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Governo acata decisão do STF e normatiza
aposentadoria especial de servidor

A

Servidores da saúde são beneficiados
por decisão favorável ao MI 904, da CNTS

mparados por decisão do ministro Carlos Ayres Brito, do Supremo Tribunal
Federal, favorável ao MI 904, ajuizado
pela CNTS, os servidores públicos da saúde
já podem requerer a aposentadoria especial.
O governo federal decidiu acatar as decisões
do STF, em várias ações, quanto ao direito e a
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento publicou, no Diário Oficial da
União de 22 de junho, a Orientação Normativa
nº 6, uniformizando os procedimentos a serem
cumpridos pelos órgãos do Sistema de Pessoal
Civil - SIPEC. A norma atinge somente os servidores amparados por Mandado de Injunção,
em ação individual ou coletiva.
Para a CNTS, o governo cumpre, tardiamente, a decisão judicial. A ação da CNTS abrange
todos os servidores públicos da saúde que
atendem os pré-requisitos para a aposentadoria especial previstos no artigo 57 e seu §1º, da
Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de

30 horas já para a enfermagem
É preciso lutar, é possível vencer
A CNTS chama a atenção dos profissionais da Enfermagem para a
importância de fortalecerem a luta pela aprovação do PL 2.295/00. Por
conta da pauta trancada por medidas provisórias e pelo esvaziamento
do Congresso Nacional no período da campanha eleitoral, a Confederação pede que intensifiquem a realização de atividades e pressão
junto aos deputados nos estados. Em Brasília, continua a pressão aos
líderes dos partidos até a aprovação da matéria e sanção da lei pelo
Presidente da República. Diretores da Confederação e das entidades
filiadas continuam o corpo a corpo junto aos deputados, reivindicando a inclusão do projeto na Ordem do Dia para votação em plenário
da Câmara. A CNTS entende que a aprovação imediata do PL 2.295 e
sanção da respectiva lei é uma questão de coerência e justiça!
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Benefícios da Previdência Social. Milhares de
ações de servidores deram entrada no Supremo
nos últimos anos, denunciando a omissão do
governo em regulamentar as regras específicas
para o serviço público e pedindo a concessão
de aposentadoria especial com base no Regime
Geral da Previdência Social.
A representação da CNTS, que se fez em
favor dos trabalhadores no setor público de
saúde, para quem trabalha em condições comprovadamente insalubres e/ou em atividade de
risco, nos diversos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde no território brasileiro,
buscou no Poder Judiciário uma solução eficaz
para restabelecer direitos feridos por omissão
do Poder Executivo. Na página da Confederação – www.cnts.org.br – o servidor encontra
manual elaborado pelo departamento jurídico
contendo orientações sobre como proceder para
obter a aposentadoria especial.
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CNTS promove debate
sobre NR 32 Pág.
e terceirização
5

Boletim Jurídico:

Deputados e dirigentes da CNTS, FNE e COFEN se reuniram em café da manhã,
dia 9 de junho, para discutir estratégias para aprovação do projeto

MPF condena terceirização
dos serviços na saúde

Jornal da

I

Eleições 2010 - Hora de
por as cartas na mesa

niciado o período das campanhas
eleitorais, os trabalhadores devem ficar atentos às propostas
dos candidatos à Presidência da
República, se possível cobrando a
oficialização dos compromissos para
que possam ser reivindicados mais
tarde. Dilma Roussef, José Serra e
Marina Silva – os três candidatos
que aparecem melhor colocados
nas pesquisas de opinião – em seus
discursos e entrevistas já antecipam alguns dos pontos que devem
constar dos respectivos programas
de governo. Por enquanto, há consenso quanto à regulamentação da
Emenda Constitucional 29, sem
ressurreição de imposto para o
financiamento do SUS, a exemplo
da extinta CPMF.
Durante o XXVI Congresso
Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde, realizado entre os dias 25
e 28 de maio, Dilma, Serra e Marina anunciaram o apoio à EC 29.
A candidata do PT apontou como
imprescindível a regulamentação da
EC 29 e descartou a necessidade da
reedição da CPMF, mas lembrou que
o fim da contribuição causou grandes
prejuízos ao financiamento da saúde e
que esse debate terá que ser retomado.
“Ninguém vai me dizer que a saúde
perde R$ 40 bilhões e fica por isso
mesmo. Vamos ter que abrir o debate
no Brasil”.
O candidato do PSDB apontou a
preocupação constante com o financiamento para a área e criticou o governo atual pela falta de interesse em
regulamentar a Emenda. “A lei não
aconteceu depois de sete anos e meio,
nem para definir o que são gastos com
saúde”, disse, prometeu que vai ouvir
entidades diversas, como o Conselho
de Saúde, e marcou data para regulamentar a EC 29: começo de 2011.
José Serra aconselhou os defensores
da saúde a não reivindicarem aumento
de recursos com base na criação de
impostos.
A candidata do PV, por sua vez,
criticou a falta de apoio político para
a viabilização do SUS e listou como
desafio da saúde pública, entre outros
pontos, a regulamentação da EC 29.
“Vamos regulamentar a EC, mas
vamos qualificar esse debate. Também
me comprometo com aquilo que deveria ter sido feito há 16 anos, mas talvez
ela seja uma medida protelatória”. O
percentual de 10% da Receita Federal
para o setor seria alcançado gradualmente, disse ela.
Dilma Roussef ressaltou, ainda, o
programa Saúde da Família, defendendo que a implantação deve contemplar
a diversidade; citou avanços do atual
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governo, como a redução da mortalidade infantil, o Samu, a saúde bucal, o
acesso a medicamentos e a criação das
Unidades de Pronto Atendimento, que
devem ter continuidade, e defendeu
a desoneração dos medicamentos de
uso contínuo e redução de alíquota
de outros medicamentos. Concordou
que há precarização do trabalho e com
a proposta do serviço civil em saúde,
firmou compromisso com o estímulo
à pesquisa e capacitação e ressaltou a
importância dos conselhos de Saúde e
das conferências.
Serra defendeu, ainda, as casas de
parto e o papel dos profissionais de saúde no atendimento. Para ele, a questão
da falta de médicos no interior pode ser
resolvida com um trabalho orgânico e
estruturado. Lembrou as conquistas
quando de sua gestão no Ministério da
Saúde, destacando a atuação frente aos
medicamentos genéricos, a criação da
Anvisa e ANS, programa de controle
do tabaco, Sistema Nacional de Transplantes, expansão da estratégia Saúde
da Família e formação de profissionais,
por meio do Profae. O ex-ministro
criticou o loteamento político na saúde
e disse que atualmente as agências são
completamente loteadas.
Marina Silva relatou sua experiência como usuária do SUS desde a
infância e firmou compromisso com
a questão do acolhimento e humanização. Defendeu a ética com vistas
a solucionar as questões da saúde, o
investimento na promoção da saúde
e no trabalho intersetorial e a integração da saúde com políticas trans-

versais, para otimizar os recursos
humanos e financeiros. Marina
defendeu, também, a ampliação do
atendimento na atenção básica e
no médico generalista. Destacou
a importância da formação profissional e defendeu o equilíbrio na
Previdência Social: “Esse tripé –
saúde, previdência e assistência
– é fundamental”, disse.
Discursos à parte, os movimentos sindical, social e de classe
devem encaminhar aos candidatos
à Presidência da República e aos
postulantes dos governos estaduais
e mandatos do Poder Legislativo,
suas reivindicações em defesa de
um sistema de saúde pública que,
também na prática, atenda aos
princípios constitucionais que definem a saúde como direito de todos e
dever do Estado e o acesso integral e
universal à assistência permanente
e de qualidade.
A CNTS, representante e defensora dos anseios dos trabalhadores
na saúde, não se furtará da sua
responsabilidade de apresentar as
necessidades do setor e as reivindicações da categoria. São prioridades da
Confederação, entre outras bandeiras
por saúde pública e de qualidade:
- regulamentação da Emenda
Constitucional 29, de forma a garantir
políticas públicas de financiamento e
gerência responsável para a promoção
da saúde;
- retomada do processo de reorganização e fortalecimento do SUS, como
componente da Seguridade Social,
discutindo amplamente o conceito de
saúde;
- efetivação da NR 32, que dispõe
sobre segurança e saúde no trabalho
em serviços de saúde;
- regulamentação da jornada para
os profissionais da enfermagem, que
devem ter tratamento diferenciado por
conta das características próprias das
atividades que exercem;
- implantação de plano de cargos
e salários para os profissionais do
SUS;
- combate à terceirização desenfreada no mercado de trabalho;
- adoção de política voltada a assegurar a saúde do trabalhador;
- valorização, formação e capacitação profissional.
São algumas das propostas que
resultarão não apenas em melhores
condições de trabalho e de vida para a
categoria, mas, consequentemente, em
melhores condições de assistência à população usuária dos serviços prestados
pelo Sistema Único de Saúde.
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Antonio Lemos - 2º Tesoureiro
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Edson Clatino de Souza - Diretor de Assuntos
Culturais e Orientação Sindical
Joaquim José da Silva Filho - Diretor de Assuntos
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Mário Jorge dos Santos Filho - Diretor de Assuntos
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Carlos José Suzano da Silva
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Claudionor José da Silva
Mario Luiz Cordeiro
Sidney José Gomes Bettu
Aparecida dos Santos de Lima
Silas da Silva
José Bernardo da Silva
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Carlos Cesar Rodrigues
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Emerson Cordeiro Pacheco
Domingos da Silva Ferreira
Milton Carlos Sanches
Jaime Ferreira dos Santos
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José Carlos dos Santos, Ana Maria Mazarin da
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José Lião de Almeida, João Rodrigues Filho, José
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Nota de agradecimento
A diretoria da CNTS
agradece ao companheiro Edson Clatino
de Souza pelas valiosas
contribuições às causas
dos trabalhadores da
saúde, no momento
em que este renuncia
ao mandato de diretor
de Assuntos Culturais
e Orientação Sindical da Confederação
para se dedicar a outra área também
essencial para a classe trabalhadora e
para a população em geral: a da educação. Desejamos ao companheiro Zinho,
parceiro consciente da importância da
luta em defesa dos direitos trabalhistas e sociais, a continuidade e êxito
na linha de frente em outras batalhas,
lembrando as sábias palavras de Fernando Pessoa: “Há um tempo em que
é preciso abandonar as roupas usadas
que já tem a forma dos nossos corpos e
esquecer os velhos caminhos, que nos
levam sempre aos mesmos lugares. É o
tempo da travessia e se não ousarmos
fazê-la teremos ficado para sempre à
margem de nós mesmos”.
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Governo, enfim, acata decisão do STF e normatiza
concessão de aposentadoria especial para servidor

E

nfim, o governo federal decidiu
acatar as decisões do Supremo
Tribunal Federal quanto ao
direito de aposentadoria especial
do servidor público. A Secretaria de
Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento publicou, no Diário Oficial da União de 22 de junho, a Orientação Normativa nº 6, uniformizando
os procedimentos a serem cumpridos
pelos órgãos do Sistema de Pessoal
Civil - SIPEC. A norma atinge somente os servidores amparados por Mandado de Injunção, como os servidores
públicos da saúde, beneficiados com
a decisão do ministro Carlos Ayres
Brito, do STF, favorável ao MI 904,
ajuizado pela CNTS. “O governo não
faz nada além de cumprir, e tardiamente, uma decisão judicial. A ação
da CNTS abrange todos os servidores
públicos da saúde que atendem os
pré-requisitos para a aposentadoria
especial. Todos eles podem requerer o benefício”, afirma o diretor

da CNTS, José Caetano Rodrigues.
Milhares de ações de servidores
– individuais ou coletivas – deram entrada no Supremo nos últimos anos,
denunciando a omissão do governo
em regulamentar as regras específicas
para o serviço público e pedindo a
concessão de aposentadoria especial
com base no Regime Geral da Previdência Social. A Confederação é
autora do Mandado de Injunção 904
contra o Presidente da República,
por omissão na regulamentação do
§4º, incisos II e III, do artigo 40, da
Constituição Federal, acatado pelo
ministro Carlos Ayres Britto, do STF,
em 18 de setembro de 2009. A decisão
garante o direito à aposentadoria especial com base no artigo 57 e seu §1º,
da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência
Social, aos servidores que atenderem
aos dispositivos constitucionais.
“A Confederação buscou no Poder
Judiciário uma solução eficaz para res-

Nelson Jr./SCO/STF

Ministro Carlos Ayres Brito

tabelecer direitos feridos por omissão
do Poder Executivo”, acrescentou José
Caetano. A representação da CNTS se
fez em favor dos trabalhadores no setor público de saúde, para quem trabalha em condições comprovadamente
insalubres e/ou em atividade de risco,
nos diversos estabelecimentos presta-

CNTS defende proposta de
enquadramento de ACS e ACE
A CNTS vem acompanhando de
perto o curso do PL 7.495/06, que
prevê o enquadramento dos agentes
comunitários de saúde e de combate
a endemias. Em contatos freqüentes
com os parlamentares, vem apresentando sugestões e solicitando
agilidade na tramitação. Em correspondências enviadas à relatora e aos
demais membros da comissão especial
pela regulamentação da EC 51/06,
manifesta total apoio à proposta
aprovada no Senado e nas comissões
de Seguridade Social e de Trabalho da
Câmara e reivindica a ampliação do
debate, inclusive, se colocando à disposição para contribuir na discussão
acerca da matéria. A CNTS defende
a regulamentação das atividades e
piso salarial desses profissionais, que
muito têm contribuído na prestação
de serviços de saúde, especialmente
orientando a população mais carente
quanto à prevenção de doenças.
A comissão especial que analisa
a regulamentação da Emenda Constitucional 51/06, que transformou
os agentes comunitários de saúde e
de combate a endemias em servidores públicos, adiou mais uma vez a
votação do parecer ao PL 7.495/06.
A pedido da relatora, deputada Fátima Bezerra (PT-RN), a proposta foi
retirada de pauta. A emenda prevê o
enquadramento dos agentes comunitários no regime jurídico dos servi-

dores da área de saúde dos estados
ou municípios onde atuam. Hoje, os
agentes comunitários são vinculados
à Fundação Nacional de Saúde Funasa e estão sujeitos às regras da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Fátima Bezerra desistiu de apresentar seu relatório sobre a matéria,
dia 16 de junho. A mudança de planos ocorreu devido a uma reunião realizada entre a deputada e representantes da Funasa e dos ministérios da
Saúde, do Planejamento, da Fazenda,
da Casa Civil e da Articulação Política. No encontro, o governo sugeriu
mudanças no texto e se comprometeu
a enviar uma proposta própria para
garantir o piso salarial da categoria.
A deputada adiantou, no entanto,
que seu relatório estabelece o piso
em dois salários mínimos – R$ 1.020,
atualmente –, corrigidos pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
- INPC, e com prazo de implementação integral de um ano. Todos
esses pontos, disse a deputada, são
negociáveis e poderão mudar.
Na reunião ordinária do mês de junho, o pleno do Conselho Nacional de
Saúde - CNS promoveu debate com o
deputado federal Ribamar Alves (PSBMA), autor do PL 7.095/10, que trata
do piso salarial profissional de agentes
comunitários de saúde. O consenso foi
de que os agentes comunitários e de
combate às endemias são profissionais que exercem
Janine Moraes/Ag. Câmara
suas atividades há
mais de 15 anos a
serviço da saúde
pública, responsáveis por levar
informações às comunidades, auxiliando, inclusive,
na implantação de
ações sociais determinadas pelo
Governo Federal.
(Com Ag. Câmara
Debate dos agentes com deputados
e CNS)

dores de serviços de saúde no território brasileiro. A CNTS elaborou um
manual destinado aos trabalhadores
do setor público da saúde contendo
orientações sobre como proceder
para obter a aposentadoria.
Na ON nº 6, o Ministério do
Planejamento alega que “o Governo Federal enviou recentemente ao
Congresso Nacional uma norma
específica que será aplicada a esses
servidores – o Projeto de Lei Complementar nº 555/10. Mas, enquanto
essa legislação não é aprovada, os
órgãos e entidades da Administração
Pública Federal devem cumprir as
ordens concedidas nos mandados.
Dessa forma, a SRH/MP decidiu
publicar a Orientação Normativa,
uniformizando procedimentos quanto
à contagem de tempo, os cálculos da
aposentadoria, a documentação e outros”. Conheça a íntegra da ON nº 6 na
página da Confederação –www.cnts.
org.br – no item Documento.

