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Diretoria vai ao Congresso Nacional
reafirmar bandeiras da CNTS
A
CNTS vai reforçar a mobilização no Congresso Nacional
por ocasião do retorno dos
deputados e senadores do recesso
parlamentar. A ideia é realizar um
mutirão, no início de agosto, incluindo reuniões com as lideranças
partidárias e com os presidentes da
Câmara e do Senado e das comissões
permanentes das duas casas do Poder
Legislativo, em defesa das principais
bandeiras de luta da Confederação
pela garantia e conquista de direitos
trabalhistas e sociais e pela reorganização e financiamento do SUS.
A regulamentação da Emenda
Constitucional 29, que estabelece os
gastos mínimos na saúde por União,
estados e municípios e define o que
são ações e serviços de saúde, e o PL
2.295/00, que regulamenta a jornada

Ag. Fulltime/Julio Fernandes

de trabalho dos profissionais da enfermagem, serão temas de destaque
nas atividades. Também estão incluídas na pauta da Confederação proposições que tratam do piso salarial
para a categoria; da anuidade paga
pelos trabalhadores aos conselhos
profissionais; da democratização
desses conselhos; do combate ao
assédio moral nos locais de trabalho; da estabilidade do dirigente
sindical; da contribuição sindical,
entre outras.
Os dirigentes da CNTS se reuniram
com o assessor parlamentar, André
Santos, para atualização sobre o andamento das propostas de interesse
dos trabalhadores na Câmara e Senado e para definir as estratégias de
atuação e forma de assegurar o apoio
às matérias.

CNTS, FNE, ABEn e Cofen criam
o Fórum Nacional 30 Horas Já!

Plenárias sobre anuidade
começam pelo Nordeste
A primeira das cinco
plenárias regionais
previstas para debater as
propostas em tramitação
na Câmara dos Deputados
que tratam da anuidade
paga pelos trabalhadores
aos conselhos, realizada
dia 30 de junho, em
Recife (PE), deixou
clara a insatisfação dos
profissionais. A plenária
reuniu mais de 300 pessoas
para debate com o relator
do PL 3.507/08, que tem
apensado o PL 6.463/09.
“Saio de Pernambuco
preocupado com a situação
dos profissionais da saúde
que estão ganhando

salários incompatíveis com
aquilo que fazem e que não
podem pagar anuidades
desproporcionais a
seus ganhos”, avaliou o
deputado Eudes Xavier.
A plenária, coordenada
por Xavier, em parceria
com a CNTS, a CNPL e
a F E E S S N E , defendeu
anuidade no valor de um
dia de salário e democracia
nos conselhos profissionais.
Haverá audiência pública
sobre o tema na Comissão
do Trabalho e plenárias
serão realizadas nas regiões
Sul, Sudeste, Centro-Oeste
e Norte.
Págs. 8/9

Em mais uma trincheira de luta pela aprovação
urgente do PL 2.295/00, as
entidades representativas
da categoria criaram o
Fórum Nacional 30 Horas
Já!. Entre as principais
atividades já aprovadas
serão lançados o dia nacional de mobilização pelas
30 horas nos Estados e
o dia nacional de para-

lisação das 30 horas já!
As entidades decidiram,
também, pela mobilização
em todos os eventos da
categoria, inclusive durante as conferências de
saúde em todas as esferas
de governo. Também será
multiplicada e distribuída
a carta de compromisso da
presidente Dilma Roussef
e mensagem de apoio do

ministro da Saúde, Alexandre Padilha, à jornada
de 30 horas. Fóruns estaduais poderão ser criados
para tornar a mobilização
nacional mais efetiva, além
da ação junto ao colégio
de líderes na Câmara dos
Deputados para inclusão
do PL 2.295 na pauta para
votação em plenário.
Pág. 9

Decretos do governo visam
fortalecer, controlar e melhorar
serviços do SUS
Pág. 3

CNTS e CNS patronal
discutem agenda comum
Pág. 7

Espaço das Federações e Sindicatos
Nova diretoria do
SITESSCH reafirma
compromissos com
trabalhadores

SINSAUDESP
realiza seminário
sobre inclusão da
pessoa com deficiência
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FEESSNE comemora
20 anos com posse
de nova diretoria
Pág. 11
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Pela regulamentação da EC 29

M

ais uma vez, o governo
barganhou com os aliados,
que cederam e deixaram de
votar a regulamentação da Emenda
Constitucional 29, que estabelece os
gastos mínimos na saúde por União,
estados e municípios e define o que
são ações e serviços de saúde. Sob
a alegação de que haverá aumento
de gastos com o setor sem uma contrapartida financeira, uma vez que
a maioria na Câmara não apóia a
criação da Contribuição Social para
a Saúde - CSS, nos moldes da extinta CPMF, para financiar o setor, o
governo pressionou pelo adiamento
da votação do PLP 306/08. O argumento é de que a União não teria
recursos imediatos para arcar com
a despesa extra que, somente
em 2012, representaria R$ 10
bilhões a mais no orçamento.
Uma das manobras usadas
pelo governo para adiar a regulamentação da EC 29 foi prorrogar a liberação das emendas
parlamentares ao Orçamento
de 2009, acalmando os ânimos
dos deputados que, assim, terão
mais recursos para atender suas
demandas com as bases eleitorais. O governo também atuou
para impedir que o presidente da
Câmara, Marco Maia (PT-RS),
cumprisse a promessa feita em
reunião de líderes de colocar o
projeto em votação na primeira
semana de julho.
Maia já havia voltado atrás
quando anunciou que o projeto
seria votado por ocasião das comemorações da Semana da Enfermagem, que teve sessão solene
dia 16 de maio, com participação
da CNTS na mesa, e da Marcha
dos Prefeitos, cujo objetivo foi o
de forçar a votação da matéria.
Agora, Marco Maia disse que vai se
reunir com governadores e representantes de entidades ligadas à Saúde,
para discutir a regulamentação e
garantir que a Emenda 29 seja votada
em setembro. O deputado afirmou
que convocará uma reunião, para o
início de agosto, com deputados e
senadores para buscar um acordo,
que viabilize a votação.
Mesmo que os líderes decidissem pela votação do PL 306, este
mês, seria necessário que o governo
retirasse o pedido de urgência constitucional do projeto que cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - Pronatec e
abrisse mão da prioridade de aprovar
duas medidas provisórias – a que
reajusta a alíquota do Imposto de
Renda da Pessoa Física e a que trata
dos planos de saúde privada. O que
não fez. Além disso, os deputados
precisam votar a Lei de Diretrizes
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Orçamentárias antes do recesso.
O Executivo ainda tentou um
acordo com os senadores, no sentido
de que seria aprovada a proposta do
Senado, alterada na Câmara, que não
estabelece percentual de gastos com a
saúde para o governo federal. O projeto prevê que a União deve destinar
ao setor o gasto do ano do anterior
mais a variação do Produto Interno
Bruto (PIB), o que já vem sendo feito.
A proposta define percentuais apenas
para estados e municípios – 12% e
15%, respectivamente. O mais importante, porém, está na definição do
que prefeituras e governos estaduais
poderão contabilizar como gastos com
saúde, o que poderá, na soma geral,
significar mais verba.

até o pagamento de aposentadorias e
restaurantes populares para alcançar
o percentual mínimo.
Estudo da professora Élida
Graziane Pinto, especialista em
políticas públicas e gestão governamental, da Universidade Federal de
Minas Gerais, mostra que a quantidade de recursos da saúde saltaria
dos atuais R$ 65 bilhões por ano
para cerca de R$ 100 bilhões se a
União cumprisse a destinação de
10% para o setor.
A mobilização das entidades da
saúde, entre elas a CNTS, junto
à Comissão de Seguridade Social
e Família e à Frente Parlamentar
da Saúde, levou à criação de uma
subcomissão especial para tratar da
reestruturação, da organização
Leonardo Prado/Ag. Câmara
e financiamento do SUS, com
a regulamentação da EC 29.
Mas, sem a pressão no Congresso Nacional e nas bases dos
parlamentares em seus estados, a votação pode continuar
sendo adiada. A mobilização
da sociedade é essencial para
garantir a regulamentação da
Emenda. Pesquisa CNI/Ibope
revela que 72% dos brasileiros
desaprovam a volta da CPMF
para ajudar a financiar a saúde
no país.
Recentemente, o governo
federal, por meio de decretos,
adotou medidas que visam o
fortalecimento, o controle e a
melhoria dos serviços do SUS.
O Decreto 7.507 amplia o
controle e a transparência dos
repasses de recursos federais
aos municípios, enquanto o
Decreto 7.508 regulamenta
a Lei Orgânica da Saúde,
definindo que a gestão do
SUS será reorganizada para
Sem a CSS e sem um percentual
garantir melhoria no acesso à saúde e
definido, a estimativa é de que não
institui mecanismos de controle mais
haverá aumento de recursos federais
eficazes das ações realizadas na rede
para a saúde, que tem aplicado cerca
pública. São medidas positivas, mas
de 7% de suas receitas. O projeto orique devem ser complementadas com
ginal, aprovado pelos senadores, desa definição de fonte de financiamento
tinava 10% das receitas federais para
suficiente e permanente.
o setor. O governo teme que o texto
Dirigentes da CNTS continuam
aprovado na Câmara seja modificado
mobilizados em defesa da regulamenno Senado com a volta do porcentual
tação imediata da Emenda 29. O subfide gastos para a União.
nanciamento tem se constituído num
Conforme estudo do Conass, o godos fatores impeditivos de garantia da
verno federal vem diminuindo a paruniversalidade e da integralidade do
ticipação no financiamento da saúde
SUS. A CNTS analisa que, além da
no país, caindo de 75% do total em
regulamentação e ampliação dos recur1980 para 43,5% em 2008. Enquanto
sos, são necessárias medidas que visem
isso, os municípios aumentaram o
à melhoria da gestão, com o combate à
nível de participação no investimento
corrupção e fortalecimento do controle
em saúde (de 7,2% para 29%). E o
social na definição e fiscalização do uso
gasto dos estados saltou de 17,8%
dos recursos; a melhoria das condições
para 27,6%. Mesmo assim, alguns esde trabalho; e a valorização dos profistados não cumprem, ainda, o percensionais do setor.
tual exigido pela EC 29. Hoje, parte
dos governadores chega a contabilizar
A Diretoria
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Decreto regulamenta Lei Orgânica da Saúde

gestão do Sistema Único de
Saúde será reorganizada para
garantir melhoria no acesso à
saúde em todo o país. O Decreto 7.508,
da presidenta Dilma Rousseff, publicado no Diário Oficial da União de
29 de junho, institui mecanismos de
controle mais eficazes e instrumentos
para que o Ministério da Saúde atue
na pactuação e no monitoramento das
ações realizadas na rede pública. Com
isso, a perspectiva é que os serviços
oferecidos pelo SUS ganhem em qualidade, proporcionando à população
atendimento mais rápido e eficiente.
Construído a partir de diálogo
com os estados (Conselho Nacional
de Secretários de Saúde - Conass),
os municípios (Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde Conasems) e o Conselho Nacional de
Saúde (CNS), o decreto regulamenta
a Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080,
que entrou em vigor em 1990. “O
decreto é o reconhecimento de que o
centro do SUS é o cidadão e que ele
tem direito de participar da definição das políticas públicas de saúde e
exercer o controle social da execução
dessas políticas”, garante o ministro
da Saúde, Alexandre Padilha.
Uma das mudanças introduzidas
pelo decreto é a criação do contrato
de ação pública, que definirá as
atribuições e responsabilidades, inclusive financeiras, dos municípios,
dos estados e do Governo Federal
na prestação de serviços de saúde, o
financiamento e as metas para cada
ação. Para que estados e municípios
se comprometam com os novos indicadores, o Ministério da Saúde vai
formar os chamados contratos de gestão, que vão propiciar ao Ministério
da Saúde a concessão de estímulos
financeiros aos municípios e estados
que tiverem bom desempenho nos
programas e ações da saúde.
A norma obriga as prefeituras a
realizar desde uma simples consulta
de rotina até tratamentos complexos.
Nesse caso, se a capacidade física
instalada não responder à demanda,

