadores de serviços as obriga-
ções trabalhistas, como pagamento 
de férias ou do INSS, apenas quando 

estão esgotados os bens da firma 
terceirizada. A proposta também 
permite a terceirização em qualquer 
área da empresa, seja ela atividade 
fim ou atividade meio.

O deputado Sandro Mabel (PR-
GO), relator da proposta na Co-
missão de Trabalho, defende a 
aprovação do texto atual e, poste-
riormente, aprimoramentos com ou-
tros projetos. “Se quisermos fazer a 
melhor lei de terceirização, não sairá 

lei nenhuma”, afir-
mou. Segundo ele, 
a responsabilidade 
solidária, que ocorre 
quando o trabalha-
dor pode cobrar o 
pagamento de di-
reitos trabalhistas 
tanto da empresa 
terceirizada quan-
to do tomador de 
serviços, é um erro. 
“Assim fica muito 
fácil, joga para o 
tomador de serviço 
todo o custo”, criti-
cou Mabel.

Um anteproje-
to que vem sendo 
elaborado desde o 

fim do governo do ex-presidente 
Lula, em parceria com as centrais 
sindicais e parte do empresariado, 
prevê a responsabilidade solidária e 
proíbe a terceirização da atividade-
fim da empresa. A proposta, que 
está na Casa Civil sem previsão de 
chegar à Câmara, também garante 
aos terceirizados os mesmos direi-
tos da categoria preponderante na 
empresa.

O projeto das centrais sindicais 
restringe e define critério para a 

prática da terceirização, definindo 
a diferenciação entre atividade fim 
e atividade meio e exige quatro 
pontos antes da contratação de um 
serviço terceirizado: 1) comunicação 
à entidade sindical com 120 dias de 
antecedência, com justificativa; 2) a 
empresa deve prestar informações 
sobre os serviços e atividades terceiri-
zados: quantidade de trabalhadores, 
custos e metas e locais onde serão 
prestados os serviços; 3) é obrigatória 
a existência de um contrato entre as 
empresas: a tomadora de trabalhado-
res terceirizados tem que ter prazo, 
controle mensal, padrões de saúde 
e condições de trabalho adequadas; 
e 4) a exigência de responsabilidade 
solidária, ou seja, ambas as empresas 
têm responsabilidade sobre a garan-
tia dos direitos trabalhistas, sendo 
que caberá ao trabalhador escolher 
quem acionar em caso de litígio. 
Nesta proposta, o trabalhador ter-
ceirizado pode se sindicalizar e obter 
direito do melhor acordo. O mesmo 
vale para conquistas de reajuste após 
a admissão. O projeto estabelece, 
ainda, multa por descumprimento 
das suas definições.

Para o deputado Vicentinho 
(PT-SP), autor do PL 1.621/07, com 
posicionamento semelhante, a res-
ponsabilidade solidária é necessária 
para garantir os direitos trabalhistas 
do terceirizado. “O empresário que 
contrata também tem responsabili-
dade. Afinal de contas, os terceiriza-
dos, mesmo sendo intermediários, 
trabalham para quem contrata”, 
afirmou Vicentinho. Segundo ele, a 
medida ajudaria a resolver processos 
trabalhistas de terceirizados que se 
arrastam na Justiça e prescrevem ao 
ultrapassar o limite de cinco anos.

Mabel, que apresentou o PL 
4.330/04, defendendo a responsabi-
lidade subsidiária, disse que atual-
mente é a favor de uma regra mista. 
Dessa forma, a responsabilidade 
seria subsidiária quando a contra-
tante comprovasse a fiscalização dos 
encargos trabalhistas e solidária nos 
casos de omissão. “Mensalmente, o 
tomador de serviço tem de exigir. 
Se ele exigiu a guia e a empresa 
prestadora sumiu, o problema não 
é dele”, disse. O deputado disse 
que essa regra pode ser incluída 
durante a votação do PL 4.302/98 
no plenário.

O PL 6.832/10, do ex-deputado 
Paulo Delgado (PT-MG), prevê essa 
regra. A proposta foi desarquivada e 
tramita apensada ao projeto de Vicen-
tinho. Na opinião do sociólogo espe-
cialista em relações trabalhistas José 
Pastore, a regra mista é a melhor. “Se 
você aprovasse isso na lei, a tomadora 
pensaria duas vezes em contratar uma 
empresa relapsa, que não protege os 
trabalhadores”, argumentou.