Confederação cobra votação
imediata do PLC 187/08
A CNTS protocolou ofício no Senado Federal solicitando ao presidente da
Casa, senador José Sarney (PMDB-AP),
a inclusão do PLC 187/2008, que regula
o exercício da profissão de Técnico em
Imobilização Ortopédica, na Ordem
do Dia para votação no plenário. A
proposta, já aprovada na Câmara, teve
parecer favorável do senador Renato
Casagrande (PSB-ES), com substitutivo, aprovado na Comissão de Assuntos
Sociais do Senado em 26 de agosto de
2009 e não recebeu emendas no prazo
determinado.
“Ressaltamos que a aprovação do
projeto representa, para a categoria, a
possibilidade de melhor formação profissional, além de normatizar o estágio,

o controle e fiscalização de registro, a
jornada e as condições de trabalho e a
supervisão do exercício profissional.
Fatores que, certamente, resultarão na
melhoria dos serviços prestados à população”, argumenta a Confederação
na correspondência.
“Desde 14 de setembro de 2009, a
proposta vem sendo incluída na Ordem do Dia, porém não apreciada, até
o final de junho. Portanto, esta é mais
uma batalha que assumimos em defesa
dos trabalhadores na saúde”, ressalta
o vice-presidente da CNTS e presidente da Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Nordeste - FEESSNE, João
Rodrigues Filho.

CNTS condena projeto que
amplia cooperativas na saúde
Em mais uma frente na defesa
dos interesses dos trabalhadores
que representa, a CNTS vem mantendo permanente contato com o
deputado Jovair Arantes (PTB-GO),
relator na Comissão de Trabalho do
PL 3.711/08, do deputado Rafael
Guerra (PSDB-MG), que dispõe sobre a regulamentação da atividade
das cooperativas no setor da saúde,
e com os demais deputados membros do colegiado, manifestando
posição contrária ao texto aprovado
na Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio.
A CNTS pede o arquivamento do
projeto ou, alternativamente, a retirada de pauta com o indicativo de
marcação de audiência pública, com
a participação da representação
sindical da saúde, com o intuito de
aprofundar o debate acerca de seus
efeitos na vida dos trabalhadores
do setor.
A proposta inicial incluía somente
os profissionais médicos, fisiotera-
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peutas e terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos e odontologistas. Na
Comissão de Desenvolvimento Econômico, no entanto, foi aprovado o
texto de voto substitutivo do relator,
deputado Dr. Ubiali (PSB-SP), que
ampliou sua abrangência a todos os
profissionais de saúde.
A Confederação ressalta, ainda,
que a literatura jurídica trabalhista
brasileira define como pré-requisitos
para o reconhecimento do vínculo de
emprego a habitualidade, a pessoalidade, a subordinação e a remuneração, dispositivos também aplicados
aos servidores públicos, sendo impossível imaginar a ausência destes
elementos nas relações de trabalho
de uma determinada casa de saúde
– serviços de enfermagem, nutrição
e outros. Aponta, ainda, que o artigo
6º da Constituição Federal, inciso
XXXIV, determina a “... igualdade
de direitos entre trabalhador com
vínculo empregatício permanente e
o trabalhador avulso”.
3

Jornal da

CNTS

CNTS participa de seminários temáticos da ISP

D

irigentes e membros dos
comitês especiais da CNTS,
criados para debater questões
específicas de gênero, raça, jovens e
LGBT, participaram de seminários
temáticos promovidos pela ISP - Internacional de Serviços Públicos nos
meses de maio e junho, em São Paulo.
A Confederação se fez presente nas
atividades através dos dirigentes
Lucimary Santos Pinto, Clair Klein,
José Caetano Rodrigues, Jair Jorge
dos Santos e Tatiane de Castro, que
durante os trabalhos de grupo realizados assumiram o compromisso
de buscar junto à CNTS a implementação do projeto na base de sua
representação com as federações e
sindicatos filiados.
Foram as primeiras reuniões do
novo Projeto ISP/FNV sobre Igualdade de Oportunidades no Setor
Público para o período 2009-2011 e
que tem como objetivo fortalecer o
movimento sindical para que seja
mais inclusivo, consolidar os espaços
conquistados e sensibilização do movimento sindical para que o tema seja

incorporado às políticas sindicais de
tal maneira que seja percebida como
força inovadora e includente, com
alcance aos quatro setores-ramos:
gênero, raça, jovens e LGBT.
Os participantes retomaram o
planejamento de atividades realizado
em novembro passado, elaboraram
plano de trabalho e definiram as
responsabilidades entre os membros
dos comitês da ISP. Discutiram,
ainda, quanto às estratégias de convencimento, de comunicação e de
acompanhamento para garantir o
envolvimento e o compromisso das
entidades representadas com as metas definidas para cada segmento.
A secretária sub-regional da
ISP-Brasil, Mônica Valente, apontou
como metas a serem atingidas até o
final de 2011 a discussão das temáticas com todas as filiadas, incluindo
a definição de estrutura específica
para os segmentos e as devidas alterações estatutárias, e inclusão dos
temas na agenda e nas cláusulas de
reivindicações em pelo menos 50%
das entidades filiadas.

Reunião do Comitê Nacional
da Luta pela Igualdade Racial
Entre as estratégias aprovadas pelo
grupo, reunido nos dias 18 e 19 de
maio, estão fazer reuniões para discutir
ações para a política da igualdade de
oportunidades no segmento raça; socializar as ações já executadas pelos comitês existentes, a exemplo da CNTS;
definir uma agenda do ramo saúde
com reuniões bimestrais; criar uma publicação eletrônica da coordenação do
comitê sobre as ações executadas para
todas as entidades do ramo; reedição
da campanha Ninguém nasce racista!,
com enfoque maior para o mundo do
trabalho no setor público; e criar o Dia
Nacional da Articulação Política do
Comitê pela Igualdade Racial.

Pontos apresentados pela diretora
Social e de Assuntos Legislativos e
coordenadora dos comitês da CNTS,
Lucimary Santos Pinto: propor a elaboração de um plano que estimule que
os sindicatos de base se incorporem
na temática; manter a utilização dos
veículos de comunicação para divulgação do tema; avaliar a orientação dada
em 2009 aos sindicatos para inserção
nas propostas de convenção e acordo
coletivo de trabalho de cláusulas de
inclusão do segmento raça; intensificar
o debate das alterações estatutárias na
CNTS propostas pelos comitês existentes, visando contemplar a participação
de negros.

Reunião do Comitê
Nacional de Juventude
Reunido nos dias 25
e 26 de maio, o grupo
apresentou como estratégias para o ramo saúde a
criação de comitês jovens
junto com a campanha
de inclusão de jovens no
movimento sindical, visando aumentar o índice
de sindicalização; criação
de uma agenda específica
do comitê jovem do ramo
saúde; realização de seminários; estabelecer aproximação com centros
acadêmicos e entidades de jovens;
reedição da campanha Sindicato é
para todos – Sou jovem e participo!;
criar o Dia Nacional de Articulação
Política do Comitê da Juventude.
Tatiane de Castro (foto), membro
do comitê jovem e representante da
CNTS na reunião, apresentou as propostas da Confederação, entre elas, a
de fortalecer a discussão sistemática
já existente, pautar matérias e promover eventos específicos; incentivar
a adoção de cláusulas do segmento
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jovem definidas pela diretoria, como resultado
do debate nos comitês;
fortalecer e orientar a
criação de coletivos nas
entidades filiadas; acompanhar os debates do
grupo de trabalho sobre
a reforma estatutária.
Nos dias 28, 29 e 30
de abril houve a oficina
de formulação do projeto de inclusão de jovens no movimento sindical do setor público. Divididos em grupos, os participantes
da oficina apontaram os principais
problemas que dificultam a inserção
de jovens no movimento sindical e
apresentaram ações para o futuro,
como aprimorar a utilização dos
meios de comunicação das filiadas;
promover o aprofundamento da
identidade coletiva e dos valores de
solidariedade de classe da juventude
trabalhadora; estimular a renovação
com empoderamento de jovens nas
direções das filiadas.

Mônica Valente, José Caetano, Jair Jorge, Lucimary Santos e Clair Klein

Seminário Igualdade de
Oportunidades do Ramo Saúde
O Seminário Nacional do Ramo
Saúde sobre Igualdade de Oportunidades, realizado nos dias 17 e 18
de junho, teve como objetivo a incorporação do tema na agenda das entidades, nas pautas de reivindicação e
nas políticas sindicais das entidades
filiadas representantes da saúde dos
temas relacionados à igualdade racial, jovens e LGBT. A CNTS se fez
presente na atividade através dos dirigentes Lucimary Santos Pinto, Clair
Klein, José Caetano Rodrigues e Jair
Jorge. Os compromissos assumidos e
as ações previstas para o futuro serão
apresentados à diretoria da CNTS na
reunião de agosto.
O plano de ações apresentado pelos membros da CNTS inclui propor
a elaboração de um programa que
estimule os sindicatos de base a se incorporarem na luta pela inclusão do
tema nos debates, manter a divulgação da temática da igualdade racial,
orientar os sindicatos para inserção
de cláusulas de inclusão do segmento
raça nas convenções e acordos coleti-

vos de trabalho; intensificar o debate
das alterações estatutárias na CNTS,
visando contemplar a participação de
mulheres, negros e jovens.
Durante o trabalho de grupo realizado, os participantes assumiram
o compromisso de implementar o
projeto na base de representação
de suas entidades, com as federações e sindicatos filiados. Entre
as atividades estão a produção de
material alusivo ao Ano Internacional da Juventude, para o mês de
setembro, e realização de seminários
regionais, incluindo a temática dos
quatro segmentos. Sobre o conjunto
de propostas apresentadas, os participantes destacaram o desafio de
transformar a temática em proposta
sindical, a necessidade de enraizamento do conceito e sua ramificação
no cotidiano dos sindicatos, de socializar as experiências criando um
banco de dados do segmento e usar
as estatísticas no sentido de alertar
para o debate sobre o racismo no
serviço público.

Reunião do Comitê Nacional LGBT
Ampliar as informações sobre
o segmento, assumindo mais
a sigla LGBT, visando a conscientização e o fim preconceito,
criar comitês ou secretarias nas
entidades filiadas, promover seminários, reedição da campanha
Gente é super legal – Diferenças
que somam! com novo slogan
LGBT é super legal – No trabalho,
na rua, em casa... Em todo lugar
a diversidade sexual deve ser
respeitada! e criação do Dia Na-

cional de Articulação Política do
Comitê LGBT foram as principais
estratégias aprovadas pelo grupo,
que se reuniu nos dias 7 e 8 de junho. O membro do comitê LGBT
da CNTS, Jair Jorge dos Santos,
destacou como ações necessárias
a ampliação do trabalho nas três
instâncias do movimento sindical – confederação, federação e
sindicato – e também a atuação
na base, nos locais de trabalho,
por meio de informativos.

Senado aprova Estatuto da
Igualdade Racial, mas retira cotas
Por acordo partidário, com votação simbólica dos líderes, o plenário
do Senado aprovou, dia 16 de maio,
em sessão extraordinária, o Estatuto
da Igualdade Racial, porém, suprimiu
pontos importantes defendidos pelos
movimentos sociais, como os artigos
que previam cotas para negros nas
universidades federais e escolas
técnicas públicas; incentivos fiscais
para empresas que contratem pelo
menos 20% de funcionários negros;
inscrição nos partidos políticos de
10% de candidatos negros; e adoção
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de política nacional de saúde específica para negros. O projeto tramitou
por sete anos no Congresso.
O senador Paulo Paim, autor do
projeto original, disse que o estatuto
representa um avanço, embora não
contemple a política de cotas raciais.
“Ele tem um valor simbólico que
ilumina o caminho dos que lutam
pela igualdade de direitos e por ações
afirmativas”, afirmou o senador, acrescentando que o estatuto dará “conforto
legal” para que se avance na busca da
regulamentação das cotas raciais.
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NR 32 e terceirização foram
temas de seminário da diretoria

realização de seminário para
avaliar a situação atual, implementação, abrangência e desafios da Norma Regulamentadora 32,
que dispõe sobre Segurança e Saúde
no Trabalho em Serviços de Saúde,
foi destaque na reunião da diretoria
efetiva da CNTS, realizada de 24 a 27
de maio, em São Paulo. O debate teve
como objetivo instrumentalizar o
trabalhador com conhecimentos que
possibilitem o desempenho de suas
atividades profissionais, relações de
trabalho e qualidade de vida. O presidente da CNTS e do SINSAUDESP,
Dr. José Lião de Almeida, assinalou
a importância do evento, uma vez
que a CNTS representa mais de três
milhões de trabalhadores da saúde
em todo o país.
O seminário teve a participação
da Dra Noeli Martins, auditora
fiscal do Ministério do Trabalho e
coordenadora nacional da CTPN-NR
32 - Comissão Tripartite Permanente
Nacional para a NR 32, do Dr. Mário
Bonciani, do Ministério do Trabalho e
Emprego, da Dra. Érica Lui Reinhardt,
pesquisadora da Fundacentro, e de
representantes de entidades sindicais.
Diretores e membros dos comitês

e conselhos da CNTS avaliaram o
processo de adoção da NR 32, identificando dificuldades e trocando
experiências, com vistas a ampliar a
responsabilidade de cada profissional, no seu local de trabalho, como
conscientizador das medidas necessárias para garantir a prevenção de
acidentes e adoecimentos causados
pelo trabalho.
Segundo o diretor da CNTS,
José Caetano Rodrigues, moderador
dos debates, “como consenso da
discussão, há a recomendação de
buscarmos parcerias com as delegacias regionais e com o Ministério
Público do Trabalho no sentido de
viabilizar a implementação da norma
nos estabelecimentos de saúde”. José
Caetano resumiu que, para a CNTS,
é fundamental criar uma cultura
voltada à segurança no trabalho, com
adoção de todas as normas, regras e
leis que garantam essas atividades
profissionais da saúde. “A NR 32 é
o instrumento regulamentador das
medidas para assegurar o bem estar
do trabalhador, em qualquer serviço
de saúde, inclusive os que trabalham
nas escolas, ensinando e pesquisando”, ressaltou.