Arquivo CNTS

Governo vai definir metas para o atendimento

os prefeitos terão que firmar parcerias
com gestores de outras regiões. “Nossa expectativa é de que o contrato
acabe com o jogo de empurra de pacientes de um município para outro,
pois forçará os prefeitos a oferecer
atendimento melhor e mais rápido à
população. O controle social também
fica fortalecido na missão de garantir
o acesso à saúde das minorias da
população em pequenos municípios.
O SUS ganha novos aliados, novos
processos de controle e a efetiva regionalização das suas ações, mediante
a instalação das regionais de saúde”,
analisa o presidente da CNTS, José
Lião de Almeida.
A ideia, segundo o ministro, é assinar ao menos 20% dos contratos até
o fim do ano. Cada contrato poderá
estabelecer, por exemplo, que uma
cidade terá de atender a determinado
percentual de pacientes cardíacos ou
realizar um certo número de cirurgias
de catarata. Quem não atender aos indicadores poderá inclusive ter a verba
bloqueada, em último caso. Por outro
lado, os municípios e estados mais
eficientes poderão até ganhar o dobro
de recursos. O monitoramento será
feito pelo Ministério da Saúde.
Os estados e municípios terão de
fazer relatórios periódicos de cumpri-

mento das metas e indicadores. Hoje,
não há punição prevista para casos
de descumprimento de metas gerais,
somente quando há irregularidades
no uso de recursos. De acordo com
o ministro, a ideia é que, "mais para
a frente", também sejam definidos
indicadores de tempo de espera para
o atendimento no SUS. Ele informou
ainda que o governo fará pesquisas de
satisfação com os usuários para aprimorar o modelo criado pelo decreto.
“Estamos dando mais transparência à estrutura do SUS e garantindo
maior segurança jurídica para que
municípios, estados e União atuem
de forma harmônica e integrada”,
detalha o ministro. Para Padilha, a
regulamentação é marco de um novo
modelo de gestão do SUS. O decreto
inova ao instituir política permanente
de atendimento em rede, com serviços
complementares para ampliar os benefícios aos usuários do sistema.
Segundo o secretário de Gestão
Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, Odorico Monteiro, a
regulamentação contribuirá também
para mais transparência ao Ministério
Público e ao Poder Judiciário sobre
as responsabilidades dos entes federativos na gestão de saúde. “Temos
um sistema único, de dimensões

continentais. É fundamental ter clara
essa divisão de competências e de
atribuições entre entes federativos”,
observa Monteiro.
Assistência regionalizada – O decreto define e consolida o modelo de
atenção regional, em que municípios
vizinhos deverão se organizar para
ofertar atendimento de saúde às suas
populações. Cada uma das 419 regiões
identificadas deverá ter condições
para realizar desde consultas de rotina até tratamentos complexos. Caso
não haja capacidade física instalada
naquela região para a execução de determinado procedimento, os gestores
daquela rede têm de fechar parceria
com outras regiões, que atenderão
sua demanda.
A partir das informações sobre
as regiões de saúde – conjunto de
cidades com condições econômicas
e sociais semelhantes –, o Ministério
da Saúde vai definir metas específicas
para cada região, de acordo com a
realidade local. Atualmente, o governo define, a cada quatro anos, metas
gerais pelo Plano Nacional de Saúde,
mas não existe nenhum tipo de monitoramento nem de punição. “A nova
lógica será implantada por meio de
um retrato geográfico da distribuição
dos serviços de saúde, que será usado
para apoiar o planejamento da saúde
e a configuração dos contratos de ação
pública”, explica Monteiro.
Como referência, os gestores terão
a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde do SUS - Renases, que
compreende todas as ações e serviços
que o SUS oferece ao cidadão e é revisada a cada dois anos, e a Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, que contém a lista de
medicamentos indicados e custeados
pelo SUS. O decreto estipula que o
acesso ao SUS tenha a atenção primária – executada nos centros e unidades
básicas e pelas equipes do programa
Saúde da Família, entre outros – como
fio condutor. (Com Agência Saúde e
Folha de S. Paulo)

Ministério amplia transparência e controle sobre repasses
O Ministério da Saúde ampliou
o controle e a transparência dos
repasses de recursos federais aos
municípios, por meio dos fundos de
saúde. De acordo com o Decreto nº
7.507, publicado no Diário Oficial da
União de 28 de junho, os municípios
só poderão receber verbas através
de contas específicas para a saúde
e terão de movimentar o dinheiro
apenas por meios eletrônicos. As
mudanças entram em vigor em 60
dias. As novas regras permitirão um
monitoramento mais claro e eficaz
sobre os investimentos em saúde
realizados com verbas federais,
fornecendo aos órgãos de controle
uma base de dados que ampliará a
transparência.
“Estamos adotando todas as
medidas para garantir que todo o
dinheiro repassado pelo Governo
Federal aos municípios seja empregado integralmente na saúde,
garantindo maior transparência na
movimentação dos recursos”, afirma o ministro da Saúde, Alexandre

Padilha. Ele destaca a importância
do controle social para o aperfeiçoamento do SUS.
O decreto veta o saque em
espécie, “na boca do caixa”, das
transferências federais. Para efetuar pagamentos, as prefeituras
terão de fazer depósito direto
nas contas de seus fornecedores
e prestadores de serviços, em
contas em que estes sejam os titulares. O pagamento em dinheiro,
até o teto de R$ 800, poderá ser
feito a pessoas físicas apenas em
situações excepcionais, que terão
de ser justificadas na prestação
de contas. Nestes casos, que deverão respeitar o limite anual de R$ 8
mil, a prefeitura tem de apresentar
identificação do beneficiário.
A partir de julho só serão realizados repasses federais diretos às
prefeituras cujos fundos estejam
regulares. Para evitar interrupção
no atendimento à população destas
cidades, os recursos do Ministério
da Saúde serão enviados aos fundos

Elza Fiuza/ABr

Ministro Alexandre Padilha

estaduais, que ficam responsáveis
pela administração dos serviços
nesses locais.
Mais transparência no SUS
– Desde janeiro, o Ministério da
Saúde tem adotado uma série de
medidas para ampliar os mecanismos de controle e a transparência
no SUS. Gestores municipais têm
sido convocados a atualizar as
informações do Cadastro Nacional
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de Estabelecimentos de Saúde CNES, que ganhou regras mais
rígidas sobre a contratação de
profissionais. Desde abril, o cadastro não aceita que o mesmo
profissional, conforme determina a Constituição, ocupe mais
que dois empregos públicos.
Caso o trabalhador esteja vinculado a mais de cinco estabelecimentos não-públicos, o gestor
terá de apresentar justificativa e
comprovar o cumprimento da
carga horária remunerada pela
rede pública.
Também em abril, foi lançada ferramenta virtual de acompanhamento dos repasses feitos pelo
Ministério aos estados e municípios,
à disposição de toda a sociedade
no Portal Saúde. Em parceria com
a Controladoria Geral da União
(CGU), foi criado um grupo de
trabalho dentro do Ministério para
aperfeiçoar os mecanismos de transparência e controle dos repasses
federais. (Fonte: Agência Saúde)
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PPA 2012/2015 define metas para aperfeiçoar o SUS

O

Plano Plurianual de Aplicação
(PPA) 2012/2015, discutido
e alterado pelo Conselho
Nacional de Saúde, foi elaborado a
partir das diretrizes estratégicas da
Presidência da República orientadas
para a inclusão social e redução das
desigualdades regionais; crescimento
com geração de trabalho, emprego e
renda, ambientalmente sustentável e
redutora das desigualdades regionais;
e promoção e expansão da cidadania
e fortalecimento da democracia. O
programa visa o aperfeiçoamento do
SUS, definindo metas para até 2022,
com os seguintes objetivos:
- garantir acesso de qualidade em
tempo adequado às necessidades de
saúde dos cidadãos, aprimorando a
Política de atenção básica e a atenção
especializada;
- promover atenção integral à
saúde da mulher e da criança e implementar a Rede Cegonha;
- aprimorar a rede de urgência e
emergência, com expansão e adequação de UPAs, SAMU, PS e centrais
de regulação, articulando-a com as
outras redes de atenção;
- fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento
da dependência de Crack e outras
drogas;
- garantir atenção integral à saúde
da pessoa idosa e dos portadores de
doenças crônicas em todos os níveis
de atenção;
- implementar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena, articulado

com o SUS, baseado no cuidado integral, observando as práticas de saúde
e as medicinas tradicionais, com controle social, garantindo o respeito às
especificidades culturais;
- reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações
de promoção e vigilância em saúde,
com especial atenção no combate à
dengue;
- contribuir para a adequada
formação, alocação, qualificação,
valorização e democratização das
relações do trabalho dos profissionais
e trabalhadores de saúde;
- garantir assistência farmacêutica
no âmbito do SUS;
- fortalecer o complexo produtivo
de ciência, tecnologia e inovação em
saúde como vetor estruturante da
agenda nacional de desenvolvimento
econômico e social sustentável, reduzindo a vulnerabilidade do acesso à
saúde;
- aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar articulando a relação público-privado,
gerando maior racionalidade e qualidade no setor saúde;
- implementar novo modelo de
gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão por resultados,
participação social e financiamento
estável;
- qualificar instrumentos de execução direta, gerando ganhos de produtividade e eficiência para o SUS;
- representar e defender interna-