“A CNTS entende que é extrema-
mente desastroso o processo de fle-
xibilização dos direitos 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”, ressalta o diretor de 
Assuntos Trabalhistas e Judiciários, 
Joaquim José da Silva Filho. (com 
Agência Câmara e Portal Vermelho)

TST discutirá legalidade da 
terceirização em audiência pública

Ante os notórios impactos eco-
nômicos e sociais das decisões 
judiciais sobre terceirização 

para o país e, portanto, a repercussão 
geral do tema, o presidente do TST, 
ministro João Oreste Dalazen, con-
voca audiência pública para ouvir 
pessoas com experiência e reconhecida 
autoridade em matéria de terceiriza-
ção e obter outros esclarecimentos a 
serem prestados pela sociedade. O 
evento será realizado nos dias 4 e 5 
de outubro de 2011, das 9h às 12h e 
das 14h às 18h, na sede do TST em 
Brasília. O objetivo é esclarecer ques-
tões fáticas, técnicas (não jurídicas), 
científicas, econômicas e sociais rela-
tivas ao fenômeno da subcontratação 
de mão de obra.

Entre os principais tópicos a 
serem discutidos estão a subsistên-
cia do critério da atividade fim do 
tomador dos serviços para declarar 
a licitude ou ilicitude da terceiriza-
ção; a terceirização em empresas de 
telecomunicações ou concessionárias 
de energia elétrica; a terceirização em 
instituições financeiras/atividade 
bancária; a terceirização em empresas 
de tecnologia da informação e co-

municação, a exemplo do serviço de 
análise e desenvolvimento de siste-
mas; a terceirização em empresas de 
alimentos e bebidas. São convidados 
para a audiência os ministros do TST, 
o ministro do Trabalho e Emprego, o 
ministro Advogado-Geral da União, 
o Procurador-Geral do Trabalho e o 
presidente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil.

A possibilidade de realização 
de audiências públicas no âmbito 
do TST foi aprovada em maio deste 
ano, quando o Pleno do Tribunal 
decidiu acrescentar dois incisos ao 
artigo 35 de seu Regimento Interno. 
A proposta, que partiu do ministro 
Dalazen, foi a de abrir o TST para 
a manifestação de pessoas qualifi-
cadas, credenciadas e com a neces-

sária independência para ajudar no 
esclarecimento de fatos subjacentes 
às questões jurídico-trabalhistas. “Há 
fenômenos modernos que exigem 
um exame em profundidade, e os 
processos nem sempre são instruídos 
ou possuem a clareza adequada”, 
acredita o presidente do TST.

Atualmente existem cerca de 5 mil 
recursos tramitando no Tribunal Su-
perior do Trabalho e outros milhares 
de processos em andamento na Jus-
tiça Trabalhista nos quais se discute 
a legalidade da terceirização de mão 
de obra. A situação levanta inúmeras 
questões sobre esse tema, com sérias 
repercussões nas relações individuais 
e coletivas de trabalho. Até que seja 
realizado o evento, a presidência do 
TST recomenda que os processos 
em tramitação neste Tribunal e que 
tratem da legalidade da terceirização 
sejam suspensos.

A realização da audiência pú-
blica será gravada. Interessados em 
obter cópia da referida gravação 
devem encaminhar os pedidos para 
a Secretaria de Comunicação Social 
por meio do endereço eletrônico 
secom@tst.jus.br. (Fonte: TST)

Terceirização: muitas propostas, mas legislador não encontra consenso

Foto: Carlos Humberto SCO/STF
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Conselho do Ministério Público 
propõe acompanhamento das 

conferências e dos conselhos de Saúde

As incumbências legais das 
conferências e dos conselhos 
de saúde condizem “com 

a tutela da própria dignidade da 
pessoa humana e da inviolabilidade 
do direito à vida”. A afirmativa é do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público, em ofício enviado ao procu-
rador-geral de Justiça do Ministério 
Público. “É justamente a partir do 
funcionamento de tais mecanismos, 
essencialmente democráticos, que a 
sociedade se organiza para a efetiva 
proteção da saúde como direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econô-
micas que visem a redução do risco 
de doenças e de outros agravos, sem 
descurar o acesso universal e iguali-
tário às ações e serviços que devem 
elencar o aparelho sanitário”, ressalta 
o documento.

Assinado pelo conselheiro na-
cional do MP, Luiz Moreira Gomes 
Júnior, pelos promotores de Justiça 
do Ceará, Isabel Maria Salustiano Ar-
ruda Porto; de Minas Gerais, Gilmar 
de Assis; do Tocantins, Maria Roseli 
de Almeida Pery; e do procurador 

de Justiça do Paraná, Marco Antonio 
Teixeira, o ofício relaciona a rele-
vância pública das ações e serviços à 
função do Ministério Público de zelar 
pelo respeito dos poderes públicos e 
dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Cons-
tituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia.