Terceirização sonega
direitos dos trabalhadores
A terceirização dos serviços na
área da saúde também foi debatida
pelos dirigentes da Confederação
e tema de destaque em palestra
realizada pelo Dr. Joaquim José
da Silva Filho, Secretário-geral do
SINSAUDESP e diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários da CNTS.
Ele falou dos prejuízos causados
aos trabalhadores e também à qualidade dos serviços prestados. Ficou
reafirmado que a terceirização desenfreada no mercado de trabalho
é questão que precisa ser resolvida
com urgência. “A terceirização é
nociva aos trabalhadores, por sonegar seus legítimos direitos, e está se
ampliando, principalmente na área
da saúde, o que nos causa muita
preocupação”, analisou.
Segundo o diretor José Caetano
Rodrigues, os dirigentes e convida-

Encontro vai traçar o
perfil das mesas do SUS
Avaliar o funcionamento
das mesas estaduais e municipais de negociação permanente do Sistema Único de
Saúde será o eixo principal
do 2º Encontro das Mesas
do SUS, que acontecerá em
meados do mês de setembro. “A proposta é ter um
retrato das mesas existentes,
levantar as angústias e dificuldades do funcionamento,
composição, regimento interno, as principais pautas
e acordos, com o objetivo de
serem definidos os encaminhamentos para fortalecer
as já instaladas e propiciar a
instalação de novas mesas”,
informa Jânio Silva, diretor
representante da CNTS na
Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS.
Segundo avaliação preliminar, há poucas mesas
instaladas e funcionando
a contento. “Falta melhor
entendimento quanto à finalidade das mesas, o que
leva a negociações isoladas

entre sindicatos, prefeitos e
governadores e
que termina por
enfraquecer e dificultar as conquistas”, explica
Jânio Silva. Ele
ressalta que, embora ainda careça de avanços, o
SUS é modelo para países
da América Latina e caribenhos e a Mesa recebe visita
de interessados em conhecer
o seu funcionamento. “A
Mesa deve elaborar documento em espanhol sobre os
objetivos e que vai dar uma
visão que oriente a construção de mesas adaptadas à
realidade de cada país”.
Na reunião da Mesa Nacional, em junho, também foi
destaque da pauta o debate
sobre a Instituição do processo Permanente de Negociação e Resolução de Conflitos
no Setor Público, envolvendo questões como o direito
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de greve e a negociação coletiva.
O debate teve a
participação da
secretária de Recursos Humanos
do Ministério
do Planejamento, Orçamento
e Gestão, Maria
Gabriela M. G. El
Bayel, e do especialista Pedro
Mengol, que apresentou
o contraponto da bancada
dos trabalhadores. “Com a
ratificação da Convenção
151 da OIT o governo tenta
construir o processo que
garanta a negociação”, destaca Jânio Silva, que levanta
os principais problemas da
falta de uma política de negociação: não há data-base,
portanto, não tem o início
do processo e o preparo da
pauta; não há fórum de mediação; não existe definição
do índice de revisão salarial;
nem regulamentação do direito de greve.
Maio/Junho de 2010

dos analisaram os projetos de lei em
tramitação na Câmara dos Deputados e decidiram pelo apoio ao PL
1.621/07, do deputado Vicentinho
(PT-SP), que mais preserva os direitos dos trabalhadores, porém, sendo
ajustado em algumas situações.
A Confederação avalia como
extremamente desastroso o processo de flexibilização 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.

Diretrizes sobre saúde
do trabalhador do SUS vão
a consulta pública
A proposta das Diretrizes da Política Nacional de Promoção da
Saúde do Trabalhador do
Sistema Único de Saúde
estará aberta à consulta
pública em breve. O tema
foi destaque nas reuniões
da Mesa Nacional de Negociação Permanente do
SUS de maio e junho. No
momento, o documento
elaborado pelo grupo de
trabalho da Mesa está sob
análise da Consultoria
Jurídica do Ministério da
Saúde. “Em seu conteúdo
o trabalho apresentado
está excelente. Está sob
avaliação da Conjur, que
vai adequar as sugestões
para, em seguida, abrir a
consulta pública”, informa o 2º vice-presidente
da CNTS, Jânio Silva, representante da Confede-

ração na Mesa Nacional.
O Comitê Nacional
de Promoção da Saúde
do Trabalhador do SUS,
composto por representantes da bancada dos
trabalhadores na Mesa
Nacional, gestores interministeriais, conselhos
estadual e municipal dos
secretários de saúde e
convidados, foi criado
em novembro de 2009
para construir resposta
às reivindicações dos
trabalhadores. No texto
preliminar, a ser submetido à Comissão Intergestores Tripartite e ao
Conselho Nacional de
Saúde, o Comitê propõe
que as diretrizes sejam
implementadas de forma
transversal e local, alcançando o universo dos
trabalhadores do SUS.
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É preciso valorizar
mais os trabalhadores
da saúde!
Dr. José Lião de Almeida*
O jovem pergunta: como faço para
arrumar o meu primeiro emprego? Já
estou formado em
técnico de enfermagem há mais de um
ano, tenho enviado meu currículo
para vários hospitais, mas não sou
chamado, pois não
tenho experiência
anterior. Perguntas
como as deste jovem costumam ser feitas com
frequência por auxiliares e técnicos de enfermagem recém-formados. Qual seria a solução?
A CNTS e suas entidades sindicais filiadas têm
se empenhado em levar qualificação profissional à categoria que representa. Além disso,
duas de nossas principais bandeiras de luta são
o combate à terceirização e o PL que prevê o
Sistema S da Saúde.
Um exemplo do empenho das entidades
sindicais filiadas à CNTS para qualificar a classe trabalhadora é o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de São Paulo - SINSAUDESP, que
em seus 75 anos de existência tem se esmerado
em oferecer um modelo educacional que não
só incentiva, mas também democratiza e torna
mais acessível a qualificação profissional.
Um dos primeiros cursos de licenciatura em
enfermagem foi criado por esta entidade no
final dos anos 40, quando já havia em sua base
uma grande demanda por qualificação. Desde
então, a procura só aumentou. Mesmo lutando
contra grandes dificuldades, o Sindicato da
Saúde de São Paulo, seguindo uma orientação segura, continuou a trilhar o caminho de
pioneiro em educação. Hoje, além do Colégio
Marilena Funari, que funciona há cerca de 30
anos na sede central, mantém o Departamento
de Projetos e Cursos, que oferece dezenas de
cursos de qualificação profissional para os
trabalhadores da saúde e desenvolve projetos
de referência nacional, como o de Inclusão
Profissional para Pessoas com Deficiência.
Diante deste breve resumo podemos dizer
que as entidades sindicais estão fazendo a
sua parte no que diz respeito ao incentivo
e melhoria da qualificação profissional da
categoria. No entanto, não observamos a
mesma vontade por parte dos empresários,
nem tampouco por parte do governo. Salvo
alguns programas pontuais, como o Profae,
que já fazem parte do passado, a categoria
da saúde permanece esquecida. Quanto às
empresas, a situação é mais grave. Temos
recebido inúmeras denúncias de trabalhadores que se queixam da dificuldade de terem
reconhecido seu legítimo valor, apesar do
empenho na função e dos esforços para a
realização de cursos de qualificação, principalmente na área de enfermagem.
As reclamações mais freqüentes se referem
à resistência das empresas em promover os
trainees, apesar de reconhecida a competência
pessoal na função. São comuns os casos de
profissionais que atuam como técnicos de
enfermagem, mas continuam recebendo a mesma remuneração do auxiliar e muitas outras
irregularidades como esta. Fazemos um apelo
não só aos empresários da área hospitalar,
como também aos nossos políticos: é preciso
valorizar mais os trabalhadores da saúde!
*Presidente da CNTS e do SINSAUDESP
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30 HORAS JÁ PAR

CNTS mantém pressão e vigília
pela aprovação do PL 2.295

A

CNTS chama a atenção dos
profissionais da Enfermagem
para a importância de fortalecerem a luta pela aprovação do PL
2.295/00, que regulamenta a jornada
de trabalho em 30 horas semanais,
reivindicando a votação da matéria
em regime de urgência. Por conta da
pauta trancada por medidas provisórias, situação agravada pelo início da
copa mundial de futebol e pelo período das convenções partidárias para
escolha dos candidatos às eleições, as
sessões na Câmara dos Deputados
foram esvaziadas no mês de junho e
no período de julho a setembro haverá
recesso branco no Congresso Nacional
por conta da campanha eleitoral. A
Confederação pede que intensifiquem
a realização de atividades e pressão
junto aos deputados nos estados.
As atividades nos estados e municípios podem ser desenvolvidas
também no sentido de conscientizar a
categoria sobre as justas razões para a
jornada de 30 horas; realização de atos
públicos para divulgar a campanha e
informar a população sobre a reivindicação; audiências nas secretarias
de Saúde, assembleias legislativas e

câmaras de vereadores, de forma a
buscar apoio ao Projeto 2.295; buscar
apoio dos conselhos estaduais e municipais de Saúde para a campanha;
e visita aos escritórios políticos dos
deputados em suas bases, para que
pressionem o líder de sua bancada e
apresentem requerimento para votação urgente e aprovação do projeto.
Em Brasília, dirigentes das entidades parceiras na campanha nacional
– CNTS, FNE, ABEn e Cofen – vão
manter a pressão aos líderes dos
partidos para ratificarem a votação
imediata do projeto. Diretores da
Confederação e entidades filiadas
continuam o corpo a corpo junto aos
deputados, reivindicando a inclusão
do projeto na Ordem do Dia para votação em plenário da Câmara. Ofícios
com os argumentos e as justas razões
para a jornada de 30 horas foram entregues em mãos e/ou protocolados
nos gabinetes parlamentares.
Em continuidade às atividades
de mobilização, dirigentes da CNTS
e de entidades filiadas, nos últimos
dois meses atuaram diariamente,
reiterando junto aos deputados,
especialmente aos líderes das ban-

Ato em frente o Congresso Nacional, em 13/04/10,
reuniu cerca de quatro mil profissionais

Atividade junto aos parlamentares no
Salão Verde da Câmara dos Deputados

Presença constante nas comissões
garantiu aprovação do projeto
Maio/Junho de 2010

cadas, a reivindicação para que o
projeto seja votado em plenário. Há
três meses o Colégio de Líderes aprovou a inclusão do projeto na pauta de
prioridades, entretanto, as entidades
representativas e de classe ainda
aguardam pela apreciação imediata
do projeto. “Algumas lideranças
que ainda relutavam manifestaram
apoio ao projeto após serem conscientizadas das justas razões para
sua aprovação”, informa o diretor
de Assuntos de Seguridade Social da
CNTS, Mário Jorge dos Santos.
“A união e a força são marcas da
mobilização dos profissionais por esta
conquista, que representará não apenas melhores condições de trabalho
e de vida para enfermeiros, técnicos
e auxiliares, mas também melhores
condições de atendimento à população”, ressalta o presidente da CNTS,
José Lião de Almeida. A decisão é de
manter a pressão junto às lideranças e
continuar em vigília até a aprovação
da matéria e sanção da lei pelo Presidente da República. A CNTS entende
que a aprovação imediata do PL 2.295
e sanção da respectiva lei é uma questão de coerência e justiça!

Atividades são marcadas pela unidade dos
profissionais da Enfermagem

Dirigentes das entidades nacionais garantiram o
apoio do vice-presidente da República, José Alencar

Mobilização durante votação das 30 horas
na Comissão de Finanças e Tributação
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RA A ENFERMAGEM

E

Deputados reafirmam empenho
pela redução da jornada

m café da manhã organizado
pela coordenação da campanha
pelas 30 horas para a Enfermagem, dia 9 de junho, deputados de
vários partidos reafirmaram o empenho pela inclusão do PL 2.295/00
na Ordem do Dia para votação no
plenário da Câmara. O consenso foi
de que, apesar da pauta trancada pelas
medidas provisórias e dos obstáculos
por conta da copa mundial de futebol
e do início da campanha eleitoral, a
matéria é relevante e há compromisso
e possibilidade de votação do projeto
antes das eleições de outubro.
Os parlamentares assinaram documento dirigido ao presidente da Câmara, Michel Temer, pedindo votação
urgente do projeto. “Entendemos que
a medida representará não apenas melhores condições de trabalho e de vida
para enfermeiros, técnicos e auxiliares,
mas também melhores condições de
atendimento à população. Neste sentido, respaldamos a reivindicação pela
inclusão do referido projeto na Ordem
do Dia para votação urgente pelo plenário desta Casa”, defenderam.
Na abertura do encontro, dirigentes da CNTS, da FNE e do Cofen
agradeceram aos deputados que atenderam, mais uma vez, ao chamado das
entidades e que têm se mantido firmes
no apoio à reivindicação da categoria,
além da atuação pelo convencimento
dos demais deputados para a importância da redução da carga horária
dos profissionais da enfermagem.
“Agradecemos aos deputados presentes, que têm dado demonstração
constante de apoio aos trabalhadores
da saúde e nesse caso em particular
da Enfermagem, testemunhando o
compromisso com a nossa causa”,
falou em nome da CNTS o diretor José
Caetano Rodrigues.
“A enfermagem está mobilizada e
precisamos que assim que a pauta seja
liberada com a votação das medidas
provisórias haja pressão aos líderes
para a inclusão do projeto na ordem
do dia”, reforçou a presidente da
FNE, Sílvia Casagrande. Reafirmando
o agradecimento aos deputados que
abraçaram a causa das 30 horas, o
dirigente do Cofen, Antônio Marcos
Freire, destacou que a proposta precisa
avançar. “Sabemos dos obstáculos que
temos a superar, mas temos um milhão
e meio de profissionais aguardando
pela aprovação do projeto e estaremos
divulgando nas bases o nome daqueles
que nos têm apoiado”, disse.
O deputado Mauro Nazif (PSBRO), vice-líder do partido e dos
mais atuantes na defesa do PL 2.295,
referendou a importância não só
da divulgação dos apoiamentos
nas bases, como também da busca
de apoio e da conscientização das
bancadas estaduais da relevância
da proposta, para que pressionem a
bancada federal a aprovar o projeto.
“É muito importante levar para as
bases os nomes dos parlamentares

Mobilização - “Abracei esta
causa há um ano e meio, desde
que conheci o importante conteúdo
dessa luta”, revelou o deputado
Carlos Sampaio (PSDB-SP), que
também elogiou a forma de atuação
das entidades junto aos parlamentares. Avaliação também feita pelo
deputado Damião Feliciano (PDTPB), que falou da mobilização que
vem ocorrendo em seu Estado.
“Esta é uma casa de pressão e vamos atuar junto aos líderes para
que levem a reivindicação à presidência”, disse.
A deputada Janete Capiberibe
(PSB-AP) convocou os presentes a
unirem energia para levar adiante
Deputados e dirigentes da FNE, Cofen e CNTS
a luta pela redução da jornada sem
que têm atuado em defesa da causa. tes para quando abrir uma janela redução dos salários. “Estou nesse
O projeto tramita na Câmara há dez na pauta e criar condições para a movimento e devemos conversar
anos e nunca esteve tão próximo de votação”, lembrou o líder do bloco com os líderes para que o projeto
ser aprovado. Infelizmente, coincidiu PCdoB/PSB/PMN/PRB.
chegue ao plenário o mais breve
com agenda carregada de medidas
A deputada Maria do Rosário possível”, defendeu. A deputada
provisórias, que trancam a pauta até (PT-RS) também cumprimentou as Alice Portugal (PCdoB-BA) voltou a
23 de setembro praticamente”, disse. entidades pela mobilização política declarar o apoio da bancada à proEle avaliou como grande feito a inclu- permanente. “A persistência se deve posta e lembrou a posição contrária
são do projeto na lista de prioridades a que vocês acreditam no valor do de algumas lideranças quanto à voe alertou sobre os muitos interesses seu trabalho. Quando aprovada, a tação imediata. “Estou nessa causa
contrários à aprovação. “Há muita lei vai oferecer qualidade de vida e desde sempre por ser uma proposta
pressão contra, mas também muitos de trabalho para a enfermagem. Va- do mais alto alcance social”.
parlamentares assumiram o compro- mos dialogar com outras lideranças,
Segundo o deputado Chico
misso com o movimento”.
buscando o consenso, vamos discutir Alencar (PSol-RJ), apesar do trancom as bancadas nos estados, onde camento da pauta pelas medidas
Causa nobre - “O lobby econômi- há pressão dos gestores da saúde no provisórias todos os parlamentares
co é muito grande. Mas não podemos sentido de que o sistema público vai estão pensando nas eleições, portandobrar a espinha das nossas convic- parar, e vamos mostrar que a jornada
to, a hora é fundamental
ções quando a causa é nobre”,
para se votar o PL 2.295.
argumentou o deputado Beto
“30 horas é um direito de
Albuquerque (PSB-RS), vicesaúde do trabalhador da
líder do governo e o primeiro
enfermagem, pelas infinideputado a apresentar requetas horas de atendimento
rimento à Mesa Diretora da
ao paciente. É uma luta
Câmara, ainda em 2007, para
da saúde pública. Temos
votação do PL 2.295 em regiesse compromisso e há
me de urgência. “Sabemos do
possibilidade de se apromérito da proposta de 30 hovar o projeto”, avaliou. O
ras para a Enfermagem. São
deputado Chico Lopes
profissionais que trabalham
(PCdoB-CE) reafirmou o
sob o estresse e a pressão e
direito e a importância do
que atendem o paciente e seus
profissional na recuperafamiliares no pior momento,
ção da saúde. “Eles vivem
que é o da doença”, disse. Ele
sob o estresse das longas
ressaltou ser importante e injornadas, dos plantões,
teligente a redução da jornada falta de equipamentos
da, o que tornará a atividade
e de material para desemJosé Caetano, Antonio Marcos e Silvia Casagrande
mais produtiva. “Avançamos
penhar suas atividades”,
muito, mas não estamos satislembrou.
feitos. Nossa vontade é que a proposta de 30 horas significa a valorização
Participaram do café da manhã
vá ao plenário urgente. Há as priori- profissional e também do atendimen- também os deputados Rodrigo Roldades do governo, mas também temos to à saúde”.
lemberg (DF), líder do PSB, Maurício
as nossas”, ressaltou.
Maria do Rosário, autora de reque- Rands (PT-PE), Davi Alves Silva Jr
O deputado Daniel Almeida rimento para realização de audiência (PDT-MA), Ilderlei Cordeiro (PPS(PCdoB-BA) destacou a maneira pública para discutir o tema em 2008, AC), Carlos Alberto Canuto (PMDBadequada e correta como vem atu- disse que a bancada feminina na Câ- AL), Jofran Frejat (PR-DF) e Edinho
ando as entidades na busca da apro- mara tem assento no Colégio de Líde- Bez (PMDB-SC). O vice-presidente
vação das 30 horas. “Vemos uma res e vai defender a votação urgente da CNTS, João Rodrigues Filho, e
pressão cívica nos gabinetes, nos do PL 2.295. “A saúde pública deixa os dirigentes da Confederação e de
corredores, na galeria do plenário. muito a desejar e seria bem pior não entidades filiadas Mário Jorge dos
No mérito da proposta avançamos fosse a dedicação e responsabilidade Santos Filho, Dalva Maria Selzler,
bastante, um número expressivo de dos profissionais da enfermagem”, Maria Salete Cross, Aparecida dos
parlamentares estão convencidos da analisou o deputado Arnaldo Faria Santos de Lima, Gilmara Mota Loimportância da aprovação, mas te- de Sá (PTB-SP), acrecentando que a pes, Geraldo Izidoro de Santana e
mos de superar barreiras que ainda jornada de 30 horas é uma conquista Ubiratan Barreto participaram do
persistem. Devemos estar vigilan- ansiada por toda a categoria.
encontro.
Maio/Junho de 2010
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Rio Grande do Sul