Conselho aprova Moção de
Apoio a ADI 1.923 sobre OSs
O plenário do Conselho
Nacional de Saúde aprovou
Moção de Apoio à Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 1.193, impetrada no
Supremo Tribunal Federal,
que contesta a legalidade das
organizações sociais como
gestores dos serviços públicos
de saúde. De acordo com o
texto da Moção, “As Organizações Sociais têm reforçado
e ampliado a ação patrimonialista e clientelista, enfraquecendo o Estado brasileiro
da Constituição Federal de
1988. Como conseqüência, o
alto custo decorrente dessa
ação, a princípio denominada
de modernizante, atua como
instrumento político e ideológico comprometendo drasticamente o financiamento da
rede eminentemente pública
criando distorções na remuneração de pessoal, precarizando as relações de trabalho,
bem como desconstruindo e
inviabilizando quase que por
completo a possibilidade de
atuação sinérgica e produtiva
da equipe multiprofissional
em saúde”.
A moção considera que
a reforma administrativa
ocorrida nos anos 90, que prometia modernizar o Estado
brasileiro, não dialogou com
o fortalecimento do Sistema
Único de Saúde Universal
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quando, promovendo diferenciações entre o serviço
burocrático e a prestação de
serviços assumiu o primeiro
bloco como função do Estado
e incentivou que os demais
passassem à responsabilidade
da própria sociedade. Diante
dessa possibilidade jurídica
foi aprovada a lei que criou
as Organizações Sociais.
Considera, ainda, que esse
projeto atingiu diretamente o
SUS em princípios basilares
como o do concurso público,
da impessoalidade, da moralidade e da transparência, bem
como dos artigos 17 e 18 da lei
8.080/90 que tratam das competências dos entes federados,
no SUS; e que a contratação
de profissionais sem amparo
legal e técnico tem comprometido a qualidade do serviço
prestado à população usuária
do SUS. Aponta que os fatos
observados e as informações
da mídia apontam a terceirização da gestão do SUS como
um dos mais importantes
fatores de desvios e corrupção
no sistema; e considera que a
solução dos graves problemas
de gestão do SUS passa pela
regulamentação do art. 37 da
CF, propiciando autonomia
administrativa e orçamentária dos serviços, bem como a
profissionalização da gestão.
(Fonte: CNS)
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cionalmente os interesses brasileiros
no campo da saúde, bem como partilhar as experiências e saberes do SUS
com outros países;
- contribuir para erradicar a extrema pobreza no país;
- complementar ações de saneamento básico e saúde ambiental, de
forma sustentável, para a promoção
da saúde e redução das desigualdades sociais, com ênfase no Programa
de Aceleração do Crescimento.
A construção do Plano Plurianual
2012/2015 incorpora amplo debate
com a sociedade e estabelece um novo
padrão de relações entre Estado e sociedade, “um salto qualitativo na gestão
pública”, marcado pela transparência,
solidariedade e co-responsabilidade.
Essa construção, garante a secretária

executiva do Ministério da Saúde,
Márcia Amaral, está consubstanciada
em duas fases: a primeira corresponde
à definição da base estratégica, em
que são definidos os objetivos para
os próximos quatro anos de governo.
Na segunda – nível tático-operacional
onde são elaborados os programas.
Os conselheiros sugeriram alterações no corpo do documento. Diante
do número significativo de pedidos
de alterações e acréscimos, a mesa
orientou que as sugestões fossem
enviadas à Secretaria Executiva do
CNS, para consolidação e encaminhamento à Comissão Permanente de
Orçamento e Financiamento - Cofin,
para analisar e agrupar as propostas
e entregar à Secretaria Executiva do
Ministério da Saúde. (Com CNS)

CNS aprova resolução
sobre Urgência e Emergência
O pleno do Conselho Nacional de Saúde aprovou resolução que trata da questão
da Urgência e Emergência no Brasil. O texto, apresentado pelo secretário de Atenção
à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio
Miranda, aprova, entre outros pontos, a
criação da Força Nacional de Saúde do
Sistema Único de Saúde - FN-SUS, que ficará sob a gestão do Ministério. O objetivo
da FN-SUS é reunir forças para garantir a
integralidade da assistência em situações
de risco ou emergências a que está exposta
a população brasileira, e, principalmente,
os povos indígenas e grupos que se encontram isolados por habitarem em lugares
de difícil acesso.
A resolução determina, ainda, que o
Ministério da Saúde, no âmbito nacional,
e as secretarias estaduais e municipais,
no âmbito estadual e municipal, respectivamente, aprimorem e qualifiquem os
mecanismos de controle e fiscalização
para o cumprimento das responsabilidades relacionadas ao desempenho das
unidades integrantes da Rede de Atenção
às Urgências.
O projeto de implementação da Rede
de Atenção às Urgências e Emergências
do Ministério da Saúde é composto pela
promoção e prevenção, atenção primária: unidades básicas de saúde, UPA e
outros serviços com funcionamento 24h,
enfermarias de retaguardas e unidades de
cuidados intensivos, Samu 192, inovações
tecnológicas e atenção domiciliar. A Política Nacional de Atenção às Urgências foi
normatizada pela Portaria MS/GM 1.863,
Maio/Junho/Julho de 2011

de 29/09/2003, dando início à implantação do SAMU 192 no território nacional.
Atualmente, o Samu está em 1.051 municípios, atingindo 111.158.583 habitantes, o
que equivale a uma cobertura de 58,05%
da população brasileira.
Resolução 333 irá para consulta pública - O Conselho Nacional de Saúde
concluiu o debate da revisão da Resolução
n.º 333, de 4 de novembro de 2003, que
trata das diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos
conselhos de Saúde. As discussões sobre
a Resolução 333 começaram em janeiro de
2010 e deve-se à necessidade de adequar
o referido texto à recente conjuntura do
controle social. Em uma das adaptações,
a nova redação traz a importância de os
conselhos se fundamentarem na Emenda
Constitucional 29/00, que estabelece recursos mínimos para a saúde. Aprovado pela
maioria do pleno, o texto segue para consulta pública no site do Conselho Nacional
de Saúde. As contribuições da população
serão compiladas pelo grupo de trabalho
formado por conselheiros nacionais e
apresentadas à plenária do CNS.
Das competências dos Conselhos:
XIV - Fiscalizar e controlar gastos e
deliberar sobre critérios de movimentação
de recursos da Saúde, incluindo o Fundo
de Saúde e os transferidos e próprios do
Município, Estado, Distrito Federal e da
União, com base na Emenda Constitucional 29 de 13/09/2000 e na legislação
vigente sobre o tema. (Fonte: CNS)
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MS adia prazo para consulta sobre Diretrizes
da Política de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS

Ministério da Saúde, por
meio da Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação
na Saúde e da Mesa Nacional de
Negociação Permanente do SUS,
adiou para até o dia 20 de julho de
2011 o prazo para envio de sugestões
da Consulta Pública nº 3. A consulta
trata do encaminhamento de contribuições visando ao aprimoramento
da minuta de portaria que institui
as Diretrizes da Política Nacional de
Promoção da Saúde do Trabalhador
do SUS, publicada no Diário Oficial
da União de 19 de maio de 2011.
Após apreciação das contribuições
advindas da consulta pública, as
diretrizes serão repactuadas na
Mesa do SUS e apresentadas à Co-

missão Intergestores
bientes de trabalho no
Tripartite - CIT e ao
SUS; harmonizar a
Conselho Nacional
Política Nacional de
de Saúde - CNS.
Promoção da Saúde
A CNTS esteve
do Trabalhador do
representada nas
SUS com as políticas
discussões que oride gestão do trabalho,
ginaram a proposta
gestão da educação
pelo seu primeiro
e saúde do trabalhavice-presidente, Jâdor implementadas
nio Silva. Ele ressalta
pelo Ministério da
que a minuta coloSaúde. Para ele, será
cada sob consulta
importante que os
traduz o consenso
profissionais técnicos
Jânio Silva
da representação dos
que lidam na área
trabalhadores na Mesa do SUS,
participem com sugestões no sentido
contendo programas e ações no
de acrescentar a experiência do dia
sentido de aperfeiçoar, garantir e/
a dia ao instrumento que trata da
ou recuperar as condições e amsaúde do trabalhador.

Como participar: acesse a consulta pública no endereço www.saude.
gov.br/consultapublica, escolha a
consulta, clique em contribuir e preencha o cadastro para fazer login
e senha no sistema. As sugestões
poderão ser encaminhadas também
por carta, até o dia 20 de julho, ao
Ministério da Saúde, Esplanada dos
Ministérios, Bloco G, 7º andar, sala
751, Brasília-DF, CEP 70058-900, com
a indicação “Sugestões à minuta de
portaria que institui as Diretrizes da
Política Nacional de Promoção da
Saúde do Trabalhador do Sistema
Único de Saúde”, por e-mail: comitestsus@saude.gov.br ou www.saude.gov.br/ consultapublica (Fonte:
Agência Saúde/MS)

Dilma: SUAS vai ser "irmão gêmeo" do Plano Brasil sem Miséria
Ao sancionar o Projeto de Lei
do Sistema Único de Assistência
Social – Suas, dia 6 de julho, a presidenta Dilma Rousseff destacou
a importância desse sistema para
a superação da extrema pobreza
no país, meta proposta pelo Plano
Brasil sem Miséria. “A lei chega em
momento propício, pois esse sistema será determinante para vencer
o desafio que nós propomos que é
a superação da extrema pobreza. A
estrutura da assistência social será a
base para a inclusão de famílias no
cadastro único. Essa rede do Suas e
o Brasil sem Miséria passam a ser
hoje irmãos gêmeos”, disse.
A presidenta destacou o peso da
atuação conjunta integrada para a efetivação das ações de assistência social
no país. “Em um país como o nosso,
de dimensão continental, muitas de
nossas políticas não teriam alcançado
a eficiência e efetividade sem parceria
com estados e municípios.” Segundo
a ministra do Desenvolvimento Social,
Tereza Campello, a sanção da lei asse-

gura definitivamente a continuidade
do Suas. “A lei agregará muito ao
marco jurídico, resolve pendências,
disciplina e dá polimento definitivo
ao pleno funcionamento do sistema”,
explicou.
O Suas foi criado em 15 de julho
de 2005 e a lei sancionada vem garantir formalmente a continuidade das
ações e do repasse de recursos para
os serviços. Atualmente, o sistema
conta com quase 10 mil centros de referência, onde atuam cerca de 220 mil
profissionais. Os programas e projetos
são organizados em dois tipos de proteção social ofertados nos Centros de
Referência da Assistência Social - Cras
e Centros de Referência Especializado
de Assistência Social - Creas.
O Cras oferece serviços voltados à
população em situação de risco social
como o programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento à
pobreza, a construção de centros de
convivência para idosos e a implantação de serviços para crianças até 6
anos, que visem ao fortalecimento dos

Ag. FullTime/Julio Fernandes

vínculos familiares. O Creas atende a
pessoas que tiveram direitos violados
tais como o atendimento a crianças e
adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual e de violência doméstica
e inserção de famílias no Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil

- Peti. O projeto é coordenado pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e a gestão das ações assistenciais
fica a cargo dos municípios, estados e
Distrito Federal. Atualmente, 99,5%
dos municípios participam do projeto.
(Fonte: Agência Brasil)