Como contribuição para o pleno 
exercício das funções das conferên-
cias e dos conselhos, o conselheiro 
e os promotores de Justiça apresen-
tam sugestões a serem avaliadas 
e adotadas junto aos órgãos de 
execução com atuação na área da 
saúde pública:

1 – Concitar promotores de Jus-
tiça a participar, como couber, de 
conferências de Saúde, inclusive, se 
houver solicitação, contribuir para a 
sua organização e realização;

2 – assegurar-se o promotor de 
Justiça de que o relatório final da 
Conferência de Saúde, principalmen-
te as municipais, contendo as diretri-
zes deliberadas (cf. L.F. nº8142/90), 
seja encaminhado ao respectivo ges-
tor para fins de observância quando 

da elaboração do plano de saúde do 
ente federativo;

3 – acompanhar o Ministério 
Público se as prestações de contas tri-
mestrais estão sendo feitas, e de for-
ma adequada e tempestiva, ao Conse-
lho de Saúde, nos termos do disposto 
no artigo 12, da LF nº 8689/93 e seu 
decreto regulamentador;

4 – verificar, o órgão de execução, 
a legalidade da composição do Con-
selho de Saúde, a regular periodici-
dade das reuniões e se há publicidade 
em torno da sua realização;

5 – estabelecer a participação dos 
membros do Ministério Público, 
quando possível, às reuniões do 
Conselho de Saúde, solicitando-se em 
qualquer caso, cópias das respectivas 
atas aprovadas, para adoção das me-
didas eventualmente necessárias;

6 – verificar o Ministério Público 
local a suficiência mínima de con-
dições, inclusive materiais, para o 
pleno funcionamento do Conselho 
de Saúde e da Conferência de Saúde, 
ouvidos previamente tais entes e os 
gestores correspondentes, nos termos 
da Resolução CNS nº 333/03.

As deliberações do Conselho Na-
cional do Ministério Público sobre 
controle social foram apresentadas 
em reunião do Conselho Nacional de 
Saúde. Na avaliação dos conselheiros 
o MP tem sido um grande parceiro 
do controle social. A promotora 
de justiça do Ceará, Isabel Maria 
Salustiano, informou que o MP tem 
constituído grupos de trabalho na 
perspectiva de encaminhar para os 
procuradores de todo o país supor-
tes que contribuam na atuação dos 
colegas e o controle social é um dos 
focos desse trabalho.

“Não concebemos o trabalho do 
MP sem essa parceria do controle 
social, não substituindo o papel do 
controle, mas sim fortalecendo os 
conselhos de Saúde para que eles 
efetivamente cumpram o seu papel”, 
disse. De acordo com a promotora, 
o MP recebe várias denúncias de 
irregularidades e da dificuldade 
existente nos municípios em relação à 
gestão na presidência dos conselhos. 
Segundo Isabel Salustiano, outra 
atuação do Ministério Público é na 
verificação da regularidade e fun-
cionamento dos conselhos. Contudo, 
na avaliação da promotora, uma das 
maiores dificuldades para os promo-
tores, inclusive com a necessidade 
de ingresso judicial, diz respeito à 
questão da prestação de contas.

O promotor de justiça de Minas 
Gerais e atual coordenador da Co-
missão Permanente de Defesa da 
Saúde do Conselho Nacional de 
Procuradores Gerais do Ministério 

Público dos Estados e da União, 
Gilmar de Assis, destacou a seme-
lhança entre o Conselho Nacional 
de Saúde e o Conselho Nacional do 
Ministério Público nas suas funções 
de fiscalização e controle. Ele falou 
da contribuição da Comissão no res-
paldo aos membros do Ministério 
Público na necessidade de atuação 
uniformizada para contribuir no 
apoio e no fortalecimento do con-
trole social e também do trabalho do 
MP de Minas Gerais junto aos con-
selhos. “Não se pode pensar saúde 
pública sem que tenhamos um bom 
alicerce que vai nos dar o controle, a 
fiscalização nas deliberações dessas 
ações de saúde executadas pelos 
gestores”, disse.

Para o procurador de justiça do 
Paraná, Marco Antônio Teixeira, 
a presença no Conselho Nacional 
talvez seja um movimento para su-
perar a lógica do arquipélago que a 
história tem demonstrado. “Todos 
aqueles atores que agem na saúde 
ou em prol da saúde e o Ministé-
rio Público, como o Judiciário, os 
conselhos de saúde e as estruturas 
municipais e estaduais, muitas ve-
zes o fazem de forma isolada. Não 
se criam sinergias, não se busca a 
identidade entre essas instituições, o 
que faz com que os nossos discursos 
sejam fragmentados, quando não 
contraditórios”, avaliou.