E

Trabalhadores em saúde comemoram o seu dia

m 12 de maio, o Rio Grande do
Sul comemorou a aprovação da
Lei 13.282, determinando a data
como o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Saúde. Aprovada em
10 de novembro de 2009, a Lei teve
autoria do deputado estadual Fabiano Pereira, a pedido da FEESSERS
e os seus 26 Sindisaúdes filiados.
Sua implantação foi uma forma de
reconhecimento aos mais de cem mil
profissionais, homens e mulheres,
que diariamente estão presentes no
auxílio à prevenção e recuperação da
saúde da população gaúcha.
Para marcar este primeiro
aniversário foi instituída, no âmbito da
FEESSERS, a Semana dos Trabalhadores
e Trabalhadoras em Saúde, de 10 a 16
de maio, quando foram realizadas
várias audiências com autoridades
que, de alguma forma, possuem
vínculo com a categoria. No dia 16,
domingo, uma exposição ao lado
do Monumento ao Expedicionário,
no Parque Farroupilha, em Porto
Alegre, encerrou as comemorações.
Cerca de cem dirigentes sindicais e

representantes dos Sindisaúdes de
todo o Estado estiveram presentes
à exposição, enfrentando o frio e a
chuva fina, mostrando a garra e a
força da categoria. Esta foi a primeira
manifestação pública dos trabalhadores
filiados à FEESSERS na capital gaúcha,
com repercussão estadual.
Na exposição, 15 banners apresentaram a diversidade de profissionais
que formam a equipe multidisciplinar
que, cotidianamente, cuida de prevenir
e recuperar a vida da população gaúcha. Eles atuam em postos e centros de
saúde, hospitais, clínicas, laboratórios,
consultórios médicos e dentários.

Também trabalham em postos de
segurança, recepção, coleta de material, exames, condução de pacientes,
higienização, alimentação, medicação,
distribuição de medicamentos, móveis
e utensílios. Na grande lona, armada
ao lado do Monumento ao Expedicionário, os porto-alegrenses também
puderam medir a pressão arterial, com
ajuda dos auxiliares e dos técnicos de
enfermagem presentes, e fazer o teste
de glicose, com enfermeiros representantes do Coren.
“Estamos de parabéns porque
trouxemos cerca de cem dirigentes do
todos os cantos do Estado para este

evento. Nossa categoria tem um poder
político que ainda não sabe usar,”
avaliou o presidente da FEESSERS,
Milton Kempfer.
No dia 12, data que marca o Dia
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Saúde, o presidente da
Assembléia Legislativa, Giovani
Cherini, concedeu, em nome da Casa,
e por iniciativa do deputado Fabiano
Pereira, a Medalha da 52ª Legislatura
ao presidente da FEESSERS, Milton
Kempfer (foto). O dirigente agradeceu
a deferência, afirmando que ela estava
sendo destinada a cada trabalhador da
saúde no Estado.

Santa Catarina

FETESSESC e Sindicato de Curitibanos
conquistam 30 horas para servidores

A Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Estado de Santa Catarina
- FETESSESC e o Sindicato
dos Trabalhadores da Saúde
de Curitibanos conquistaram a jornada de 30 horas
semanais, com seis horas
diárias em dois turnos, para
os trabalhadores municipais
do setor, em Ponte Alta e
São Cristóvão do Sul, base
do Sindicato, a partir de 1º
de junho. Em negociação
anterior, os trabalhadores
da saúde do município já haviam sido beneficiados com
a melhoria dos salários. O
acordo firmado com o prefeito de Ponte Alta, Luiz Paulo
Farias, inclui, ainda, a criação do cargo de técnico de
enfermagem e a elaboração
do plano de carreira. “A conquista reforça a importância
da atuação em parceria da
Federação com os sindicatos
da base, um trabalho que
vem sendo ampliado junto às
entidades filiadas”, destaca
o presidente da Federação,
Adair Vassoler.

Dirigentes sindicais com o prefeito Luiz Paulo Farias
Em São Cristóvão do Sul,
além da redução da jornada,
a negociação com o prefeito Jaime Cesca garantiu o
piso salarial estadual, de
R$ 616,00. Segundo a presidente do Sindicato de Curitibanos e Região, Leodália
Aparecida de Souza, a redução da jornada de trabalho
com dois turnos de seis horas
beneficiou as populações dos
municípios, que passaram a
ter o horário de atendimento prolongado de 8 horas
para 12 horas por dia nos

postos de saúde. “Valorizar
o trabalhador é apostar no
futuro”, é o slogan repetido
por Leodália para traduzir o
que significam as conquistas.
“Outra forma de atuação do
Sindicato em parceria com
a Federação tem sido a de
denunciar ao Ministério Público do Trabalho os casos
de desrespeito à legislação
trabalhista e aos direitos
sociais dos trabalhadores”,
disse o vice-presidente da
FETESSESC e 2º vice da
CNTS, Jânio Silva.

Minas Gerais
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O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde de Chapecó e Região realizou, dia 19
de junho, a XIX Festa Junina
do SITESSCH, no salão paroquial da Igreja Matriz Santo
Antonio. A comemoração
já se tornou tradição para
os trabalhadores da saúde,
familiares e a comunidade
em geral, que prestigiam a
festa. O Sindicato, que tem
fundamental importância
na representatividade da
classe trabalhadora da área
da Saúde, abrange 84 municípios, representando mais
de 3,5 mil trabalhadores e

trabalhadoras da classe.
Já o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Curitibanos realizou a sua
3ª Festa Junina SindSaúde,
dia 10 de julho, no salão de
festas da Igreja São Cristóvão.
“Venha participá do Arraia
do SindSaúde. Vai tê pipoca,
quentão, pinhão, cachorro
quente, tudo de grátiz. Traga
sua famia. Vai tê premiação
prá mió caipira, então venha
bem desajeitado sô. Tamém
tem sorteio de brindes pros
sócios. Não perca, vai ser o
mió!”, convidou a direção da
entidade.

Arraiá da Saúde

Sindicato de Formiga
tem nova diretoria
A CNTS parabeniza a nova
diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Saúde
de Formiga (MG), ocorrida no
dia 18 de junho. Em nome do
presidente, Paulo José de Oliveira, deseja força e determinação
aos dirigentes da entidade que

Sindicatos de Chapecó
e Curitibanos realizam
festa junina

assumem, ou reassumem, o
papel fundamental de defender
não apenas melhores condições
de trabalho e de salários para
os seus representados, mas
também a prestação de serviços
públicos de qualidade para a
comunidade.

Cerca de 400 associados, dependentes e convidados participaram do Arraiá da Saúde, realizado na sede central do SINSAUDESP, dia 12 de junho.
Apresentaram-se as quadrilhas das crianças, dos aposentados e da Santa Casa
de São Paulo, além de muitas outras atrações que animaram a festança, como o
trio musical Arco Verde, brincadeiras com as crianças, bingo com premiações e
concurso do traje típico mais original entre as crianças, entre outras atividades.
Durante o arraiá os participantes puderam saborear diversas guloseimas, como
vinho quente, pipoca, quentão, refrigerantes, doces e cachorro quente. Uma
festa alegre que já se tornou tradição entre a categoria da saúde de São Paulo,
onde há espaço para todas as idades.
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CNTS e FENATRA realizam curso
sindical para técnicos em radiologia

interesse e a necessidade de
ampliação dos conhecimentos
e troca de experiências foram
marcantes no Curso de Formação Sindical CNTS-Dieese, em parceria com a
FENATRA - Federação Nacional dos
Técnicos em Radiologia, que reuniu
dirigentes da categoria em Fortaleza
(CE), no período de 29 de junho a 2 de
julho. A aprovação foi tamanha que a
Confederação e a Federação já têm previsto novos cursos para agosto, no Rio
de Janeiro, reunindo também profissionais de Minas Gerais e Espírito Santo,
e em Roraima, com participação de
dirigentes sindicais da região norte.
“Foi o primeiro encontro nacional
tanto para a Federação quanto para
vários dos sindicatos filiados, que participaram ativamente e demonstraram
todo o interesse pelas informações
passadas e os temas debatidos. O curso
também significa aproximar a FENATRA e sindicatos da Confederação”,
avaliou o presidente da Federação,
Carlos Alberto Monteiro de Oliveira.
Segundo ele, a proposta é de realizar
mais dois cursos ainda este ano, de
forma descentralizada, para permitir maior participação de dirigentes

Participantes do curso
sindicais de outros estados. “Vamos
dar continuidade no próximo ano e
esperamos ter a CNTS como parceira
e não apenas como patrocinadora de
outros eventos”, acrescentou.
Exatamente por ser o primeiro curso para muitos dos dirigentes participantes, a programação do curso buscou temas mais voltados à história da
organização sindical e direitos sociais.
Técnicos do Dieese abordaram o eixo
central Sindicato, Sociedade e Saúde
no Brasil, dividido em temas como
Ética, Sindicato e Sociedade; Origens

Fotos: Carlos Monteiro/Fenatra

Castagna apresentou agenda sindical da saúde
do sindicato no Brasil (1889-1930);
Sindicatos e Legislação Trabalhista na
Era Vargas (1930-1945); Sindicatos no
‘Intervalo Democrático’ (1946-1964);
Sindicatos sob a Ditadura Militar
(1964-1985); Sindicatos sob o Vento da
Redemocratização (1985-1994); e Sindicatos e Sociedade pós Estabilização
Monetária (1994-2009).
A Seguridade Social no Brasil
também foi tema de discussão e, após
exibição de um filme sobre políticas
públicas de saúde, os participantes
debateram sobre saúde do trabalha-

dor em geral e saúde do trabalhador
em saúde. E receberam informações
sobre sistemas de saúde nos Estados
Unidos, Canadá e Cuba; saúde no
Brasil e a relação entre saúde pública
e privada no SUS; controle social da
saúde no Brasil; e a agenda sindical
para a saúde. “Pela intensa participação e cem por cento de presença nas
atividades avaliamos como extremamente proveitoso o curso”, ressaltou
o secretário-geral da CNTS, Valdirlei
Castagna, que representou a Confederação no evento.

Dirigentes debatem reforma estatutária
Dirigentes da FENATRA e dos
sindicatos filiados presentes ao curso
de formação sindical participaram,
ainda, de reunião com os membros
do GT da Reforma Estatutária,
Valdirlei Castagna e Adair Vassoler, respectivamente coordenador
e relator da proposta de reforma
do estatuto da CNTS, para discutir
questões definidas como essenciais.
Entre os pontos sugeridos pelo grupo
de trabalho para a discussão estão
o alcance da representatividade da
CNTS, composição da diretoria,
estrutura administrativa, instâncias
de deliberação, processo eleitoral,

financiamento da Confederação e
normas de filiação.
“As lideranças aprovaram
propostas que serão debatidas no
conjunto das sugestões já apresentadas
e outras que ainda virão de outras
federações”, explicou Adair Vassoler.
“As atividades só confirmam
a necessidade de atualização e
aperfeiçoamento do estatuto. Até
agosto, pretendemos concluir a
discussão acerca do tema com a base
da Confederação. Depois, vamos
sistematizar um documento apontando
os pontos comuns e as divergências
para discussão na diretoria plena da

CNTS”, acrescentou Valdirlei Castagna.
O presidente da FENATRA, Carlos Alberto Monteiro de Oliveira,
avaliou como positiva a iniciativa de
se discutir com a base as mudanças
no estatuto e confirmou a importância dos pontos em debate. “A maior
participação das entidades filiadas
na discussão e a escolha dos pontos
essenciais vão propiciar a elaboração
de um estatuto mais próximo da realidade e dos anseios da base”, disse.
O grupo de trabalho foi criado
com o objetivo de garantir a mais
ampla representação da categoria e
maior integração com as entidades

Alagoas

Sateal fecha parceria
com a Faculdade Seune
Indo além da recomendação da última convenção
coletiva das entidades, em
que foi deliberado que os
sindicatos incentivassem
seus profissionais a elevar o
nível intelectual através do
ingresso em curso superior,
o Sateal - Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Alagoas saiu na
frente e fechou parceria com
a Seune, uma das melhores
faculdades alagoanas.
A parceria formalizada
entre o presidente do Sateal,
Mário Jorge Filho, o coordenador acadêmico, Prof. Dr.
Elcio Verçosa, e a coordenadora geral Fernanda Fernandes Cavalcante (foto), visa
estimular os profissionais e
seus dependentes a darem
mais um passo na formação
profissional. Os aprovados

no processo seletivo
da Seune têm direito
a desconto de 30%
nas mensalidades
dos cursos de Administração, Direito
e Enfermagem.
Outra determinação importante é
que os candidatos às
vagas não precisam
fazer todas as provas
que normalmente
são aplicadas no vestibular.
O critério de avaliação nesse
caso será a redação de um
tema da atualidade dado na
hora da prova (aplicado para
todos) e a análise do histórico
escolar. Além do desconto, o
associado também não precisa pagar pela inscrição, que
será custeada pelo Sateal.
“Queremos que os
associados e seus dependentes

tenham essa oportunidade
inédita de ingressarem numa
faculdade de qualidade.
Optamos em oferecer
outras graduações além da
enfermagem, pensando nos
dependentes que desejam
fazer carreira em cursos
que são muito requisitados
no mercado de trabalho”,
enfatiza Mário Jorge. (Fonte:
Assessoria SATEAL)
Maio/Junho de 2010

filiadas e vinculadas. Segundo os
membros do GT, o novo estatuto
deverá refletir a conjuntura atual do
movimento sindical brasileiro e a estrutura da organização da categoria
da saúde. Também fazem parte do
grupo de trabalho o presidente da
CNTS, José Lião de Almeida, e os
diretores Joaquim José da Silva Filho
e Mário Jorge dos Santos Filho. O
debate já foi realizado com dirigentes
dos estados do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina e deverá se repetir
com dirigentes sindicais da saúde do
Estado de São Paulo, Rio de Janeiro
e do Nordeste.