Seminário da ISP discute igualdade de oportunidades
A promoção da igualdade de oportunidades no setor público no Brasil
para os segmentos LGBT, igualdade
racial e jovens, foi o tema central do
Seminário Nacional do Ramo Saúde,
realizado pela Internacional de Serviços
Públicos - ISP, em São Paulo, nos dias
27 e 28 de maio. Os dirigentes das entidades filiadas à ISP decidiram solicitar
aos patrocinadores do projeto meios
que garantam mais encontros para
manter o estímulo da implementação
das políticas voltadas para a igualdade
de oportunidades. A CNTS foi representada pelos diretores Clair Klein, de
Assuntos Internacionais, e Lucimary
Santos Pinto, Social e de Assuntos Legislativos e coordenadora dos comitês
da Confederação, e Adailton Antônio
da Silva, do comitê LGBT.
Segundo e último dos seminários
sobre o tema previstos no projeto ISP/
FNV para o período 2009-2011, o encontro teve por objetivo “fortalecer o
movimento sindical para que seja mais
inclusivo e com igualdade de oportunidades, fortalecer e consolidar os
espaços conquistados e do movimento

mais sensibilizado para que o tema seja
incorporado nas políticas sindicais de tal
maneira que seja percebida como força
inovadora e includente”.
Os participantes avaliaram a execução do plano de trabalho definido
em 2010, definiram encaminhamentos
para o cumprimento das metas finais do
projeto e também aprovaram a reedição
das campanhas com relação aos três segmentos – Ninguém nasce racista, LGBT
é super legal e Sou jovem e participo
– no sentido de fortalecer e atualizar o
debate a respeito dessas temáticas. Ao
final, construíram um painel síntese
das atividades e ações desenvolvidas
no período.
Os dirigentes da CNTS ressaltaram
a realização de seminário em dezembro
de 2009 para o planejamento, com criação dos comitês voltados aos segmentos; as reuniões periódicas e edição de
materiais informativos nas datas específicas sobre as temáticas; a orientação
para que os temas fossem inseridos nas
discussões com a base e nas cláusulas
trabalhistas e sociais.
“Antes da filiação à ISP esses temas

praticamente não existiam no cotidiano
da CNTS. Graças ao projeto, à participação nos eventos e materiais produzidos
houve melhora, mas precisamos de mais
e novos estímulos”, destacou Lucimary
Santos. “Manter e ampliar o que vem
sendo feito no âmbito do estímulo para
que a discussão chegue aos sindicatos
na base, sensibilizar e conscientizar a
direção para investimento no projeto
e lutar para que o debate da igualdade
de oportunidades continue” constam do
plano de ações para a CNTS, segundo
Clair Klein.
No balanço geral do projeto, o consenso é de que o tema igualdade racial,
assim como mulheres, a luta é mais
antiga e, portanto, com maior trânsito;
LGBT é um tema que ainda assusta e
não congrega com tamanha facilidade,
enfrentando grandes grupos políticos,
econômicos e religiosos; e o tema juventude deve ser mantido e atualizado
permanentemente, dada a velocidade
com que esse segmento se renova.
Com relação à juventude, verifica-se
que “há todo um movimento para confiná-los numa luta isolada de resolução
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de problemas pessoais e não coletivos.
O discurso sindical precisa se renovar,
sem perder a sua concepção, para atrair
a juventude. A defesa do concurso
público é a garantia de acesso no setor
público da saúde, cada vez mais envelhecido e desestimulado por políticas de
arrocho salarial e perda de direitos. As
direções das entidades precisam se abrir
para o ingresso dos mais jovens”.
Dentro do projeto Add Juventudes:
Inclusão de Jovens nas Organizações Sindicais Filiadas à ISP no Brasil e nos Serviços
Públicos, iniciado em julho de 2010 e que
segue até dezembro de 2012, em parceria
com o SASK/JHL, será realizado seminário
nacional do ramo Saúde nos dias 29 e 30 de
julho, em São Paulo. Os objetivos do evento
são socializar os avanços e limitações do trabalho com jovens na entidade; definir plano
de trabalho para o segmento jovem em cada
entidade filiada à ISP, à luz dos objetivos do
projeto; debater e pactuar com as lideranças
o apoio e as ações do plano de trabalho para
os jovens; definir ações para a campanha Sou
jovem e participo em cada filiada.
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Falta de creche prejudica entrada
de mulher no mercado de trabalho

falta de creches é um dos
maiores entraves para que
as mulheres aumentem sua
participação no mercado de trabalho.
Essa é uma das conclusões do Anuário das Mulheres Brasileiras 2011,
lançado dia 4 de julho, pelo Dieese e
a Secretaria de Políticas para as Mulheres – SEPM, do governo federal.
De acordo com o anuário, em 2009,
58,8% das mulheres com mais de 16
anos, portanto, que fazem parte da
População Economicamente Ativa PEA do país, estavam trabalhando. Já
entre os homens com mais de 16 anos,
esse percentual chegava a 81,5%. A
diferença, segundo a pesquisa, devese, em parte, à deficiência da infraestrutura dedicada à mulher.
As creches, fundamentais para
que elas possam trabalhar fora de
casa, atendiam só 18,4% das crianças
até 3 anos de idade também em 2009.
“A carência dessa política pública é
um impeditivo para que a mulher
tenha sua independência econômica
que o trabalho propicia”, afirmou o
diretor técnico do Dieese, Clemente

Ganz Lúcio, durante a apresentação
do anuário, em São Paulo.
O levantamento é uma compilação de dados de várias pesquisas
feitas sobre as condições de vida das
mulheres brasileiras. Da publicação, constam estatísticas sobre oito
temas. Entre eles, saúde, educação,
violência, política e trabalho. Lúcio
disse que, em todas as áreas, existe
diferença entre a situação de homens
e mulheres no país.
“As mulheres são maioria em
número, mas são minoria no aspecto
sociológico”, afirmou, lembrando
que a população feminina representa
mais da metade do total de habitantes
do país, porém tem condições de vida
inferior à dos homens. De acordo com
o anuário, as mulheres estudam, na
média, um ano a mais que os homens.
Entretanto, recebem salários que
representam só 56% do que ganham
os trabalhadores do sexo masculino.
Elas também representam 58,7%
dos indigentes do país. São ainda os
53,7% dos pobres.
Toda essa diferença econômica,

3ª Conferência Nacional das Mulheres
debaterá erradicação da pobreza
A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPM) e o
Conselho Nacional dos Direitos das
Mulheres (CNDM) promovem a 3ª
Conferência Nacional de Políticas
para as Mulheres, em Brasília, no
período de 12 a 14 de dezembro,
com a presença de mais de três mil
mulheres. A 3ª Conferência terá três
etapas complementares: as conferências municipais, que ocorrem no
período de 1º de julho a 31 de agosto;
as conferências estaduais, no período
de 1º de setembro a 31 de outubro;
as conferências temáticas, no período de 1º de julho a 30 de outubro.
Convocada pelo Decreto Presidencial
de 15 de março, a 3ª Conferência tem
o objetivo de discutir e elaborar políticas públicas voltadas à construção
da igualdade, tendo como perspectiva o fortalecimento da autonomia
econômica, cultural e política das
mulheres, contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para o
exercício da cidadania das mulheres
no Brasil. As partir de suas perspec-

tivas e realidades locais, as mulheres
debaterão a criação de uma plataforma de políticas para as mulheres
no âmbito municipal e estadual, à
luz dos seguintes eixos temáticos:
I - análise da realidade brasileira:
social, econômica, política, cultural
e os desafios para a construção da
igualdade de gênero, na perspectiva
do fortalecimento da autonomia
econômica, social, cultural e política das mulheres que contribuam
para a erradicação da pobreza
extrema e para o exercício da cidadania pelas mulheres brasileiras;
II – avaliação, atualização e aprimoramento das ações e políticas propostas
no II Plano Nacional de Políticas para
as Mulheres, sua execução e impactos; e definição de prioridades para
o próximo período. Todas as discussões da Conferência, sobre as temáticas ou sobre os documentos, deverão
incorporar as dimensões de classe,
gênero, étnico racial, geracional e da
livre orientação e liberdade sexual
da sociedade brasileira. (Fonte: SPM)

a violência doméstica são da Pnad
- Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios, de 2009, feita pelo
IBGE, segundo a qual, de todas
as mulheres agredidas no país,
dentro e fora de casa, 25,9% foram vítimas de seus cônjuges
ou ex-cônjuges. Dados da
Secretaria de Políticas para
as Mulheres apontam
que o número de atendimentos feitos pela
Central de Atendimento à Mulher
Ligue 180 cresceu
16 vezes de 2006
para 2010. Em
2006, foram feitos 46 mil atendimentos. Já no
ano passado, foram
734 mil. Desse total, 108
mil atendimentos foram
denúncias de crimes contra
a mulher. Mais da metade
desses crimes eram casos
de violência. (Fonte: Agência Brasil)

de acordo com Lúcio, ainda acarreta
uma diferença mais grave: a da
violência. Segundo o anuário do
Dieese, 43,1% das mulheres foram vítimas de agressões dentro de sua própria casa. Entre
os homens, esse percentual é de 12,3%. “A
violência devia ser
zero para ambos os
sexos, mas as agressões contra mulheres são mais graves
e frequentes”, disse
o diretor do Dieese. “Precisamos
reduzir todas as
diferenças e isso
tende a reduzir a
violência contra a
mulher.”
Segundo o anuário, quatro em
cada dez mulheres brasileiras já foram
vítimas. Os
números sobre

Programa Mulheres Mil beneficiará
100 mil mulheres até 2014
O programa Mulheres Mil, criado em
2007 com o objetivo de propiciar a formação profissional e tecnológica de mil
mulheres desfavorecidas das regiões Norte e Nordeste, irá atender até 2014, cerca
de 100 mil mulheres em todas as regiões
brasileiras. A informação é da Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica
(Setec), do Ministério da Educação, gestora do programa em parceria com órgãos
e empresas nacionais e internacionais.
Segundo Patrícia Barcelos, diretora de
articulação e projetos especiais da Setec, o
Mulheres Mil tem como base a educação,
a cidadania e o desenvolvimento sustentável que dá apoio ao foco principal do
governo: a erradicação da miséria.
“Com mais essa ação, a rede federal de
educação profissional, científica e tecnológica integra-se ao projeto governamental
de erradicação da miséria absoluta, além
de contribuir para o rompimento de um
ciclo de violência, do qual muitas mulheres
são vítimas no país”, frisou. Além disso,
ressalta Patrícia, o projeto ainda contribui

para o alcance das “Metas do Milênio”
como a erradicação da pobreza extrema e
da fome, a promoção da igualdade entre os
sexos e autonomia da mulher e a garantia
da sustentabilidade ambiental. Tais metas
foram promulgadas pela ONU em 2000 e
ainda aprovadas em 191 países.
O Mulheres Mil conseguiu sair do pa
pel graças à parceria entre universidades
brasileiras e canadenses, o que permite
o acesso dessas mulheres à educação
profissional e à elevação da escolaridade
Para atingir os objetivos do projeto são
oferecidas variadas formas de capacita
ção para autonomia e geração de renda
das participantes, como os cursos de
Alimento da Inclusão Social, que ensina
técnicas de conservação, congelamento
e preparo de alimentos para a geração
de renda própria; Vestindo a cidadania
que capacita mulheres na área da moda
e confecção; Cidadania pela Arte, que
utiliza matérias primas das regiões para
o artesanato como no caso de sementes e
do capim dourado; entre outros.