Marco Antônio Teixeira também 
destacou a proximidade do MP com 
os conselhos na fiscalização do SUS. 
“O que nos move não é apenas au-

xiliar para que os conselhos tenham 
condições adequadas de trabalho”, 
ponderou. Para ele, o objetivo maior 
do Ministério na sua relação com o 
controle social é poder contribuir 
para que os conselhos tenham au-
tonomia.

Na avaliação da promotora de 
justiça do Tocantins, Maria Rosely de 
Almeida Pery, é preciso ver a questão 
do direito fundamental à saúde de 
maneira ampla no que se refere à 
garantia e a defesa desse direito. “O 
controle social, quando exerce o seu 
papel, trabalha tanto na garantia, 
quanto na defesa e ao Ministério 
Público compete a defesa desse 
direito”, argumentou. A probidade 
administrativa na execução das ações 
foi indicada pela promotora como 
outro foco de atuação de quem reali-
za o controle. Defendeu também um 
processo de integração permanente 
entre Ministério Público e conselhos 
de saúde com a construção conjunta 
de estratégias de atuação e de uma 
agenda de trabalho.

O plenário aprovou a realização 
de um evento do CNS e Ministério 
Público, em 2012, para o fortaleci-
mento de atuação no controle social, 
além do debate conjunto do Decreto 
n.º 7.508/11, que dispõe sobre a or-
ganização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articu-
lação interfederativa. Também deli-
berou pela parceria na elaboração de 
um documento que auxilie estados e 
municípios na atuação da fiscalização 
e controle. (Fonte: CNS)

Já está disponível na página principal 
do site do Supremo Tribunal Federal 
(STF) o novo peticionamento eletrônico 
de ações e recursos em trâmite na Corte. 
Os dois sistemas (antigo e novo) funcio-
narão simultaneamente durante o perío-
do aproximado de 45 dias e, em seguida, 
com previsão para o início do mês de 
outubro, apenas a nova ferramenta po-
derá ser utilizada pelo usuário. Essa fase 
de testes tem a intenção de aproximar o 
usuário à nova aplicação que será avalia-
da e, se necessário, modificada a partir de 
sugestões e críticas não só por aqueles 
que acessam o sistema no Tribunal (ga-
binetes), mas por toda e qualquer pessoa 
que queira acionar o STF (advogados, 
procuradores, defensores, cidadãos, entre 
outros). Após aprovada, a ferramenta 
será utilizada em definitivo.  

O novo sistema exige que o usuário 
utilize certificação digital padrão ICP-
Brasil e faça um cadastro prévio. Mas 
os cadastros realizados para a versão 
anterior permanecerão válidos. An-
teriormente, a aplicação tinha de ser 
“baixada” por meio do site da Corte 
para o computador do usuário, agora 
o acesso ocorre por meio da própria in-
ternet. Basta o usuário clicar no link do 
peticionamento, localizado na página 
inicial do Supremo, que o remeterá a 
um portal específico.

Também houve modificação na 
autentificação do sistema, que passa a 
ser feito por meio de duas vias. Além 
de o Supremo identificar o usuário, 
agora o usuário também tem certeza 
que está na página do STF. Esse pro-
cesso garante a confidencialidade das 
informações registradas no sistema e 
ocorre por meio de certificados.

Outra novidade é a separação do 
processo de assinatura do peticiona-
mento. Assim, quem assina o docu-
mento pode ser diferente daquele que o 
peticiona. Isso pode ocorrer, por exem-
plo, no caso de o procurador-geral da 
República assinar uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) – uma 
vez que ele é um dos legitimados para 
propor ADI – e um servidor de seu ór-
gão (Procuradoria-Geral da República) 
peticionar. Ou, no caso dos escritórios 
de advocacia, quando um advogado 
assina o documento, que é peticionado 
por um funcionário.

As etapas para peticionar eletro-
nicamente no Supremo passam a ser 
individualmente identificadas; dessa 
forma, a pessoa que está utilizando a 
aplicação sabe exatamente em que parte 
do peticionamento está e pode modificar 
informações de uma determinada fase 
do peticionamento. Vídeos postados 
no canal do STF no YouTube ensinam 
de modo didático o passo a passo do 
peticionamento e podem ser acessados 
por aqueles que pretendem conhecer 
a nova ferramenta ou simplesmente 
lembrar de como devem agir numa fase 
específica. A participação do usuário no 
aperfeiçoamento do novo sistema de pe-
ticionamento eletrônico do STF pode ser 
feita com o envio de sugestões e críticas 
para o email petv2@stf.jus.br. Problemas 
e dificuldades na utilização do sistema 
devem, no entanto, ser encaminhados 
para o email atendimento@stf.jus.br. 
(Fonte: STF)

Peticionamento 
eletrônico já pode 

ser acessado

CNS reafirma parceria entre 
conselhos e Ministério Público