Paraná

Federação destaca
cumprimento de Ação
A Federação dos Empregados em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do
Estado do Paraná ressalta a
continuidade do pagamento
a trabalhadores em virtude de conquistas mediante
ações judiciais. Nos dias 17
e 18 de dezembro de 2009 e
no dia 5 de fevereiro de 2010
foi efetuado o pagamento
aos empregados do Hospital Dr Feitosa, da cidade
de Telêmaco Borba/PR, em
Ação de Cumprimento na
Justiça do Trabalho, relativa a Convenções Coletivas
de Trabalho dos últimos 5
anos. Em 11 de março de
2010, os empregados do
Hospital Darcy Vargas, do
município de Rebouças/PR,
receberam as diferenças em

virtude de Ação de Cumprimento. “Este é o trabalho e
desempenho da diretoria da
Federação em prol dos trabalhadores de saúde. Ainda
existem mais ações em que
os juízes já deram a sentença,
só aguardando os cálculos
pelos peritos para se efetuar
os pagamentos”, ressalta o
presidente da FEESSPR e 2º
tesoureiro da CNTS, Antonio Lemos (foto).
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a formalização do emprego; combate
à terceirização e à discriminação de
gênero e racial; elaboração de uma
política de desenvolvimento para o
país; extinção do fator previdenciário;
redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais; entre outras.
O secretário-geral, Joaquim José
da Silva Filho, um dos organizadores da comitiva da saúde no evento,
reafirmou a adesão do Sindicato
ao movimento das centrais. O
SINSAUDESP apresentou também
as bandeiras de luta específicas da
saúde, em especial a luta pela aprovação do PL 2295, que estabelece a
jornada de 30 horas semanais para
a enfermagem.

Câmara Municipal homenageia
trabalhadores da saúde
Os trabalhadores da saúde do município de São Paulo, representados
pelo SINSAUDESP, receberam mais
uma justa homenagem da Câmara
Municipal. Por iniciativa do vereador
Cláudio Prado (PDT), autor do projeto, foi aprovada a Lei 15.151/2010

CNTS

Mato Grosso do Sul

CNTS e SINSAUDESP marcam
presença na Conclat
O SINSAUDESP esteve presente na Conferência Nacional da Classe
Trabalhadora - Conclat
com uma grande comitiva composta por diretores e militantes, que se
irmanaram a dirigentes
sindicais de todos os lugares do Brasil reunidos
no Estádio do Pacaembu,
em São Paulo, no dia 1º
de junho. A Conferência
teve como objetivo discutir a construção de um
modelo nacional de desenvolvimento para o Brasil, contribuindo para acrescentar as bandeiras
de lutas específicas da categoria da
saúde. Segundo José Lião de Almeida, presidente do SINSAUDESP e da
CNTS, “a Conclat se apresenta como
uma oportunidade histórica para a
união da classe trabalhadora na luta
por melhores conquistas”.
Neste evento foram apresentados
projetos-chave da classe trabalhadora
no sentido de avançar nas conquistas. As principais reivindicações das
centrais sindicais são: valorização
do salário mínimo; garantia de uma
renda mais justa para os trabalhadores; fortalecimento da agricultura
familiar; criação de mecanismos para

Jornal da

instituindo o dia 12 de maio como
o Dia Municipal do Trabalhador da
Saúde de São Paulo. A cerimônia,
realizada no plenarinho da Câmara
dos Vereadores foi um sucesso de
público. Estiveram presentes, além
de vereadores e outras autoridades,
diversos diretores do SINSAUDESP
e uma comitiva da categoria da enfermagem.
O feriado do dia 12 de maio, uma
homenagem a Anna Nery, patrona
da enfermagem no Brasil, é fruto de
uma luta sem tréguas iniciada pelo
Sindicato há cerca de duas décadas e
está previsto na cláusula 55 da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do
SINDHOSP – agora confirmada pela
Lei Municipal 15.151. Se for necessário dar plantão no feriado o dia será
compensado ou as horas trabalhadas
deverão ser pagas em dobro.

Federação e sindicatos
iniciam negociação coletiva
A Federação do Mato
Grosso do Sul, juntamente com suas entidades
filiadas, iniciou neste
mês de junho as negociações da convenção coletiva de trabalho. Foram
realizadas reuniões com
todos os sindicatos para
elaboração de uma pauta
unificada, contendo as
mesmas cláusulas para
que a discussão com o sindicato patronal se torne mais fácil
no fechamento da convenção.
“Vamos tentar incluir algumas
cláusulas aprovadas na última
reunião do grupo de trabalho da
CNTS, levando em consideração
os nossos representados e as porcentagens alcançadas pelos sindicatos e pela Federação”, destaca o
tesoureiro-geral da Federação dos

Empregados em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado de Mato
Grosso do Sul e 2º vicepresidente da CNTS, Domingos Jesus de Souza.
Segundo Domingos, a
expectativa é de que este
ano não haja muita dificuldade em fechar a
convenção. “Nossa única
preocupação é que não
vamos saber qual o reajuste do
governo para o salário mínimo,
que antes era aumentado em maio
e nós trabalhávamos em cima do
reajuste concedido pelo governo.
Com a mudança, temos de ter mais
atenção ao fechar a nossa convenção para que o aumento não
seja inferior ao do mínimo e não
venha prejudicar o trabalhador”,
acrescenta.

Sem recursos, Santa Casa
de Coxim fecha as portas
A Santa Casa de Coxim/MS,
município a 243 km da capital
Campo Grande, encerrou suas
atividades. Segundo a diretoria,
tal medida só foi adotada porque
os recursos que mantinham a
entidade funcionando há tempos
não eram suficientes, gerando um
passivo impossível de ser quitado.
“Justificativa que não concordamos, pois diversas entidades filantrópicas no país têm encontrado
meios para equilibrar suas contas”, critica o diretor tesoureiro
do Sintesaúde/MS - Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Estado e delegado
internacional da CNTS, Lamartine
dos Santos Rosa.
Segundo ele, os empregados
pertencentes à base territorial do
Sintesaúde/MS foram contratados
pelo Hospital Regional de Coxim,
recém inaugurado pelo governo
do Estado, por um período de
no máximo 2 anos. A partir deste
período só serão admitidos através

de concurso público. “Ocorre que
a direção da Santa Casa não fez a
rescisão de contrato de nossos colaboradores e muito menos nenhuma proposta de acordo. Não nos
restou alternativa e, referendados
por assembléia, acionamos nosso
departamento jurídico para entrar
com ação judicial contra a Santa
Casa de Coxim na pessoa de seus
representantes legais, que alegam
não ter recursos para quitar os débitos trabalhistas”, informa.
O arresto dos bens imóveis da
Santa Casa de Coxim já foi garantido pela Justiça do Trabalho e as
audiências com os trabalhadores
já estão ocorrendo com boas perspectivas de acerto. “Esperamos
em breve solucionar esta questão,
pois a maioria dos colaboradores
tem muitos anos dedicados à Santa Casa e os seus direitos devem
e estão sendo devidamente resguardados pelo Sintesaúde/MS”,
avalia o presidente do Sindicato,
Osmar Gussi.

Audiência discute atuação de profissionais de saúde estrangeiros no Brasil
A Comissão de Assuntos Sociais
do Senado realizou, dia 8 de junho,
audiência pública para discutir o PLS
451/03, que flexibiliza as exigências
legais para a vinda de médicos e outros
profissionais de saúde estrangeiros às
regiões carentes do Brasil. A audiência
foi requerida pelo relator, senador Mão
Santa (PMDB-PI). O diretor da CNTS
e que representou também o Conselho Nacional de Saúde, José Caetano
Rodrigues, destacou que o projeto
amplia a possibilidade de estrangeiros
trabalharem no país, mas para isso,
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é necessário que haja uma avaliação
rigorosa para os que queiram exercer
sua profissão no Brasil.
“Existe uma enorme demanda de
profissionais da área da saúde nos
grandes centros, o que não acontece
no interior. O projeto, na sua essência, é bom, mas sem uma avaliação
dos estrangeiros é complicado. Têm
que se pensar num instrumento
para reestruturar esse segmento”,
destacou Caetano. Ele acrescentou
que o governo poderia possibilitar o
encaminhamento de profissionais da

saúde para as regiões necessitadas por
meio de concurso público.
O coordenador e vice-presidente
do Conselho Federal de Medicina,
Carlos Vital, também cobrou maior
discussão do projeto: “Temos um
número de médicos suficiente para
a demanda nacional, mas temos problemas no que se refere à qualificação
e distribuição dos médicos. Essas
dificuldades irão aumentar com a
proposta desse projeto”, disse.
De acordo com a proposta do senador Mozarildo Cavalcante, poderão
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trabalhar no país – desde que “em
regiões carentes desses profissionais”
– os profissionais de saúde estrangeiros de nível médio e superior que
possuírem contrato de trabalho ou de
serviço com organizações do governo
federal, de governo estadual ou municipal. Além disso, eles terão de portar
visto temporário e possuir registro
provisório em conselho regional de
fiscalização. Em sua fala, o autor do
projeto enfatizou o pensamento da
classe médica: “os médicos brasileiros
não querem ir para o interior”.

Jornal da

CNTS

CNS adere à “Frente Nacional pela procedência da
Adin 1.923/98 - Contra as Organizações Sociais”

O

Conselho Nacional de Saúde
deliberou, em sua 210ª Reunião Ordinária, realizada
entre os dias 9 e 10 de junho, pela
adesão à Frente Nacional pela procedência da ADIn 1.923/98 - Contra
as Organizações Sociais (OSs). A
Frente é composta pelo Fórum Popular de Saúde do Paraná, Fórum
em Defesa do SUS e Contra as Privatizações de Alagoas, entidades e
movimentos sociais, com o objetivo
de pautar, junto ao Supremo Tribunal Federal, a importância de votarem favoravelmente a Ação Direta
de Inconstitucionalidade 1923/98,
contra a Lei 9.637/98, que “dispõe
sobre a qualificação de entidades
como organizações sociais, a criação
do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de
suas atividades por organizações
sociais, e dá outras providências”,
e contra a alteração do inciso XXIV
do artigo 24 da Lei 8.666/93, com

redação dada pelo artigo 1º da lei
9.648/98 que permite a dispensa
de licitação para a celebração de
contratos de prestação de serviços
com as organizações sociais.
Na carta enviada aos ministros do
STF, as entidades apontam a Inconstitucionalidade da lei “por violação

CNS solicita nova correção
da Portaria 1.034/2010
Em sua última reunião ordinária,
em 10 de junho, o pleno do CNS
deliberou pelo envio de ofício ao
ministro da Saúde, José Gomes Temporão, solicitando nova publicação
da Portaria 1.034/2010, publicada
em 5 e republicada em 19 de maio
de 2010, que dispõe sobre a participação complementar das instituições
privadas com ou sem fins lucrativos
de assistência à saúde no âmbito do
SUS. A versão final suprime textos
fundamentais constantes na Portaria
anterior, a 3.277/2006, aprovados
quando da sua elaboração e produto
de um diálogo aprofundado e maduro entre o Conselho e o Ministério
da Saúde, referente à participação
das instituições privadas no SUS.
O CNS entende que os referidos
dispositivos são fundamentais no
que diz respeito à transparência do
sistema e de prerrogativas basilares
dos usuários e do controle social, e
solicita a republicação da Portaria,
resgatando os dispositivos a seguir
e que constavam na Portaria então
vigente, a 3.277/2006:

Art. 4º O estado ou o município,
uma vez esgotada sua capacidade de
oferta de serviços públicos de saúde,
deverá, ao recorrer ao setor privado, dar
preferência às entidades filantrópicas e
às sem fins lucrativos.
Art. 7 º Parágrafo único. As metas
serão definidas pelo gestor em conjunto com o prestador de acordo com as
necessidades e peculiaridades da rede
de serviços, devendo ser submetidas ao
Conselho de Saúde.
Art. 8º - IV - obrigar-se a entregar
ao usuário ou ao seu responsável, no
ato da saída do estabelecimento, documento de histórico do atendimento
prestado ou resumo de alta, onde
conste, também, a inscrição “Esta
conta foi paga com recursos públicos
provenientes de seus impostos e contribuições sociais”; VI - manter contrato de trabalho que assegure direitos
trabalhistas, sociais e previdenciários
aos seus trabalhadores e prestadores
de serviço; VII - garantir o acesso
aos conselhos de saúde aos serviços
contratados no exercício de seu poder
de fiscalização. (Fonte: CNS)

AGENDA

Será realizado, no período de 19
a 21 de julho, o Seminário Nacional
de Gestão do Trabalho e Educação
na Saúde, em Brasília. Paralelamente, ocorrerá reunião sobre A
Gestão do Trabalho em Saúde e o
Mercosul como atividade do Fórum Permanente Mercosul para o
Trabalho em Saúde. O secretárioexecutivo do Fórum, Wilson Aguiar
Filho, ressalta a importância da
participação de todos, uma vez que
estarão presentes representantes
dos demais Estados Partes do Mercosul, que virão debater o tema. A CNTS
terá participação efetiva nos eventos, representada pelos diretores que compõem o Conselho Nacional de Saúde e suas comissões e a Mesa Nacional de
Negociação Permanente do SUS.

frontal ao princípio da Moralidade na
Administração Pública e por tentarem contornar, por vias transversas,
todos os sistemas de fiscalização e
controle interno e externo dos gastos
públicos, além de se constituírem
em uma afronta direta aos direitos
sociais e trabalhistas historicamente

conquistados pelos trabalhadores,
abrindo sérios precedentes para desvios do erário público, a exemplo do
que já vem sendo investigado pelos
Ministérios Públicos nos Estados em
que esta Lei foi implantada, conforme
escândalos fartamente divulgados
em alguns meios de comunicação”.
Para o fortalecimento da luta
contra o modelo de terceirização na
saúde, é fundamental que os Conselhos de Saúde do país colaborem na
divulgação e, principalmente, na adesão à Carta Nacional pela aprovação
da ADIn e do abaixo-assinado digital
contra a privatização. As assinaturas
podem ser enviadas para o e-mail
fopspr@yahoo.com.br Não deixe de
participar! Divulgue a Carta Nacional pedindo a aprovação da ADIn
assinada por entidades, movimentos
e Ministério Público em todo o país.
Leia a íntegra da carta aos ministros
na página da Confederação – www.
cnts.org.br – no item Documentos.
(Fonte: CNS)

CIRH adia seminário das
profissões para agosto
O Seminário das Profissões de Saúde: Interdisciplinaridade e Necessidades Sociais do SUS foi
adiado para os dias 18 e
19 de agosto. A decisão
foi tomada pela CIRH Comissão Intersetorial de
Recursos Humanos, do
CNS, por conta da agenda
cheia de compromissos e
da extensa pauta de avaliação dos
processos de autorização, reconhecimento e renovação de cursos
na área da saúde. “A discussão
sobre as profissões é aguardada
com ansiedade, portanto, o seminário deve ser realizado a seu
tempo e ser de alto nível pela
sua real importância”, ressalta o
diretor da CNTS e representante
da Confederação na CIRH, Paulo
Pimentel (foto). Quanto à pauta,
ele acrescentou que a elaboração
de pareceres sobre os cursos, atribuição da Comissão, é de grande
responsabilidade.
Durante a reunião ordinária
da CIRH, em junho, a diretora do Departamento de Gestão
e Regulação do Trabalho em
Saúde do Ministério da Saúde
e coordenadora da Comissão,
Maria Helena Machado, fez uma
explanação sobre a regulação do
trabalho e as novas profissões na
equipe de saúde. Segundo ela, há
cinco elementos constitutivos de
uma profissão: a base cognitiva,
mercado de trabalho, autoridade
profissional, legitimidade social,
código de ética profissional e cultura profissional.
Maria Helena afirmou que o
Estado assume seu papel de gestor
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e regulador do sistema
regulatório, baseado na
utilidade pública dessa
regulação e na garantia
da qualidade dos serviços
profissionais à população.
O processo regulatório
do trabalho em saúde
envolve a regulação profissional, as relações de
trabalho e o processo
educativo, sendo que participam o
Legislativo, responsável pela promulgação das leis de regulamentação das profissões; o Executivo,
que define formas e a extensão das
regulações; os agentes regulados,
que participam da definição e implementação dessas regulações e
as questionam; e o Judiciário, que
decide sobre a constitucionalidade
das regulações de acordo com os
marcos jurídico-legais e os costumes das sociedades.
Sobre a criação da Câmara de
Regulação do Trabalho em Saúde
- CRTS, Maria Helena disse que é
uma forma de o governo chamar
para si “a responsabilidade de
debater e formular, com diversos
segmentos, ações regulatórias no
campo da saúde”. A CRTS é uma
instância colegiada de caráter
consultivo, constituindo-se em
um espaço de discussão entre os
gestores do SUS e as representações
profissionais, com vistas à construção coletiva de respostas para as
questões relacionadas à regulação
do trabalho em Saúde, especialmente ao Congresso Nacional. O
pleno decidiu pela manutenção
do tema nas próximas pautas para
aprofundamento da discussão.
(Fonte: CNS)
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CNTS