Frente LGBT quer tornar homofobia crime e levar debate à sociedade
O relançamento da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais
e Transexuais), na Câmara dos
Deputados, reuniu militantes e
parlamentares ligados à causa e
trouxe ao Brasil parlamentares estrangeiros que conseguiram aprovar o casamento civil entre pessoas
do mesmo sexo em seus países. O
deputado Jean Wyllys (Psol-RJ)
coordenou o evento e frisou as prioridades do grupo, que já reúne 175
parlamentares. A frente defende a
aprovação do PL 5.003/01, da exdeputada Iara Bernardi, pelo Sena6

do, onde tramita como PLC 122/06,
que considera crime o preconceito
de gênero, sexo, orientação sexual
e identidade de gênero. O texto foi
aprovado na Câmara em 2006, mas
até hoje não foi analisado pelos
senadores. “Vamos mobilizar as
pessoas e discutir o projeto com
todos os segmentos”, disse.
Além disso, a união e o casamento entre pessoas do mesmo
sexo e a mudança de nome social
feita por transexuais e travestis são
prioridades do movimento LGBT
e da frente. “Foi em uma reunião
como esta que tudo começou; na-

quela época ninguém acreditava,
mas cinco anos depois tínhamos
uma lei sancionada”, contou a
deputada federal argentina Vilma
Ibarra, uma das autoras da “lei de
matrimônio igualitário” vigente na
Argentina.
A senadora Marta Suplicy (PTSP) lembrou que, quando era deputada, nos anos 90, foi à Argentina e o
conservadorismo era maior que no
Brasil, mas os vizinhos conseguiram
fazer avançar o debate que a frente
agora se propõe a recomeçar. “O
movimento social evoluiu, a OAB
tem uma comissão para tratar do
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assunto, o Judiciário tem decidido a
esse respeito e o Legislativo precisa
agir e fazer avançar a inclusão de
direitos iguais para todos”, disse.
O vereador de Madri, Pedro
Zerolo, que também é assessor do
presidente da Espanha, José Luis
Rodríguez Zapatero, disse que na
Europa as coisas não foram fáceis;
o segredo, segundo ele, é distanciar
o debate do tema religioso. “Portugal, Espanha, Argentina, Cidade do
México, os olhos do mundo estão
no Brasil agora, e é preciso mostrar
que é possível avançar aqui também”, disse. (Ag. Câmara)
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CNTS e CNS discutem agenda comum

questão do dimensionamento
da força de trabalho na saúde
foi ponto de destaque da reunião entre dirigentes da CNTS e da
CNS patronal no sentido de definir
uma agenda comum de negociação
entre entidades de trabalhadores
e de empregadores e de mobilização junto aos poderes Executivo e
Legislativo. Da pauta do grupo de
trabalho formado pelas duas entidades, constam ainda a discussão sobre
questões como jornada de trabalho,
jornada 12x36, regulamentação da
base para cálculo do adicional de
insalubridade, política salarial, NR
32, registro de cartão de ponto e garantias sindicais.
Participaram da reunião com
dirigentes da entidade patronal o
presidente da CNTS, José Lião de
Almeida, o secretário-geral, Valdirlei Castagna, o tesoureiro, Adair
Vassoler, e os diretores de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários, Joaquim
José da Silva Filho, e de Assuntos de
Seguridade Social, Mário Jorge dos
Santos Filho. Segundo Castagna,
em breve, um documento assinado
em conjunto será enviado a todas
as entidades filiadas e/ou vinculadas à CNTS e à CNS oficializando
a câmara de negociação. “A pauta
contém temas polêmicos, mas há a
boa vontade para buscar acordos. Na
reunião prevista para o mês de agos-

to, devemos traçar algumas
primeiras orientações a serem
encaminhadas às representações dos trabalhadores e dos
empregadores”, anuncia.
A discussão sobre dimensionamento contou com a participação da enfermeira Cleide
Mazuela Canavezi, membro da
Câmara Técnica de Legislação
e Norma do Cofen, que falou
sobre a aplicabilidade da norma do Conselho nas unidades
de saúde. Para um próximo
debate entre CNTS e Cofen
sobre o tema, a FNE deverá ser
convidada a participar, no sentido de ampliar o entendimento sobre
a norma, de forma que possibilite
melhor identificar o comportamento
nos locais de trabalho.
“Ao longo dos anos, o profissional da saúde, em especial da
enfermagem, se viu sobrecarregado
de funções, que vão da prevenção à
reinserção do doente à sociedade,
passando pela promoção e reabilitação da saúde da pessoa, e não
houve o correspondente aumento
do quadro nas unidades de saúde. E
isso se reflete nas condições de trabalho, comprometendo a qualidade
dos serviços prestados à população
e a própria saúde do trabalhador”,
avalia o presidente da CNTS, José
Lião de Almeida, com relação à de-

fasagem no número de profissionais
em relação à população usuária dos
serviços de saúde.
Além do número insuficiente
de profissionais, as más condições
estruturais das unidades de saúde interferem na qualidade da assistência.
Segundo estatísticas, os enfermeiros
mudam de paciente em média a cada
11 minutos e são interrompidos em
média cinco vezes a cada hora para
corrigir falhas do sistema – falta de
medicamentos, refeição incorreta para
o paciente, procurando prescrições
médicas, substituindo equipamentos
quebrados, corrigindo erros da equipe
de limpeza, manutenção, transporte,
laboratório, dentre outras.
“Não se pode atribuir ao dimen-

CNS debate serviço civil e demandas
judiciais no âmbito do SUS
Serviço Civil em Saúde e Demandas Judiciais no âmbito do SUS foram
os eixos centrais de seminário nacional
realizado pelo Conselho Nacional de
Saúde - CNS, em Brasília, dias 7 e 8 de
julho, com a participação de cerca de
400 gestores e trabalhadores da saúde.
Na abertura do evento, o presidente
do Conselho, ministro Alexandre Padilha, destacou as demandas judiciais
e o serviço civil como temas cruciais e
decisivos no processo de consolidação
do SUS. Cerca de 100 propostas
farão parte de um documento
que será entregue pelos relatores do seminário ao Conselho.
“Falar de demandas judiciais é dizer qual é a extensão
do direito à saúde”, disse o ministro. Para ele, discutir direito
e a extensão do direito à saúde,
a partir do desafio que o Brasil
assumiu ao adotar um sistema
nacional público, são necessariamente um exercício de mobilização do conjunto da sociedade e
gestores. Na ocasião, Padilha
também questionou a maneira
como o volume de demandas judiciais
ajuda a garantir o direito à saúde ou
inviabiliza o cumprimento de tal direito. O ministro também destacou o
aumento dos gastos do SUS – União,
estados e municípios – em função das
ações judiciais: de R$ 171 mil em 2003
para R$ 132 milhões em 2010.
O ministro falou do serviço civil
em saúde como forma de provimento de profissionais. De acordo com
Padilha, não se faz um sistema eficiente e com compromisso, sem uma
política concreta de formação e edu-

cação permanente, com provimento
e fixação e compromisso com o SUS
e valorizando o trabalhador. Padilha
destacou o diálogo fundamental entre
o Ministério da Saúde e da Educação
na formação profissional. “Ao longo
dos 22 anos do SUS, o setor da saúde
pouco teve de influência na definição
de quais são as necessidades de formação e orientação, de credenciamento
dos serviços de residência médica e
multiprofissional”, lembrou.

mentar da Saúde, deputado federal
Darcísio Perondi, afirmou que o SUS
foi a única reforma político-administrativa ocorrida no Brasil nos últimos
25 anos que deu certo. “Precisa ser
completada, amadurecida, melhorada,
mas que deu certo”, ressaltou. Perondi
falou, ainda, do serviço civil como
um tema interessante e o avanço na
questão da judicialização em função da
sanção da Lei 12.401, que dispõe sobre
a assistência terapêutica e a incorporaGláucio Dettmar/ Agência CNJ ção de tecnologias no SUS.
Jeanne Liliane Marlene Michel, coordenadora geral de
residências em saúde da Secretaria de Educação Superior
do Ministério da Educação,
ressaltou o trabalho em parceria
entre a saúde e educação. Para
a coordenadora, uma saúde
com qualidade também envolve
formação qualificada e apontou
o SUS como um sistema fantástico, jovem e que evolui muito.
“Nosso desafio é que ele [SUS] dê
certo em todos os lugares e para
todos. Com um trabalho conjunO desembargador e conselheiro
to vamos conquistar o progresso nessa
Nacional de Justiça, Milton Augusto
direção”, concluiu.
de Brito Nobre, reforçou a importânO desembargador Milton Nobre
cia do seminário por trazer a temática
disse que não se deve esquecer, tamcomo um problema de todos e não
pouco deixar de levar em considesó dever do Estado. “A porta da
ração que, hoje, cerca de 48 milhões
coisa pública é única, como este bem
de brasileiros se tratam no sistema
nacional que é o SUS, e todos temos
privado de saúde. Entretanto, ressalde ter responsabilidade por ele e, não
tou que “todos nós sabemos que o
apenas aqueles que, por mandato,
sistema privado não atende média e
com a legitimidade originária do voto,
alta complexidade, e é nesta hora que,
ou por delegação de quem o tem, está
por não oferecer esses serviços, esses
administrando”, disse.
pacientes acabam sendo direcionados
O coordenador da Frente Parlapara o SUS”. (Fonte: CNS)
Maio/Junho/Julho de 2011

sionamento toda a responsabilidade pela qualidade
de assistência, entretanto,
quando realizado de forma
inadequada representa um dos
fatores que pode comprometer
a assistência de enfermagem,
em suas diferentes dimensões
– administrativa, assistencial
e educativa”. A avaliação foi
feita pela enfermeira Cleide
Mazuela Canavezi, durante
seminário sobre as condições
de trabalho, realizado em
maio, na Câmara dos Deputados, proposto pela CNTS e
realizado pela Comissão de
Legislação Participativa, em parceria
com o Cofen, a ABEn e a FNE.
A Resolução do Cofen nº 293/04
fixa e estabelece Parâmetros para o
Dimensionamento do Quadro de
Profissionais de Enfermagem nas
Unidades Assistenciais das Instituições de Saúde e Assemelhados
e das Competências do Enfermeiro, conforme artigo 8º do Decreto
nº 94.406/87, que inclui a função
gerencial privativa de “prover e
manter pessoal de enfermagem
qualificado e em número suficiente;
prestação de assistência com qualidade e segura; e garantir continuidade vigília”. Ao profissional cabe
as funções de coordenar, supervisionar, assistir e avaliar.