1ª FENAGEP debate conselho de políticas públicas

A

1ª Feira Nacional de Gestão
Estratégica e Participativa FENAGEP, realizada em Brasília,
de 30 de junho e 4 de julho, realizou
oficina para debater sobre Conselho
de políticas públicas, representação e
participação. O diretor da CNTS José
Caetano Rodrigues falou em nome do
Conselho Nacional de Saúde na oficina,
abordando sobre o que é o Conselho,
criação, características, composição,
organização, funcionamento e
competências, destacando o papel
essencial de fortalecer a participação
e o controle social do SUS. Também
a agenda política do CNS para
2010 foi divulgada pelo diretor aos
participantes da oficina.
“Os conselhos de saúde – nacional,
estadual e municipal – representam
de direito não somente a efetiva participação na gestão e fiscalização das
políticas públicas, mas principalmente, o compromisso permanente com a
cidadania e a saúde dos brasileiros”,
ressaltou José Caetano. “Foi muito
importante para o CNS o Decreto

5839, de 11 de julho de 2006, quando
houve a democratização efetiva do
Conselho, ao se permitir a eleição de
seu presidente e mesa diretora”, destacou. Falaram, ainda, representantes
do CONAMA - Conselho Nacional
do Meio Ambiente, e do CNPIR Conselho Nacional de Promoção da
Igualdade Social.
A 1ª FENAGEP foi realizada pela
Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa do Ministério da Saúde
com o objetivo de buscar o desenvolvimento de um espaço democrático
que viabilize o compartilhamento
de experiências e práticas relativas
ao processo de implementação do
ParticipaSUS; a promoção de debates
sobre ética, democracia, participação
popular e controle social; e o papel do
Estado na formulação e implementação de políticas públicas, transparência, instersetorialidade, dentre outros,
pertinentes à gestão pública, com
vistas à equidade social.
Outra oficina abordou o fortalecimento do exercício da cidadania na

Saúde Mental, direito e
compromisso de todos: Consolidar
avanços e enfrentar desafios
A IV Conferência Nacional de
Saúde Mental Intersetorial - CNSM-I,
realizada em Brasília, de 27 de junho a
1º de julho, sob a coordenação do Ministério da Saúde, reuniu cerca de 1,5
mil pessoas com o objetivo de debater
os avanços na rede de atendimento de
transtornos mentais e os principais desafios do setor. A marca da conferência
foi a integração de diferentes áreas em
prol da saúde mental, como direitos
humanos e serviço social. O relatório
conclusivo do evento deve balizar as
novas ações que passarão a integrar a
Política Nacional de Saúde Mental.
Sob o tema central Saúde Mental,
direito e compromisso
de todos: consolidar
avanços e enfrentar
desafios, os participantes abordaram
eixos sobre a Saúde
Mental e Políticas de
Estado: pactuar caminhos intersetoriais – financiamento, recursos
humanos, modelo de
gestão e protagonismo
social; Consolidando
a rede de atenção psicossocial e fortalecendo os movimentos sociais; e
Direitos humanos e cidadania como
desafio ético e intersetorial. “O trabalho de diversos setores pode conferir
um salto de qualidade ao debate da
reforma psiquiátrica. Vamos fortalecer
cada vez mais os serviços abertos, que
são adotados em quase todos os países
desenvolvidos”, enfatiza o coordenador nacional de Saúde Mental, Álcool e
Drogas do Ministério da Saúde, Pedro
Gabriel Delgado.
As propostas aprovadas reforçam
o modelo de serviço aberto e humanizado, adotado pelo Ministério da
Saúde, para atender pessoas com
transtornos mentais. Ao todo, 1.235
sugestões foram analisadas por especialistas, pacientes e familiares. A
criação de grupos de ajuda mútua de
doentes mentais foi uma das decisões
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de destaque. Inspirada em experiências internacionais bem-sucedidas, a
proposta baseia-se em encontros de até
20 usuários do serviço de saúde mental para discutir sobre as adversidades
do dia a dia e como enfrentá-las.
A IV Conferência ocorre nove anos
depois da aprovação da lei que mudou
o modelo de assistência à saúde mental. A Lei 10.216 determina a substituição do atendimento manicomial, que
prevê isolar os pacientes com transtornos mentais, pelo modelo comunitário de atenção integral. Esse tipo de
atendimento é oferecido nos Centros
de Atenção Psicossocial - CAPS e nos
Serviços Residenciais Terapêuticos,
que acolhem pessoas
recém-saídas de internações de longo
período em hospitais psiquiátricos. Os
participantes aprovaram a expansão
da rede de Centros
de Atenção Psicossocial - CAPS. Hoje,
são 1.541 em todo o
País – o equivalente a 0,63 para cada
grupo de 100 mil habitantes. Por unanimidade, os delegados da conferência
votaram a favor de uma proposta que
impede a revisão da Lei 10.216. Os
leitos psiquiátricos foram reduzidos
num ritmo de 2000 leitos ao ano.
Outra das sugestões a serem incluídas no relatório final é a de que recémgraduados em áreas relacionadas à
saúde mental atuem na rede pública
por um período pré-determinado. A
proposta inclui brasileiros formados
em instituições públicas e particulares. Eles poderão entrar em contato
com os CAPS ou participar da atenção
básica por meio das equipes da Estratégia Saúde da Família. A prestação
desse tipo de serviço no SUS precisa
ser regulamentada em conjunto pelos
ministérios da Saúde e Educação.
(Com Ag. Saúde)

Ouvidoria, na Auditoria e no Controle
do SUS. O diretor do Ministério da Saúde, Adalberto Fulgêncio, destacou a
Ouvidoria como um espaço privilegiado de participação. “É um instrumento
pelo qual o usuário fiscaliza, monitora
e auxilia na gestão”. Luiz Carlos Bolzan, diretor do Denasus, apontou as
novas perspectivas da auditoria na
saúde, entre elas a qualificação na gestão. “Trabalhamos para valer a norma,
balizar e direcionar a relação entre os
segmentos público e privado a fim de
melhorar os serviços.”
Alexandre Magno, Conselheiro do
CNS, destacou que o grande ganho
trazido pela Constituição Federal de
1988 foi realmente a participação popular. Segundo ele, “nenhum gestor
público pode abolir a participação da
sociedade e o Controle Social”. Para
Alexandre, ainda falta por em prática
o artigo 12, da Lei 8.689/93, que determina a elaboração de relatórios da
Auditoria a cada três meses. Sobre a
Emenda Constitucional 29, afirmou:
“Não basta regulamentar a EC 29

para garantir mais financiamento. É
preciso discutir e definir o papel do
SUS dentro do modelo econômicosocial brasileiro”.
O evento teve a participação de 1500
pessoas entre gestores e técnicos das
secretarias estaduais e municipais de
Saúde; conselhos de saúde, municipais,
estaduais e nacional; Conass; Conasems; Organização PanAmericana da
Saúde; Conselhos de políticas públicas,
lideranças estudantis, movimentos sociais e populares; conselhos de Saúde
Indígena; outros órgãos do governo
federal; além de entidades acadêmicas
e de pesquisa. Teve como principais
atrações a I Mostra Nacional de Experiências em Gestão Estratégica e Participativa no SUS, a Tenda Paulo Freire,
espaço integrado entre diversas áreas
do Ministério da Saúde e stands dos
quatro departamentos que compõem
a Secretaria: de Apoio à Gestão Participativa, de Monitoramento e Avaliação
da Gestão do SUS, de Ouvidoria-Geral
do SUS e de Auditoria do SUS. (Com
Ag. Saúde)

2º Encontro Nacional do FST

Fórum reúne 23 entidades nacionais
e aprova pauta de prioridades
Manutenção do texto original
do projeto de lei que reduz de 44
para 40 horas a jornada semanal
de trabalho, aprovação do reajuste
de 7,72% das aposentadorias, fim
do fator previdenciário e a unicidade sindical. Estas são as prioridades aprovadas pelo 2º Encontro
Nacional do Fórum Sindical dos
Trabalhadores e incluídas na
Carta de Brasília. O evento reuniu,
dia 18 de maio, dirigentes de 23
entidades de trabalhadores – confederações, centrais, federações e
sindicatos de todo o Brasil –, sob o
tema “Em defesa da unidade sindical, do emprego e dos direitos
trabalhistas”.
Os participantes debateram a
luta dos trabalhadores, a globalização no movimento sindical e
a importação de mão-de-obra; a
estabilidade no emprego e o regate
das lutas de classe; a redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais; estratégias, ações
e mecanismos contra práticas
antissindicais; a luta do movimento sindical pela extinção do
fator previdenciário e a garantia
dos direitos dos aposentados e
pensionistas.
“O evento reforça nossa preocupação em relação ao fortalecimento da estrutura sindical
brasileira, que tem sido vítima
de ataques dos que querem a
sua fragmentação e fragilidade”,
destacou o diretor da CNTS, José
Caetano Rodrigues, que saudou os
participantes em nome da Confederação, que esteve representada
ainda por vários dirigentes das
entidades filiadas e vinculadas.
Segundo o coordenador nacional do FST, José Augusto da Silva
Filho, o encontro reuniu as principais lideranças do movimento
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sindical, de todos os estados e de
diversas categorias profissionais.
“Foi um ato importante na afirmação da unidade entre as entidades
sindicais comprometidas com o
sistema confederativo, a unicidade sindical e o custeio compulsório, com a independência e
autonomia das entidades sindicais
e de nossas principais bandeiras”,
ressaltou. Segundo ele, ao reunir
milhares de sindicalistas das mais
variadas tendências ideológicas,
sem exclusões ou exclusivismos,
o Congresso dá um passo fundamental para elevar o protagonismo da classe trabalhadora na luta
política, tendo em vista um novo
projeto de desenvolvimento nacional, anti-neoliberal e fundado
na soberania e na valorização do
trabalho. (Com FST)

Boletim Jurídico
Maio/Junho de 2010 - Brasília-DF

CNTS – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde

Em busca dos direitos do trabalhador
A
Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde, por seu
departamento jurídico, promoverá o ajuizamento de diversas ações,
objetivando a tutela dos direitos dos
trabalhadores na saúde. Tal iniciativa
se justifica na medida em que a CNTS
vem envidando esforços para o fortalecimento das entidades a ela atreladas,
para a cristalização dos direitos mais
basilares de seus substituídos.
Desta forma, a representatividade da
CNTS nas ações abaixo se fará em seu favor e em prol das federações e sindicatos
filiados à mesma e que tenham efetivo
interesse no patrocínio das demandas
sugeridas.
Declinamos abaixo as peculiaridades
de cada ação, informando que os sindicatos e federações interessados deverão
entrar em contato com o departamento
jurídico da CNTS pelos telefones: (61)
3323-5454 ou (61) 3226-4025 e falar com
a Dra. Kamilla Flávila, a qual informará
todos os procedimentos que deverão ser
atendidos pelas entidades filiadas para
o patrocínio das demandas.
Dr. Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos Trabalhistas e
Judiciários da CNTS
Kamilla Flávila e Léles Barbosa
Assessoria Jurídica da CNTS
Ação com o objetivo de declarar a
CNTS como legítima representante de
grau superior dos trabalhadores na
saúde nos diversos estados, incluindo os
servidores públicos – Em conseqüência,
a CNTS vai exigir o desconto da contribuição sindical dos servidores públicos
estaduais, com o respectivo depósito
da sua cota parte, além do pagamento
dos exercícios anteriores que não foram

declinados em favor da entidade.
Habilitação da CNTS como parte em
ações de consignação em pagamento das
contribuições sindicais dos servidores
públicos estaduais, propostas pelos
estados – Vale informar que a CNTS já
está se habilitando como parte em ações
de Consignação em Pagamento promovidas pelos Estados para o depósito das
contribuições sindicais dos servidores
públicos estaduais, pugnando pela declinação de sua cota parte.
Ação coletiva visando a isenção do
Plano de Seguridade Social - PSS – Tal
ação visa a declaração do direito dos
trabalhadores à isenção do desconto
do Plano de Seguridade Social sobre
o terço de férias, outras verbas de ca-

ráter indenizatório e qualquer outra
nova parcela que venha a ser criada
e que não se incorpore aos proventos
de aposentadoria. Essas verbas, dentre
outras, possuem natureza indenizatória
e não se incorporam aos proventos de
aposentadoria. Por isso, não podem
servir como base de cálculo para a Contribuição Previdenciária, como têm sido
utilizadas.
Ação de restituição do imposto de
renda sobre o abono pecuniário – Conforme previsto no art. 143 da CLT, o
abono pecuniário é a faculdade de o
trabalhador converter 1/3 do período
de férias a que tiver direito em pecúnia, ou seja, é o pagamento feito para
o empregado que opta por laborar no
período em que estaria de férias. A

restituição dos valores de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) incidentes
sobre o abono pecuniário é devida para
todos aqueles trabalhadores contratados
sob o regime jurídico da CLT e que, nos
últimos 5 anos, receberam esta verba nos
termos da legislação trabalhista e sofreram retenção do Imposto de Renda.
Ação com o objetivo de buscar a
isenção da contribuição previdenciária patronal aos entes sindicais – Por
solicitação da Diretoria da CNTS, o
Jurídico está procedendo ao estudo de
viabilidade da presente ação, com base
nos atuais entendimentos exarados
pelos Tribunais Superiores. Tão logo os
estudos sejam concluídos, este Jurídico
informará a toda Diretoria por meio de
seus informes mensais.

Decisões judiciais devem contar para aposentadoria
Presidentes e corregedores dos
24 Tribunais Regionais do Trabalho,
reunidos em Curitiba, deliberaram
por intensificar medidas para acelerar
a tramitação de projeto em andamento
no Congresso Nacional, que cria legislação que obriga a Previdência Social
a incluir na contagem do tempo para
fins de aposentadoria do trabalhador
as decisões judiciais que reconhecerem
créditos trabalhistas não recolhidos
pelas empresas. Da forma como ocorre hoje, mesmo que haja uma decisão
da Justiça do Trabalho exigindo o
pagamento desses créditos, como
hora-extra, 13º salário, aviso prévio,
e com isso o recolhimento previdenciário, esses valores não são computados como contribuição para fins de
aposentadoria do trabalhador, caso
as decisões judiciais não tenham se
baseado em provas materiais, ou seja,

em documentos.
Nem sempre o trabalhador dispõe
de documentos. Muitas vezes a prova
é meramente testemunhal, informou a
desembargadora Eneida Melo Correia
de Araújo, coordenadora do Colégio
de Presidentes e Corregedores de
TRTs - Coleprecor. Ela explica que a
Previdência Social, ao relativizar uma
sentença, afronta vários princípios do
Direito: partem do princípio da má-fé,
quando o princípio é da boa-fé. Desde os
romanos as relações entre as pessoas são
baseadas na boa-fé. Isso não significa
que a relação não possa ser impugnada,
contrariada, caso a decisão judicial esteja baseada em simulação, em fraude,
disse a desembargadora ao explicar que
a Previdência Social alega que em uma
sentença em que há revelia (falta de defesa por omissão da outra parte), ou em
que não há uma prova material, pode

haver ajuste entre um ex-empregador e
o trabalhador.
“Casos assim são raríssimos. Mas
a meu ver a Previdência tem todos os
mecanismos processuais para anular
aquela decisão, para punir aquelas
partes, exigir penas de prisão, multa,
penas pecuniárias pela fraude que cometeram contra a Previdência. Agora,
a decisão da Justiça deve se pautar
pela boa fé”.
Os Tribunais Regionais vão solicitar ao Tribunal Superior do Trabalho
a criação de uma comissão multidisciplinar para atuar junto à Advocacia Geral da União e aos órgãos da
Previdência, no sentido de se fechar
um ajuste que possa se sustentar na
legislação a ser criada. “Paralelamente, vamos trabalhar no Congresso
para que esse projeto de lei tenha uma
rápida tramitação e essa solução seja

definitivamente acertada, para que
se possa ter segurança em relação à
aposentadoria desses trabalhadores”,
disse a desembargadora. (Fonte: Assessoria de Imprensa do TRT-PR)
No período de 2 a 31 de julho, o
horário de expediente do Tribunal
Superior do Trabalho será das 12h
às 19h. A determinação consta de
ato administrativo assinado pelo
presidente do Tribunal, ministro Milton de Moura França. As
coordenadorias de Classificação,
Autuação e Distribuição de Processos, de Registro de Conteúdo
Processual e de Cadastramento
Processual, que funcionarão internamente das 8h às 19h, farão o
atendimento ao público no horário
das 12h às 19h.
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Liminar determina regularização
da enfermagem em unidades de saúde

Justiça Federal de Alagoas
concedeu duas liminares que
determinam a adequação legal das equipes de Enfermagem pelo
Hospital Afra Barbosa, em Arapiraca,
e pelo Centro de Nefrologia de Maceió - Cenefrom, que não dispõem de
enfermeiros durante as 24 horas de
funcionamento da unidade de saúde.
Na liminar expedida pelo juiz federal
Sérgio José Wanderley de Mendonça,
da 2ª Vara, em ação do Conselho
Regional de Enfermagem de Alagoas - Coren-AL, o juiz determina que
o Cenefrom incorpore ao seu quadro
empregatício e no local de trabalho
profissionais de Enfermagem (nível

superior) durante todo o período noturno, e atenda a Resolução nº 146 do
Cofen no que diz respeito ao número
adequado destes profissionais por
unidade de serviço. A liminar está
em vigor e caso seja descumprida
ocorrerá a aplicação de multa diária
no valor de R$ 150.
A decisão do juiz federal André
Carvalho Monteiro, da 8ª Vara, tem
os mesmos fundamentos. Sempre embasado na Lei 7.498/86, que disciplina
o exercício da Enfermagem, o juiz determina que o Hospital Afra Barbosa
mantenha enfermeiro presente na
unidade durante todo o período de
funcionamento, de forma que técnicos

CONALIS estabelece
diretrizes para atuação do MPT
A CONALIS - Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical,
criada ano passado pelo Ministério
Público do Trabalho com a finalidade
de harmonizar as decisões do MPT em
matérias sindicais, ante as inúmeras
denúncias de decisões divergentes e, geralmente, desfavoráveis às entidades de
trabalhadores, aprovou em reunião dia
5 de maio, em São Paulo, suas primeiras
orientações. O primeiro ponto diz respeito
ao financiamento patronal a sindicatos,
que, no entendimento da coordenadoria,
configura afronta à liberdade sindical.
Quanto à contribuição confederativa,
decidiu-se que ela aplica-se apenas aos
filiados dos sindicatos, segundo a súmula
666 do STF.
A coordenadoria acordou que a cobrança da contribuição assistencial dos
trabalhadores – também chamada de
contribuição negocial – é possível, tanto
para trabalhadores filiados aos sindicatos
quanto para os não filiados, mas devem
ser atendidas algumas condições. São
elas: a contribuição deve ser aprovada em
assembléia geral convocada para este fim,
com ampla divulgação, garantida a participação de sócios e não sócios, realizada
em local e horário que facilitem a presença
dos trabalhadores, desde que assegurado
o direito de oposição, manifestado perante o sindicato por qualquer meio eficaz de
comunicação – observados os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade,
inclusive quanto ao prazo para o exercício
de oposição ao valor da contribuição.
Outra deliberação importante foi a determinação de que o incentivo patronal ao
exercício do direito de o trabalhador oporse à contribuição assistencial/negocial
configura ato antissindical. A CONALIS
determinou ainda, que os atos que importem em malversação ou dilapidação do
patrimônio das associações ou entidades
sindicais são de interesse público tutelável
pelo MPT.
Para o coordenador da CONALIS, Ricardo Macedo, a realização do congresso
dos membros do MPT voltada à discussão
das Práticas Antissindicais no Brasil na
Visão dos Poderes Públicos e dos Atores
Sociais, que ocorreu na véspera da reunião
da Coordenadoria, foi fundamental para
a definição das orientações: “O congresso
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trouxe novas ideias e facilitou o debate”,
disse. Ele “propôs reflexões sobre aspectos
diversos da atividade sindical brasileira,
como a ausência de combate efetivo a atos
antissindicais e o forte poderio econômico
das grandes empresas”.
Ao abrir o evento, o procurador-geral
do Trabalho, Otavio Brito, destacou o
papel do MPT na garantia da liberdade
sindical. “O MPT não é defensor do trabalhador, nem do empregador, devemos
atuar para defender a ordem jurídica
brasileira”. Juristas, parlamentares e autoridades do Poder Executivo participaram
do congresso, que teve ainda os seguintes
temas de debate: Práticas Antissindicais
à Luz do Direito Comparado e da OIT;
Executivo, Legislativo e Judiciário e as
Ações Antissindicais; Dimensão da Liberdade Sindical e dos Atos Sindicais;
Perspectivas e Desafios da Liberdade
Sindical no Brasil.
As entidades sindicais foram defendidas pela secretária-adjunta de Relações
do Trabalho do Ministério do Trabalho
e Emprego, Zilmara de Alencar, e pelo
deputado Paulo Pereira da Silva (PDTSP), que falaram em nome dos poderes
Executivo e Legislativo, respectivamente.
Para o MTE, “o ponto principal de preocupação é definir de que forma o poder
público vai atuar, pois o MTE e o MPT
não sabem de fato as necessidades das
categorias, pois não há mecanismos de
aferição da representatividade sindical.
Por esse motivo o MTE defende a ampla
participação popular, de forma a buscar
a geração de um instrumento normativo
que atenda de fato a sociedade”, explicou
Zilmara. O deputado defendeu a manutenção da contribuição sindical.
“Nosso entendimento segue na mesma linha do Ministério do Trabalho. Ratificamos a preocupação da Dra Zilmara
e acrescentamos que a grande razão da
desordem no movimento sindical se deve
à falta de um instrumento legal que regulamente a organização dos trabalhadores.
Mas não a ideia produzida por alguns
segmentos que defendem a fragmentação
sindical pautada na pluralidade, a exemplo da proposta apresentada pelo Fórum
Nacional do Trabalho”, ressalta o diretor
da CNTS, José Caetano Rodrigues. (Fonte:
com sites do MPT e Notícias JusBrasil)

e auxiliares de Enfermagem não pratiquem atos privativos do enfermeiro,
e suspenda o exercício das atividades
privativas de enfermeiro por técnicos
e auxiliares de Enfermagem ou estagiários e acadêmicos.
O hospital terá, ainda, sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,
de suspender as atividades de técnicos e auxiliares de Enfermagem
ou acadêmicos sem supervisão de
Enfermeiros; promover a inscrição
do enfermeiro responsável técnico
no Coren-AL; fornecer as escalas
dos profissionais de enfermagem
solicitados pela fiscalização do Conselho desde o mês em que ocorreu a

fiscalização, em novembro de 2009,
até a data da intimação.
O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem no Estado de
Alagoas vem denunciando ao CorenAL todas as empresas que vem cometendo esse e outros tipos de infração,
enfatiza Mário Jorge Filho, presidente
do SATEAL. O Coren-AL tem intensificado as ações de fiscalização e vai
abranger todas as regiões do Estado.
Das unidades fiscalizadas em 2009,
100% apresentaram irregularidades
e todas as que não atenderem as exigências da notificação da fiscalização
terão suas ações ajuizadas. (Fonte:
Ascom Coren/AL e SATEAL)

Agravo em ações
trabalhistas exigirá depósito
Para interpor Agravo de Instrumento em ação trabalhista, a parte
interessada terá que efetuar depósito
de 50%, correspondentes ao recurso
que teve denegado seu prosseguimento. Esse é o teor do PLC 46/2010, de
iniciativa do TST, encaminhado dia 14
de junho pelo presidente do Senado,
senador José Sarney, para sanção do
presidente da República. O objetivo
da alteração na CLT é impedir o uso
abusivo desse recurso, frequentemente interposto com intuitos meramente
protelatórios, gerando, pelo menos,
dois efeitos perversos: de um lado,
retardam o pagamento de direitos
trabalhistas, e, de outro, entulham os
Tribunais Regionais do Trabalho e,
em especial, o TST, prejudicando o
julgamento de outros processos.
O volume desse mecanismo recursal tem sido muito elevado nos
últimos anos. Dos recursos interpostos no TST, cerca de 75% são Agravos
de Instrumento. Em 2008, houve um
aumento de 208% em sua utilização,
sendo que 95% desses agravos, julgados naquele ano, foram desprovidos
por não terem apresentado condições
mínimas de prosseguimento. Em
2009, foram 142.650 agravos no TST.
Em 2010, até abril, houve 26 mil.
Para o presidente do TST, ministro

Milton de Moura França, a mudança
representa uma “mini-reforma recursal” na CLT e irá contribuir, em
grande medida, com a celeridade do
processo trabalhista, onde todos ganham – magistrados, trabalhadores
e a sociedade em geral.
O ministro esclarece que, diferentemente de algumas interpretações
minoritárias e equivocadas, a nova
sistemática para interposição de
Agravo de Instrumento, conforme
determina o PLC 46/10, não irá,
em nenhuma hipótese, prejudicar
os trabalhadores. “Pelo contrário.
Afinal, a interposição do agravo de
instrumento surge quando o recurso
que pretende alterar decisão condenatória nos títulos trabalhistas em
julgamento tem seu seguimento negado. É o empregador, portanto, que,
diante da obrigação gerada por esse
reconhecimento, recorre a esse mecanismo, na maioria das vezes com
intuito meramente protelatório”.
O presidente do TST reitera sua
convicção de que, nos termos em
que a alteração na CLT foi aprovada
pelo Legislativo, a sociedade como
um todo irá ter um ganho expressivo, pois isso contribuirá, em grande
escala, para a celeridade no processo
trabalhista. (Fonte: TST)

50 mil ações judiciais
cobram tratamento do SUS

Existem no país, atualmente, cerca
de 50 mil ações na Justiça cobrando
tratamentos ou medicamentos não
oferecidos pelo SUS. A informação
foi passada pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Reinaldo
Guimarães, durante audiência pública, em 12 de maio, na Comissão de
Seguridade Social e Família, sobre
Judicialização da Saúde e Emenda
Constitucional 29/00, que fixa percentuais mínimos de investimentos
anuais em saúde pela União, estados
e municípios. Segundo ele, o fenômeno prejudica a gestão do SUS e é
causado pela falta de regulamentação
das competências do Poder Público
e da saúde complementar no atendi-
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mento à população.
A informação foi contestada, em
parte, por representantes do Judiciário, Ministério Público Federal
e Defensoria Pública da União, que
negaram haver uma ‘epidemia de
ações’ contra o SUS, mas destacaram
que a Justiça vem sendo cada vez
mais acionada por causa da dificuldade do Executivo de garantir o
acesso integral a tratamentos médicos determinado pela Constituição.
Eles apresentaram uma série de
sugestões para desafogar a Justiça
brasileira das cerca de 50 mil ações
que obrigam a União, os estados e os
municípios a fornecer tratamentos,
leitos e medicamentos não contemplados pelo SUS.
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Ministério Público Federal condena
terceirização dos serviços públicos de saúde

“O

resultado prático pode
ser o descontrole sobre o
uso do patrimônio e dos
recursos públicos e a precarização dos
vínculos entre os serviços públicos de
saúde e os recursos humanos que lhe
são fundamentais”. Esta é a avaliação
do Ministério Público Federal acerca
da terceirização dos serviços de saúde
por meio de organizações sociais. A
posição consta do documento Fundamentos básicos para atuação do
MPF contra a terceirização da gestão
dos serviços prestados nos estabelecimentos públicos de saúde, elaborado
pelo Grupo de Trabalho da Saúde, da
Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão, em que aponta problemas
de ordem prática e jurídica com a
concepção do modelo.
Segundo a análise, assinada pela
Subprocuradora-geral da República e
Procuradora Federal dos Direitos do
Cidadão, Gilda Pereira de Carvalho,
“o interesse público que justificaria
a adoção do modelo é o da obtenção
de maior eficiência e qualidade na
prestação dos serviços públicos de
saúde. Porém, tal eficiência e qualidade podem ser questionadas em
seus fundamentos”. Ela aponta, entre
outras dificuldades, “a admissão da
exploração privada de patrimônio e
recursos públicos e a ocorrência de
discriminação entre pagantes e não
pagantes (usuários do SUS)”.

No documento, a Procuradoria
aponta a inconstitucionalidade da Lei
Federal e das leis estaduais e municipais editadas que admitem e disciplinam a transferência de serviços públicos de saúde para pessoas jurídicas de
direito privado (instituições privadas).
“São inconstitucionais, pois colidem
frontalmente com os princípios e regras da Constituição da República e
da Lei Orgânica da Saúde que regem
a promoção do direito à saúde através
do SUS”, cita.
E acrescenta: “O SUS é uma política única para toda a Nação, que se
reporta a instituições integradas por
todos os entes federativos, como as
comissões tripartite e bipartite, além
do Conselho Nacional de Saúde. A
frustração dos direitos do cidadão por
qualquer dos seus elos (ou integrantes)
atenta contra o interesse nacional de
promoção do completo bem-estar
físico, mental e social”.
A procuradora lembra que a inconstitucionalidade da transferência
dos serviços públicos de saúde para
a iniciativa privada é questionada em
ações que aguardam decisão do Supremo Tribunal Federal há oito anos.
“Por esta razão, entendemos que MPE
e/ou o MPF deveriam atuar no sentido
de obstar a celebração de contratos
de gestão entre os gestores do SUS e
instituições privadas, que tenham por
objeto a gestão e/ou prestação de ser-

viços públicos de saúde, atualmente
desenvolvidos diretamente por Estados e Municípios. Nos casos em que
os serviços públicos de saúde já foram
passados à gestão de instituições privadas, impende a adoção de medida
judicial destinada à regularização da
situação, com a anulação dos contratos
de gestão, adotando-se as cautelas
necessárias à manutenção da continuidade dos serviços”, defende.
Em ofício enviado ao presidente
do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista Júnior, a Subprocuradora
Gilda Carvalho encaminhou cópia da
orientação elaborada pelo Grupo de
Saúde e informa do pedido feito ao
Procurador-Geral da República para
que interceda junto ao Supremo Tribunal Federal, visando dar prioridade
aos julgamentos das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nºs 1923, 1943-1
e 4197, que tratam de ações ajuizadas
pelo PDT e pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, “em
relação às questões que comprometem
o funcionamento do SUS”.
A CNTS, que tem alertado constantemente de que a terceirização
desenfreada nos serviços de saúde é
questão que precisa ser resolvida com
urgência, destaca a importância e força que o documento da Procuradoria
imprime à luta contra o processo
desastroso de flexibilização dos direitos trabalhistas e precarização dos

serviços prestados, especialmente na
área da saúde, onde não há atividade
meio e todos devem possuir preparo
específico para o atendimento. “As
leis editadas que transferem para
organizações sociais a prestação
de serviços de saúde e a proposta
que tramita na Câmara criando as
fundações estatais de direito privado, são portas escancaradas para a
privatização e que levarão à fragilização do SUS e, consequentemente,
à desvalorização profissional e ao
atendimento de má qualidade”, sustenta a Confederação.
Membros do Conselho Nacional de
Saúde têm participado, com frequência, de audiências na Procuradoria
Geral da República, para tratar da
questão das terceirizações na saúde
pública. Dia 9 de junho, um grupo de
conselheiros participou de audiência
no Supremo Tribunal Federal com
o ministro Ayres Britto, relator da
ADIn 1923, quando levaram apoio e
reforçaram o posicionamento do CNS
contrário ao processo de terceirização
dos serviços no Sistema Único de
Saúde, por meio de contratações de
Organizações Sociais - OSs, Organizações Sociais Civis de Interesse Público
- Oscip e criação das fundações estatais
públicas de direito privado. Leia a
íntegra da orientação na página da
Confederação – www.cnts.org.br – no
item Documentos.