Conselheiros debatem
formação profissional
A formação dos profissionais de saúde foi
um dos itens da pauta do Conselho Nacional
de Saúde neste mês de julho. Milton Arruda,
da Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde (SGTES), do Ministério
da Saúde, destacou a importância da política
de informação e qualificação de todos os trabalhadores do SUS, independentemente da
qualificação que tem antes de integrarem o
Sistema. Para ele, “chegou a hora de o Sistema
Único de Saúde assumir a sua responsabilidade como escola, e como tal deve aceitar a
missão de formar as gerações futuras e qualificar permanentemente todos os profissionais
que trabalham para o Sistema”.
De acordo com o secretário, a tabulação
de uma pesquisa é a estratégia mais eficaz
para conhecer as reais necessidades desses
trabalhadores do SUS, principalmente para
saber onde estão, o que pensam e de que, de
fato, precisam esses profissionais da Saúde.
E ao pleno do CNS, Arruda comunicou que
essa pesquisa já está em andamento e em um
estágio bastante adiantado.
As conselheiras Ruth Ribeiro Bittencourt,
representando o segmento dos trabalhadores, e Maria do Socorro de Souza fizeram
parte da mesa de debates. Ruth Bittencourt
lembrou que o trabalho contempla, pelo
menos em parte, um pleito antigo que é a
importância da formação profissional para
os trabalhadores do SUS. Ela alertou que
“a multiprofissionalidade tem sido tratada
como a “prima pobre” da atenção básica nas
residências médicas, o que muito prejudica
a evolução e o desenvolvimento da saúde
brasileira como um todo”.
Uma minuta de resolução sobre a formação profissional deverá ser apresentada
na próxima reunião do CNS, em agosto.
(Fonte: CNS)
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Por uma anuidade
profissional justa!
José Lião de Almeida*
Os conselhos profissionais,
que funcionam como autarquias,
vinculadas ao Ministério do Trabalho, foram criados numa década
em que o país passava por sérias
restrições ao sistema democrático.
A própria Lei nº 5.905/73, que
criou o Conselho Federal de Enfermagem - Cofen e os Conselhos
Regionais de Enfermagem - Coren,
órgãos disciplinadores e de fiscalização do exercício profissional
de enfermeiro e demais profissões
compreendidas nos serviços de enfermagem, foi aprovada durante o
regime de ditadura, no governo do
então presidente, general Médici.
E ainda hoje há marcas daquele
período, seja na sua estrutura e
composição, no seu processo eleitoral, seja na sua relação com seus
inscritos, e por isso é necessária a
sua reformulação.
E um dos pontos de maior conflito nessa relação diz respeito à
anuidade profissional. Até 1998, a
Lei 6.994/82 estabelecia que o valor
das anuidades devidas às entidades criadas por lei com atribuições
de fiscalização do exercício profissional seria fixado pelo Conselho
Federal. Com a revogação da lei,
a arrecadação de anuidades ficou
sem amparo legal e dependendo
de decisões judiciais.
Atualmente, várias leis definem
a cobrança, mas o Poder Judiciário
tem decidido em diversos casos
que o valor da contribuição deve
ficar congelado em uma taxa de
correção extinta em 1991, o Maior
Valor de Referência (MVR). Desde
então, os conselhos vêm atualizando o valor da anuidade pelo índice
oficial que substituiu o MVR, mas
em várias decisões os juízes têm
arbitrado contra a medida.
Portanto, se faz necessária a
definição quanto à cobrança dessas anuidades, muitas vezes em
valores abusivos e que em muito
têm onerado os trabalhadores da
saúde. O valor cobrado, muitas vezes, é bem maior que o salário pago
aos trabalhadores da saúde. E os
que não pagam são perseguidos e
impedidos de exercer a profissão.
O diploma legal hoje considerado vigente pelo Judiciário seria
a Lei 6.994, de 1982, revogada
pela Lei 9.649, de 1998, da qual,
por sua vez, foram declarados inconstitucionais os dispositivos que
tratam dos conselhos profissionais.
Diante disso, alguns magistrados
têm entendido que a Lei 6.994 teve
seus efeitos retomados no mundo
jurídico. Ocorre que a Lei 6.994 fixa
os valores em parâmetros ligados
ao MVR (Maior Valor de Referência), extinto em 1991, o que torna
dificultosa a sua aplicabilidade, urgindo a necessidade de atualização
do arcabouço legal existente.
Além das anuidades pagas
pelos profissionais, a receita do
8

Cofen e dos Conselhos Regionais
é constituída da taxa de expedição
das carteiras profissionais; das
multas aplicadas; de doações e
legados; de subvenções oficiais;
e de rendas eventuais. Apesar de
os conselhos serem considerados
autarquias e das denúncias de
desvios, de contratações irregulares e nepotismo, não há auditoria
do Tribunal de Contas da União.
Alguns podem dizer que estas são
questões a serem debatidas em
outro momento, que a proposta
deve se ater à regulamentação da
cobrança, mas consideramos que
são fatores interligados.
Com relação à estrutura, entendemos que o número de conselheiros é inadequado para atender
as demandas e cumprir as competências. Mas pouco ou nada
fazem para assegurar condições
dignas de trabalho, necessárias
ao bom desempenho da atividade
profissional.
A CNTS destaca, ainda, a falta
de democracia e transparência do
processo eleitoral. Hoje, a eleição
ainda é em colégio eleitoral e os
profissionais não sabem quem são
os responsáveis pela escolha dos
membros do órgão máximo de fiscalização do exercício profissional.
E embora os profissionais de nível
médio sejam maioria na categoria,
essa proporção não é observada na
formação das diretorias.
Em 2009, quando do debate no
Cofen para alterações do código
eleitoral, a CNTS enviou sugestões
visando assegurar premissas fundamentais da democracia, como
a lisura e transparência do pleito
e o pleno direito de participação
no processo eleitoral de todos os
profissionais de Enfermagem devidamente inscritos e contribuintes.
A Confederação defende a ampliação das funções e a participação de
auxiliares e técnicos nos quadros
de conselheiros, pois entende que,
da forma como atuam hoje, os
conselhos continuam limitados às
atividades para as quais foram criados ainda no regime da ditadura,
funcionando como cartório e com
a fiscalização restrita a saber se o
profissional está registrado e em
dia com suas anuidades. Propõe,
também, composição paritária e
alteração no número de conselheiros.
A CNTS defende uma relação
mais democrática entre os órgãos
e seus inscritos e a atuação em
parceria, visando a valorização
de todos e a boa representação
dos profissionais. E convoca as
entidades filiadas e os profissionais
da Enfermagem a cerrarem fileira
na defesa da mudança, já que o
lobby dos conselhos para que as
coisas permaneçam como estão é
muito forte.
*Presidente da CNTS
e do SINSAUDESP

CNTS

Entidades e re
sobre anuidad

“S

aio de Pernambuco preocupado
com a situação dos profissionais
da saúde, nordestinos como eu,
que estão ganhando salários incompatíveis
com aquilo que fazem e que não podem
pagar anuidades desproporcionais a seus
ganhos”. Esta foi a avaliação do deputado
Eudes Xavier (PT-CE) ao final da primeira
das cinco plenárias regionais para debater
as propostas em tramitação na Câmara
dos Deputados que tratam da anuidade
paga pelos trabalhadores aos conselhos
profissionais. A plenária reuniu mais de
300 profissionais, que foram ouvidos pelo
deputado, relator do PL 3.507/08, que tem
apensado o PL 6.463/09.
As reclamações gerais, principalmente
na área dos trabalhadores na saúde, foram
quanto aos baixos salários pagos para a
categoria na região nordeste e a desproporção entre esses valores e o que pretendem os conselhos no PL, que é superior a
R$ 500,00 reais de anuidade. O deputado
relacionou uma a uma as reivindicações
dos mais de 30 profissionais que falaram
a respeito do tema.
O evento, coordenado pelo deputado
Eudes Xavier, em parceria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Saúde - CNTS, a Confederação Nacional das Profissões Liberais - CNPL e
a Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Nordeste – FEESSNE, com participação
de diversos sindicatos da saúde da região e de entidades de outras categorias,
aconteceu dia 30 de junho, em Recife (PE),
pela Região Nordeste. O deputado acompanhará as demais plenárias sobre o tema,

Mario Jorge ressaltou repercussão

que se realizarão, também, nas regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e Norte.
“É necessária a definição quanto à
cobrança dessas anuidades, muitas vezes
em valores abusivos e que em muito têm
onerado os trabalhadores da saúde. O
valor cobrado, geralmente, é bem maior
que o salário pago aos trabalhadores da
saúde. E os que não pagam são perseguidos e impedidos de exercer a profissão”,
ressaltou o presidente da CNTS, José Lião
de Almeida.
Para o vice-presidente da Confederação, presidente da Federação e
organizador do debate, João Rodrigues
Filho, “as plenárias regionais, que se
iniciam pelo Nordeste, têm a finalidade
de apontar sugestões para as propostas
em tramitação na Câmara dos Deputados, de forma a garantir o equilíbrio
orçamentário dos conselhos, essencial
ao exercício de suas atribuições legais, e
a segurança jurídica para a sustentação
econômica dos mesmos, sem onerar os
trabalhadores”.
“O maior trunfo veio com a repercussão da plenária junto às bases. O debate
foi levado pelos participantes do evento
para os locais de trabalho e o retorno da
categoria visa fortalecer a luta em defesa
das sugestões apresentadas pela CNTS”,
comemorou o diretor de Seguridade
Social da Confederação, primeiro vicepresidente da Federação e presidente
do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos
de Enfermagem de Alagoas - SATEAL,
Mário Jorge dos Santos Filho. Durante a

Relator deverá refo

A proposta em discussão é o PL
3.507/08, do ex-deputado Tarcísio Zimmermann (PT-RS), que dispõe sobre
a fixação de limites máximos para os
valores das anuidades, multas, taxas e
emolumentos devidos às entidades de
fiscalização do exercício de profissões
regulamentadas. O projeto tem apensado o PL 6.463/09, do Poder Executivo,
que trata sobre as contribuições devidas
para os conselhos profissionais e sobre a
forma de cobrança das anuidades e multas por violação da ética. Eudes Xavier já
havia apresentado parecer pela rejeição
do PL 3.507 e aprovação do PL 6.463,
porém, deverá reformular o relatório
após ouvir as posições e reivindicações
dos trabalhadores.
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João Rodrigues: “Profissio

Segundo o projeto, os conselhos
poderão cobrar de seus inscritos anuidades, multas por violação ética e outras
obrigações definidas em lei especial. A
contribuição, que não pode ser superior
a 1% do salário bruto anual, e o rateio
serão fixados por assembleia geral. A
proposição define a punição para o
empregador que deixar de efetuar o
desconto do salário de seus empregados
celetistas e veda a concessão de empréstimos ou financiamentos bancários
por entes públicos e a participação em
concorrências públicas.
O texto final vai definir as responsabilidades dos conselhos, incluindo a fiscalização de profissões regulamentadas e a
fixação e cobrança da contribuição anual
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elator debatem
de profissional

Entidades criam o Fórum
Nacional 30 Horas Já!

onais de várias categorias apoiaram anuidade de um dia do salário”
plenária, o dirigente chamou a atenção no
sentido de que não basta resolver a questão da anuidade profissional. “Temos que
discutir, também, o projeto em tramitação
na Câmara em busca da democratização
dos conselhos. Queremos contribuir,
mas também participar na gestão dos
órgãos”, disse.
Ano passado, a atuação do movimento sindical, tendo à frente a CNTS e a
CNPL, surtiu efeito, levando à retirada
da proposta de pauta para retomar o debate. Dirigentes da CNTS argumentaram
que a matéria merecia melhor avaliação,
especialmente do ponto de vista da representação sindical dos contribuintes. A
Comissão do Trabalho chegou a aprovar
requerimento para realização de audiência
pública, que não aconteceu. Foi aprovado
novo requerimento para realização de audiência pública na Comissão de Trabalho,
estando em fase de definição da data e
entidades a serem convidadas.
As duas confederações apresentaram
sugestões para elaboração do voto em
separado do deputado Roberto Santiago, levado à Comissão, propondo que a
anuidade seja correspondente ao valor
de um dia da remuneração do profissional no mês de janeiro do respectivo ano,
limitado ao teto de R$ 250,00. O relator vê
com bons olhos a proposta quase unânime
da anuidade igual a um dia de trabalho,
como ocorre com o valor da contribuição
sindical.
A CNPL foi representada na plenária
pelo presidente, Francisco Antonio Feijó,

o tesoureiro geral, Carlos Alberto Schmitt
Azevedo, o Secretário Geral, José Alberto
Rossi e os vice-presidentes Fernando
Gueiros e Lúcio Flávio Costa, além do diretor Paulo Rodrigues. Entre as entidades
que integram a base da CNPL, estiveram
presentes dirigentes das federações nacionais e sindicatos dos Corretores de
Imóveis, dos Odontologistas, dos Médicos Veterinários, dos Administradores,
dos Contadores e de Relações Públicas e
outras profissões.
Na opinião do presidente da CNPL foi
“uma magnífica reunião”. Ele destacou
que as manifestações, algumas bastante
emocionadas, relataram fatos que ocorrem
na área dos trabalhadores na saúde, com
a conclusão de que as anuidades devidas
aos conselhos devem ser proporcionais à
capacidade contributiva de cada um dos
profissionais, como ocorre com a contribuição sindical anual, em valor equivalente a um dia de trabalho.
“Nossos cumprimentos aos companheiros da CNTS pela qualidade da
organização do evento e a participação
grandiosa, destacando a figura do seu
presidente, José Lião de Almeida e, em
especial, do seu vice-presidente, João Rodrigues Filho, incansável batalhador das
lutas dos trabalhadores na área da saúde
e dos trabalhadores em geral, que muito
tem colaborado com a CNPL nessa empreitada pela definição das anuidades dos
conselhos de profissões regulamentadas
em valores compatíveis com a realidade”,
agradeceu o dirigente da CNPL.

Em mais uma trincheira de
luta pela aprovação urgente do
PL 2.295/00, que regulamenta a
jornada de 30 horas semanais para
os profissionais da Enfermagem,
as entidades representativas da
categoria – CNTS, FNE, ABEn e
Cofen – criaram, dia 16 de junho, o
Fórum Nacional 30 Horas Já!. Entre
as principais atividades já aprovadas serão lançados o dia nacional
de mobilização pelas 30 horas nos
Estados e o dia nacional de paralisação das 30 horas já! Em nova
reunião, dia 18 de julho, os
membros do Fórum
vão definir novas
ações e formas de
atuação.
As entidades decidiram,
também,
pela mobilização em
todos os
eventos da
categoria,
como as conferências de
saúde em todas
as esferas de governo, e participação nos seminários e
congressos já previstos,
inclusive de outras entidades
afins, como o Senpe, o Conasems,
CBCen, SITEN, CBEN, ENFs, e outros. “Será elaborada uma moção
padrão para uso nas conferências,
além da criação de marca e edição
de material para panfletagem, referente aos movimentos de lutas,
e envio de boletim informativo semanal”, ressalta o vice-presidente
e representante da CNTS na reunião, João Rodrigues Filho.
A CNTS é representada no
Fórum também pelos diretores
Adair Vassoler, Mário Jorge dos
Santos Filho, Terezinha Perissinotto, Clotilde Marques e Dalva
Maria Selzler.
Segundo ele, será multiplicada
e distribuída a carta de compromisso assinada pela presidente Dilma
Roussef, por ocasião da campanha
pela eleição presidencial, e mensagem de apoio do ministro da Saú-

de, Alexandre Padilha, à jornada
de 30 horas. Haverá permanência
semanal de no mínimo duas pessoas em Brasília, com o objetivo de
consolidar o Fórum como interlocutor dessa luta; criação de um site
próprio para o Fórum; e adoção
de estratégias junto ao colégio de
líderes na Câmara dos Deputados
para inclusão do PL 2.295 na pauta
para votação em plenário.
Como resultado inicial da criação do Fórum, o líder do PDT, deputado Paulo Pereira da Silva, vai
solicitar às lideranças do
Paraná que entrem em
contato com a atual
ministra da Casa
Civil, senadora
Gleisy Hoffmann, para
apresentar
as bandeiras
de luta da
Enfermagem. A coordenação
do Fórum se
reunirá com
as lideranças
do governo e
dos partidos e
com o ministro da
Saúde para definirem
o pleito da enfermagem e
darem uma resposta às lideranças nacionais.
O Fórum tem a seguinte estrutura administrativa: Coordenação Nacional, Secretaria Geral,
Coordenação de Comunicação,
Coordenação de Mobilização,
Coordenação Financeira/Contábil, Coordenação Política e Parlamentar e Coordenação Jurídica.
Cada entidade indicará cinco
nomes para a composição destas
estruturas, sendo que a CNTS vai
integrar, inclusive, a coordenação
nacional.
O fórum funcionará provisoriamente, na sede da ABEn Nacional.
O custeio e todas as suas atividades serão previamente orçados,
comunicados às entidades e por
elas financiados. “O Fórum poderá
ser criado nos estados para a mobilização nacional mais efetiva”,
informa João Rodrigues.

ormular parecer na Comissão de Trabalho

devida por pessoas físicas ou jurídicas,
bem como as taxas, emolumentos e multas, relacionados com suas atribuições
legais, respeitados os limites máximos. A
proposta tramita em regime de prioridade sujeita à apreciação conclusiva pelas
comissões de Trabalho, de Finanças e
Tributação e de Constituição e Justiça.
Segundo o deputado, o que se verifica, em muitos casos, é a ocorrência
de abusos nos valores cobrados pelos
órgãos fiscalizadores, o que onera de
forma desproporcional os profissionais
fiscalizados, sendo necessário impor limites sem, entretanto, inviabilizar o bom
funcionamento dessas entidades. O PL
6.463, acrescenta, é mais objetivo e mais
abrangente, disciplinando aspectos não

tratados no PL 3.507, como por exemplo,
a execução judicial de dívidas relacionadas com anuidades e multas devidas aos
conselhos profissionais, a prescrição das
anuidades e multas, bem como o cancelamento de inscrição por inadimplência
junto aos conselhos profissionais.
Pelo projeto, as pessoas naturais
contribuirão com até R$ 500,00 (quinhentos reais) e as pessoas jurídicas vão
contribuir com o valor da contribuição
da pessoa natural multiplicado por fator
conforme o valor do capital social. Os
valores das anuidades serão reajustados
de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
- INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

- IBGE, e deverão ser pagos até 1º de
março de cada ano, garantido o direito
ao parcelamento mensal em, no mínimo,
cinco vezes, vencendo a primeira parcela
em 1º de março.
Ainda segundo o PL 6.463, o profissional que até o dia 1º de janeiro
do exercício não tenha completado
dois anos de conclusão de seu curso
superior ou técnico pagará cinquenta
por cento do valor da anuidade, que
deixará de ser devida após 40 anos
de contribuição da pessoa natural. Os
profissionais de nível técnico inscritos
em conselhos que congreguem também
profissionais de nível superior pagarão
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
pela anuidade.
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Não será devido valor a título de
taxa de inscrição no conselho, ou seja,
no ano da inscrição; a pessoa natural
ou a pessoa jurídica pagará ao conselho
o valor da anuidade calculada proporcionalmente ao número de meses
restantes no ano. O não pagamento de
anuidade ou de multa por violação da
ética no prazo legal sujeita o devedor
ao pagamento de multa de dois por
cento sobre o valor devido e à incidência de correção com base na variação da
taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic para
títulos federais, com correção. A certidão do não pagamento de anuidade ou
de multa por violação da ética constitui
título executivo extrajudicial.
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Diretoria do SITESSCH reforça compromissos com trabalhadores

M

elhores condições de salário
e de trabalho; garantir e ampliar os direitos trabalhistas;
qualificação profissional; aplicação da
NR 32; ampliação da licença maternidade para 180 dias no setor privado;
combate às práticas de assédio moral/
sexual; fortalecimento e valorização da
categoria; jornada de 30 horas semanais
para os profissionais da enfermagem e
de 40 horas para as demais categorias.
Estes são alguns dos compromissos
reafirmados pela nova diretoria do
Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Chapecó e Região, que tomou posse
dia 20 de maio. Eleita com 93% de aprovação pela categoria, em chapa única,
denominada “Experiência e Renovação”, a nova diretoria é presidida pela
companheira Maria Salete Cross.
Na cerimônia de posse, a presidente do Sindicato lembrou a história
de luta do SITESSCH, fundado em 13
de novembro de 1984. Falou das lutas
e conquistas, como a construção da
sede do sindicato, concluída em 2006,
um sonho transformado em realidade,
e o reconhecimento dos técnicos de
Enfermagem, além da parceria com
movimentos sociais buscando políticas
não só para a saúde, mas para todo o
conjunto da sociedade. “São quase três

décadas de uma trajetória
ao lado dos trabalhadores
da saúde, buscando e
assegurando dignidade a
uma classe que, independente da hora do dia ou
da noite dedica os seus
serviços para a vida do ser
humano”, ressaltou.
Em seu pronunciamento, o até então presidente do Sindicato, Adair
Vassoler, destacou que a nova diretoria
também atende aos anseios da categoria, pois é uma equipe renovada e
jovem. “A nova direção é composta, na
sua maioria, por mulheres e 30% são de
companheiros novos, que aceitaram o
desafio de defender e representar esta
importante área, a saúde”, declarou.
A seguir, o pronunciamento de Maria
Salate Cross.
“Todos os dias o Sindicato
da Saúde escreve uma página na
história da nossa cidade, região,
do Estado de Santa Catarina e do
Brasil. Sempre presente nas lutas que
visam melhor qualidade de vida e
de trabalho para a categoria e para a
sociedade, o SITESSCH desenvolve
e fortalece, cada vez mais, seu nome
como entidade sindical e como
representante desta importante área:

a saúde. Saúde esta que pode ser vista
e analisada de inúmeras maneiras e
julgada por infinitas palavras, sejam
elas leigas ou experientes.
Certamente, você já parou pra
pensar como seria sua vida sem saúde.
E, se parou, certamente é porque já
passou por momentos onde a debilidade física e do sistema imperativoadministrativo da rede de saúde o
deixou ainda mais debilitado. Mas a
saúde que buscamos e a que queremos
celebrar hoje, não é saúde sucateada,
corrompida por más administrações
ou enraizadas na voz da política. A
saúde que celebramos hoje é a de uma
sociedade onde, primeiramente, o profissional da área tenha reais condições
de trabalho, remuneração e valorização, pois, se este setor está ou ficar
doente, quem vai nos atender? Quem