Não à terceirização nos serviços de saúde
Joaquim José da Silva Filho*
Terceirização deriva do latim
tertius, que seria um estranho
em uma relação entre duas pessoas. Terceirização, outsourcing
ou subcontratação, são algumas
denominações para um mesmo
fenômeno: o fracionamento do
modelo produtivo com a finalidade gerencial exclusiva da redução
de custos. Essa técnica, nociva aos
trabalhadores, por sonegar seus
legítimos direitos, está se ampliando, principalmente na área
da saúde, o que nos causa muita
preocupação.
Basicamente, a Súmula nº 331 do
TST (Tribunal Superior do Trabalho) é o único instrumento jurídico
que hoje tenta regular o trabalho
terceirizado, porém, a citada súmula, cria armadilhas jurídicas, pois
cria figuras confusas, como “atividade-meio” e “atividade-fim”,
além de generalizar a permissão de
determinadas “terceirizações”.
A partir de outubro de 2007, em
São Paulo, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego deu

início a um interessante Programa
de Combate à Fraude na Relação
de Trabalho e à Terceirização Irregular no setor saúde. Para auxiliar
neste programa foram chamadas as
bancadas do governo, dos empregadores e dos trabalhadores que
compunham, na época, a CTPR/
SP-NR-32 (Comissão Tripartite
Permanente Regional do Estado
de São Paulo da NR-32). Os resultados, principalmente no combate
às cooperativas de mão de obra
que atuavam no setor saúde, foram
excelentes.
Em todos os debates dessas
bancadas, pelo menos no aspecto
de se criar uma legislação séria
que regule, de forma definitiva, o
trabalho terceirizado, onde couber,
houve concordância. Daí a importância de uma vigilância constante
por todas as entidades sindicais de
trabalhadores nas proposições que
serão apresentadas e nos Projetos
de Lei, que já tramitam no Congresso sobre o assunto. Existem
projetos altamente perniciosos à
classe operária, como, por exemplo,
o PL 4302/98, de iniciativa do Poder

Executivo, na época do
FHC, e o PL 4330/2004,
do deputado Sandro
Mabel e, mais recentemente, o inusitado PL
3711/08, do deputado
federal Rafael Guerra
(PSDB-MG).
Este novo PL praticamente legaliza as
cooperativas de profissionais de saúde. O
texto original cita somente os profissionais de nível superior, mas um
substitutivo feito pelo deputado
federal Dr. Ubiali (PSB-SP) exclui
o “nível superior”, estendendo o
direito a todos os profissionais da
saúde, inclusive auxiliares e técnicos de enfermagem. Entretanto,
tramitam também bons projetos,
como o PL 1621/07, do deputado
Vicente Paulo da Silva (PT-SP), e
um anteprojeto de autoria do MTE e
das seis principais centrais sindicais
do País, o qual destacamos como o
mais indicado para um acompanhamento e um estudo mais profundo
pelo conjunto de trabalhadores.
Podemos considerar como muito
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proveitosa a hipótese
do apensamento destas
duas preposições, resultando numa lei segura e
justa para a questão.
Para finalizar, reafirmamos, com toda
segurança que, especificamente no setor
de saúde, não cabe
terceirização, para nenhum tipo de atividade, nem mesmo para os serviços
de conservação, higiene e limpeza,
que deverão ser executados por
profissionais com capacitação
especial e educação continuada,
principalmente, no combate à
infecção hospitalar.
É o mínimo que se espera seja
contemplado na futura legislação, em defesa dos direitos dos
trabalhadores da saúde e na proteção da população usuária dos
sistemas de saúde. “joaquim@
sinsaudesp.org.br”
*Diretor de Assuntos Trabalhistas
e Judiciários da CNTS e Secretáriogeral do SinsaudeSP
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Aumentam no TST as condenações por dano moral

E

m todas as esferas do Poder
Judiciário, nos vários estados e
relativo a diferentes categorias
de trabalhadores vem ocorrendo o reconhecimento do assédio moral e deferidas sentenças condenatórias com
indenização. Os números comprovam
os prognósticos sombrios revelados
pela OIT - Organização Internacional
do Trabalho e pela OMS - Organização Mundial de Saúde, segundo as
quais, “a disseminação das políticas
neoliberais no processo de gestão do
ambiente de trabalho terá como conseqüência o fato de que as relações de
trabalho, nas duas próximas décadas,
serão caracterizadas por depressões,
angústias e outros danos psíquicos”.
A CNTS editou cartilha em que identifica as práticas do assédio moral,
o perfil do agressor, as potenciais
vítimas e onde denunciar. Ressalta,
ainda, que a prevenção e a união dos
trabalhadores são as principais armas
para combater esse crime que invade
o local de trabalho.
Caso 1 - Em acordo inédito na
Justiça Trabalhista, o grupo composto pelo Hospital Alvorada Taguatinga Ltda., da Amesp Sistema
de Saúde Ltda. e da Medial Saúde
S.A., sucedido pela Amil Assistência
Médica, vai pagar a uma ex-diretora
clínica o valor de R$ 220 mil a título
de danos morais por assédio. O acordo foi feito em audiência perante a
74ª Vara do Trabalho de São Paulo/
SP em que a médica disse à Juíza que,
quando a Amesp foi comprada pela
Medial, a maioria dos funcionários
foi demitida e recontratada como
prestadores de serviços terceirizados.
Como faltava apenas um ano para a
diretora clínica se aposentar e ela não
poderia ser demitida, por estar no
período de estabilidade provisória,
foi transferida de cargo e, durante um
ano, deixada em local isolado e sem
fazer nada, mesmo recebendo salário.
A trabalhadora entrou com ação e a
Amil (que recentemente adquiriu a
Medial) decidiu indenizá-la antes de
ser condenada judicialmente. (Fonte:
Portal Nacional de Seguros)
Caso 2 - A Sétima Turma do TST
manteve sentença do TRT da 3ª Região (MG), em Ação Civil Pública que
havia condenado o Banco Santander
Banespa S/A ao pagamento de R$
500 mil por dano moral coletivo. No
caso analisado, ficou comprovado
que o banco, em sua agência de Juiz
de Fora-MG, por um longo período
submeteu seus empregados a um
ambiente nocivo, descumprindo
normas de conduta trabalhista,
colocando em risco a saúde dos empregados, além de não implementar
corretamente um programa de saúde
médico e ocupacional, submetendoos a jornada de trabalho excessiva
sem pagamento de horas extras. (RR32500-65.2006.5.03.0143)
Caso 3 - A Quinta Turma do TST
condenou em R$ 200 mil, por dano
moral coletivo, a Higi Serv Limpeza
e Conservação Ltda, pela compra de
banco de dados da empresa Innvestig,
com informações sobre antecedente
de crimes, reclamações trabalhistas e
crédito de empregados e candidatos
a emprego. Com a decisão, a Quinta
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Turma acatou recurso do Ministério
Público do Trabalho no processo de
ação civil pública. O ministro Emmanoel Pereira, relator do processo,
entendeu que “o simples fato de a
reclamada violar a intimidade do
empregado, por si só”, já contrariaria
o artigo 5º, X, da Constituição Federal
que garante a intimidade e a vida
privada das pessoas. A indenização
de R$ 200 mil é destinada ao FAT.
(RR-9891800-65.2004.5.09.0014)
Caso 4 - A Primeira Turma do
TST restabeleceu sentença que deferiu reparação por danos morais
a ex-funcionária de cooperativa
agroindustrial, que teve seu nome
incluído em “lista negra”. Depois
de sua dispensa da Agroindustrial
Cooperativa - Coamo, no Paraná, a
auxiliar de serviços gerais ingressou
com ação trabalhista por danos morais contra sua ex-empregadora e a
empresa Employer Organização de
Recursos Humanos. O motivo foi a
inclusão de seu nome em uma “lista
negra” feita pela Employer, cujo objetivo seria discriminar ex-funcionários
que haviam acionado a Coamo em
juízo, restringindo, consequentemente, o direito dos trabalhadores a
futuras contratações. Segundo o ministro Vieira de Mello Filho, relator
do processo, a atitude das empresas
extravasou os limites de sua atuação
profissional, atentando contra o direito da empregada em manter sob
sigilo suas informações profissionais,
em flagrante ofensa ao inciso X do
artigo 5° da Constituição Federal.
(RR-27100-35.2004.5.09.0091)
Caso 5 - Uma empresa mineira
do setor de indústria e comércio foi
condenada ao pagamento de R$ 30
mil por assédio moral a um empregado que se sentiu ofendido com
as agressões sofridas no trabalho.
A indenização foi fixada de acordo
com as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade ao dano sofrido, declarou o
ministro João Batista Brito Pereira.
A Quinta Turma do TST aprovou
unanimemente a decisão do relator
de não conhecer o apelo da empresa.
(RR-90100-73.2007.5.03.0025)
Caso 6 - Ao reconhecer a negligência do Banco ABN Amro Real
S/A, por não adotar medidas de
segurança na agência em que um
bancário sofreu dois assaltos e uma
tentativa de sequestro, a Segunda
Turma do TST arbitrou o valor de
R$ 100 mil de indenização por danos morais. Em função dos traumas
vivenciados, o gerente desenvolveu
síndrome do pânico, não teve ajuda do empregador e quando dispensado, encontrava-se licenciado
pelo INSS. O juiz Flávio Sirangelo
considerou no seu voto o fato de a
deficiência do sistema de segurança
do Banco, no descumprimento de
normas de segurança a que estava
obrigado, pela referida lei, notadamente pela inexistência de porta de
segurança e de câmeras de vídeo, ter
colaborado expressivamente para a
repetição de assaltos e a tentativa de
sequestro, que resultaram no dano
moral sofrido pelo gerente. O banco

recorreu da decisão por meio de
embargos declaratórios. (RR-4790049.2003.5.15.0060)
Caso 7 - A Sexta Turma do TST
definiu em R$ 20 mil o valor da indenização por danos morais, devida a
cada trabalhador filmado usando o
banheiro masculino nas instalações
da Guarda Municipal de Americana GAMA. A Guarda pretendia garantir
a integridade física dos empregados,
em decorrência de diversos ataques
da facção criminosa PCC. Para o ministro Maurício Godinho Delgado,
que atuou como relator do recurso
de revista no TST, a empregadora
“deveria ter atuado preventivamente,
adotando um sistema de segurança na
portaria, impedindo eventual acesso
dos criminosos à parte interna da corporação policial”. O ministro entendeu que se deve atentar, no caso, para
a gravidade da conduta, o tipo do bem
jurídico tutelado – honra, intimidade,
vida privada – e a repercussão do ato
no mundo exterior. O ministro levou
em consideração o registro do Tribunal Regional acerca de comentários
dentro da corporação e o inevitável
vazamento da notícia. O ministro destacou que “instalação de câmera em
banheiro acarreta para o usuário um
forte constrangimento, com um considerável sentimento de humilhação”.
(RR - 70140-55.2007.5.15.0007)
Caso 8 - O empregador não pode
identificar em carteira do trabalho
que realizou alterações no documento
por determinação judicial, nem escrever o número do processo que o levou
a fazer as anotações. Por esse motivo,
a Seção I Especializada em Dissídios
Individuais do TST manteve, por
maioria, condenação que obriga a
Gibraltar Corretora de Seguros Ltda.
a pagar indenização de R$ 5 mil por
danos morais a um ex-empregado
que se sentiu prejudicado com a atitude da empresa. Após ser obrigada
a alterar anotação na Carteira do
Trabalho por decisão da Justiça, a Gibraltar cumpriu a determinação com
o seguinte acréscimo no documento:
“anotações efetivadas em razão de
sentença proferida pela 3ª VT/BHref. Proc. 0356/04”. De acordo com
o ministro Aloysio Corrêa da Veiga,
relator da matéria na SDI-1, o dano
se configura “na impossibilidade de
um trabalhador conseguir qualquer
emprego com tal anotação” na carteira do trabalho. Em sua decisão,
ele citou o artigo 29 da CLT, cujo
parágrafo quarto dispõe: “é vetado
ao empregador efetuar anotações
desabonadoras à conduta do empregado em sua Carteira do Trabalho”.
(RO-743/2007-114-03-00.9)
Caso 9 - Os familiares de trabalhador falecido por causa de doença
profissional podem pedir indenização por danos morais na Justiça do
Trabalho. Como a transferência dos
direitos sucessórios está prevista no
Código Civil (artigo 1.784), em caso
de falecimento do titular da ação
de indenização (que tem natureza
patrimonial), os sucessores têm
legitimidade para propor a ação. A
conclusão unânime é da Sexta Turma do TST ao negar provimento a
recurso de revista da Saint-Gobain
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do Brasil Produtos Industriais e para
Construção, que pretendia a declaração de ilegitimidade de espólio para
requerer indenização pelo sofrimento
de ex-empregado da empresa, falecido em razão de doença adquirida
devido ao contato com substância
cancerígena (amianto) no local de
trabalho. O relator e presidente do
colegiado, ministro Aloysio Corrêa
da Veiga, explicou que se a Justiça do
Trabalho julga ação de indenização
por dano moral e material decorrente
de infortúnio do trabalho (doença
ou acidente) movida pelo empregado, quando há o falecimento do
trabalhador, o direito de ação pode
ser exercido pelos seus sucessores.
(RR-40500-98.2006.5.04.0281).
Caso 10 - Ilegalidade, prejuízos
de ordem moral, comportamento
abusivo e criador de embaraços na
obtenção de novo emprego para
o trabalhador. Assim o TRT da 4ª
Região (RS) caracterizou o procedimento da Centraliza Assistência
Técnica Ltda., que anotou na carteira
de trabalho de um funcionário a
existência de demanda judicial trabalhista ajuizada pelo empregado
contra ela. Para a Sétima Turma do
TST, o caso demonstra dano moral
passível de indenização. Pelo registro
indevido, a empresa foi condenada,
no TRT, a pagar R$ 10 mil por danos
morais ao trabalhador. O relator do
agravo, ministro Pedro Paulo Manus,
ressaltou o alerta feito pelo Tribunal
Regional quanto à ilegalidade do registro, “que pode criar embaraços à
obtenção de um novo emprego sempre que o reclamante for procurar”.
(AIRR - 81340-97.2005.5.04.0019)
Caso 11 - A Quinta Turma do
TST manteve a condenação ao município de Porto Alegre - RS (tomador
de serviço), ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo e reflexos a uma ex-empregada
terceirizada, que foi contratada para
prestar serviços nas dependências
de centro de saúde vinculado à
Secretaria de Saúde Municipal. No
caso, o município foi condenado de
forma subsidiária junto com a JRP
Serviços de Administração de Feiras
e Exposições Ltda. (prestadora de
serviço). Segundo prova pericial, a
trabalhadora realizava a higienização de sanitários e coleta de lixo em
ambiente hospitalar (posto de saúde).
O TRT da 4ª Região (RS), diante disso, manteve a sentença da vara do
trabalho que condenou o município
ao pagamento das diferenças de
adicional de insalubridade em grau
máximo, por verificar que havia na
atividade grande exposição a agentes
biológicos decorrentes do uso das
instalações por pessoas portadoras
de doenças. O município recorreu da
decisão ao TST. Ao julgar o recurso, o
relator, ministro Emmanoel Pereira,
observa que a jurisprudência adotada
pelo TST é a de que a higienização
de ambientes como os descritos está
em conformidade com a Súmula 333,
concluindo pela manutenção da condenação ao negar o recurso do município. (RR-161700-90.2003.5.04.0018)
OBS – Matérias extraídas do sítio
do Tribunal Superior do Trabalho