Rio Grande do Sul

Trabalhadores da Saúde de Passo Fundo
param a cidade em passeata
A passeata organizada pelo SINDISAÚDE de Passo Fundo, dia 1° de
junho, contra a falta de negociação dos
sindicatos patronais com a representação dos trabalhadores, foi um sucesso.
Numa demonstração da força e unidade do movimento de protesto dezenas
de trabalhadores dos hospitais
da cidade desfilaram pelas ruas
que ligam a Praça Tamandaré à
Avenida Brasil e pela avenida
principal da cidade, acompanhados por dirigentes e colegas
dos sindisaúdes de Erechim,
Lajeado, Caxias do Sul, Pelotas,
Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral Norte. A CNTS
e a Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Rio Grande
do Sul - FEESSERS enviaram
representantes.
No percurso de cerca de
dois quilômetros e meio da passeata,
foram distribuídas cópias da Carta
Aberta à População. Dirigentes sindicais da categoria, dos metalúrgicos
e dos bancários se revezaram ao microfone para explicar aos passantes
o motivo da manifestação e para dar
apoio ao movimento.
O presidente da Federação, Milton Kempfer, afirmou que faz oito
anos que os hospitais São Vicente
de Paulo e Cidade não celebram
mais acordo coletivo com o SINDISAÚDE e aplica os reajustes que
bem entendem. “O resultado é que
os salários vêm sendo reduzidos ao
longo do tempo em relação ao custo
de vida. A continuar esta intransigência dos patrões, os trabalhadores
10

dos hospitais vão parar, em breve”.
O apoio à manifestação dos funcionários da rede hospitalar também
veio da parte da CNTS. O secretáriogeral, Valdirlei Castagna, disse que
os empregadores deveriam abrir
imediatamente as negociações com

a categoria para que “o instituto
da greve, se utilizado, seja a última
alternativa”. Para o sindicalista de
Caxias do Sul, os hospitais da cidade
têm condições de atender as reivindicações da categoria, de pagar um
salário mais justo e jornadas mais
compatíveis com a importância dos
trabalhadores da saúde. Ele ressaltou
o fato de os profissionais do setor estarem sendo afastados pela sobrecarga
de trabalho e falta de funcionários, o
que lhes resulta em doenças psicossomáticas. “Logo, logo, teremos nos
hospitais doentes nos leitos e ao lado
deles”, finalizou.
“O PIB do setor de serviços no
Estado vem crescendo, mas quando
chega a hora de dividir com o traba-

lhador nada é feito”. A observação foi
do diretor de Formação Sindical do
SINDISAÚDE-RS, Gilnei Borges. Ele
ressaltou o fato de os profissionais da
área estarem permanentemente expostos a doenças infecto-contagiosas e a
dedicação com que os mesmos cuidam
dos pacientes. Luciano Viegas,
que preside o SINDISAÚDE de
Pelotas, pediu coerência e atenção
aos proprietários dos hospitais locais e convidou a população para
aderir ao movimento.
O assessor do presidente da
Câmara de Deputados, Neri
Gomes, disse estar chocado pelo
fato de a patronal não sentar
à mesa de negociações há oito
anos com o SINDIDAÚDE para
construir uma pauta que atenda
às reivindicações dos trabalhadores. “Enquanto a economia da
cidade cresce, eles não atualizam
os salários. É preciso lembrar que são
estes profissionais que cuidam da
nossa saúde”, ressaltou.
A presidente do SINDISAÚDE
de Passo Fundo, Terezinha Perissinotto, agradeceu a participação dos
trabalhadores, ao apoio dos sindicalistas de vários cantos do Estado, e
à Guarda Municipal de Trânsito da
cidade, para que o trânsito não tivesse
prejuízo. Terezinha afirmou que não
é só a questão dos baixos salários que
preocupa a categoria, mas a debandada dos auxiliares e dos técnicos
de enfermagem que estão migrando
para outras profissões. “Eles ganham
menos que serventes de pedreiro. Não
podemos continuar a perder estes
profissionais”, alertou.
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vai cuidar de nós?
Além de lutar por melhores garantias de sobrevivência, o SITESSCH luta
também para que você,
companheiro e companheira, tenham acesso a esse
bem tão valioso e possa ser
atendido por profissionais
alegres, valorizados e que
reflitam o reconhecimento
profissional em cada palavra ou em cada medicamento dado.
Durante todos estes anos de trabalho, o SITESSCH esteve presente em
muitos momentos históricos da nossa
cidade e do país. Não somente nas
datas no calendário, nosso trabalho
sempre foi marcado por união, força
e ética, esta que nasceu conosco e
que não nos deixa dobrar os joelhos
aos corruptos e ao descaso. Assim é
o SITESSCH.
Para darmos sequência ao trabalho desenvolvido pelo Sindicato da
Saúde estamos aqui hoje para empossar a nova diretoria sindical. Diretoria esta que foi fruto de uma chapa
única e que, intitulada Experiência e
Renovação, assume a partir de hoje o
compromisso de continuar a luta e de
reivindicar, incansavelmente, saúde
a todos nós”.

Cruz Alta
sediou curso de
formação sindical
A FEESSERS, por meio de sua Diretoria de Formação, Saúde e Condições
de Trabalho, realizou, nos dias 2 e 3 de
junho, em Cruz Alta, o seu Seminário de
Formação Sindical da Regional Nordeste.
O evento reuniu dezenas de trabalhadores
de Cruz Alta, Santo Ângelo, Santa Rosa
e Ijuí, além de dirigentes da Federação
provenientes de outros municípios.
O Sindicato local (SINDIESCA), que
organizou o encontro, recepcionou o
prefeito de Cruz Alta, Vilson Roberto
Bastos dos Santos, e o vereador Ademar
Guaresqui, representando o Legislativo
local, a reitora Elizabeth Fontoura Dornelles, da Universidade de Cruz Alta;
Fernando Scarpellini Pedroso, diretor
presidente do Sindicato dos Hospitais e
Estabelecimentos de Serviços de Saúde
da Região Serrana - SINDISERRA e do
Hospital Santa Lúcia, e Juliano da Silva,
do SINDIBERF e Hospital São Vicente
de Paulo.
Os trabalhadores receberam formação sobre Direitos Trabalhistas: Direito
do Trabalho - Histórico - Os quatro períodos e o Histórico no Brasil; Histórico
e responsabilidade do Controle Social,
Brasil - SUS, além de Posturas, Relações
e Responsabilidades dos Dirigentes
Sindicais.
Entre os formadores estavam Valdirlei Castagna, diretor do Sindisaúde
de Caxias do Sul e secretário geral da
CNTS; Milton Kempfer, diretor presidente das FEESSERS, Janir Brandão e
Luis Henrique Braga Soares, assessores
jurídicos do SINDIESCA; Mateus Flores
Silva, diretor sindical do SINDIESCA e
advogado; Adilson Szymanski, diretor
da FEESSERS e presidente do Sindisaúde
de Erechim; Eva Rosalina Vieira, diretora
de Formação e Condições de Trabalho da
FEESSERS e presidente do SINDIESCA.
(Rosa Pitsch)
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FEESSNE comemora 20 anos com posse de nova diretoria

m meio às comemorações dos
20 anos de existência, marcados
por lutas e conquistas sociais e
trabalhistas, a Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Nordeste - FEESSNE
deu posse à nova diretoria, eleita em
chapa única para a gestão 2011-2016,
sob o slogan A Luta Continua por
um País Justo e sem Discriminação.
Consolidar o reconhecimento dos
trabalhadores na Saúde do Nordeste é a principal bandeira de luta da
Federação.
“Hoje, somos mais de 700 mil
entre os 60 milhões de habitantes da
região, o que corresponde a 28% da
população brasileira, e a União só
aplica 13% do seu PIB, levando-se
a ser uma das regiões mais pobres
do Brasil. Dentro deste contexto
buscaremos a valorização dos trabalhos em todos os espaços de representação política, sindical e junto à
Administração Federal”, destacou o
presidente reeleito, João Rodrigues
Filho, que é vice-presidente da CNTS.
“Os nove estados da região nordeste
estão integrados, através da diretoria
da Federação, para defesa da igualdade dos trabalhadores no país”,
comemora.
A diretoria efetiva é composta,
ainda, por Mário Jorge dos Santos

Filho, 1º vice-presidente; José Aluízio
Marinho da Silva, 2º vice; Lucimary
Santos Pinto, 1º secretário; José Raimundo Santana Santos, 2º secretário;
Walter José Bruno D’Emery, 1º tesoureiro; Severino Ramos de Souto,
2º tesoureiro; José Bernardo da Silva,
diretor de Patrimônio; José Francisco
de Lima, diretor de Planejamento e
Cultura; e Domingos da Silva Ferreira,
diretor de Assuntos Sindicais, Trabalhistas e Previdenciários. “A diretoria
teve ampliada na sua composição a
representação da base devido às novas
filiações”, ressaltou Mário Jorge.
São suplentes da diretoria José
Augusto Couto Santos, Pedro Anselmo, Edneide Santos Amorim,
Francineide Pereira Alves, Doraci dos
Santos Silva, Carlita Pina de Souza,
Josenil Santana dos Santos, Marcelo
de Araújo Pinheiro, Mário Jorge Alves da Silva e Roberto de Andrade
Leôncio. O Conselho Fiscal é composto por José George dos Santos, Pedro
Marinho Espíndola e José Wilde
Correia, como efetivos; e Claudionor
José da Silva e Luiz Gonzaga Marinho
da Silva, suplentes. A diretoria tem
como delegados confederativos titulares João Rodrigues Filho e Roberto
Hilário Barbosa, e como suplentes
Obadias Gomes da Silva e José Severino da Silva Filho.

Maranhão

Trabalhadores da saúde
ficam sem verbas rescisórias
Mais de 500 trabalhadores da saúde deixaram de
receber salários e as verbas
rescisórias por conta do
encerramento do contrato
de parceria entre a Cruz
Vermelha e o governo do
Estado do Maranhão. Em
outubro de 2009, 579 trabalhadores da Saúde foram
contratados pela Cruz Vermelha Brasileira – filial do
Maranhão – para prestar
serviços no Hospital dos
Servidores do Estado – Hospital Dr. Carlos Macieira.
Em abril de 2011, a Secretaria de Saúde do Estado
do Maranhão interveio na
administração do hospital
e, a partir de então, não foram mais pagos os salários e
nem fornecido vales-transportes aos trabalhadores.
Atualmente o hospital
está sendo administrado por

outra empresa (terceirizada)
denominada “Bem Viver” e
os 579 empregados da Cruz
Vermelha não receberam os
salários devidos e nem as
verbas rescisórias em decorrência do término do contrato de trabalho. “Ao invés
de fazer concurso público,
atendendo ao que preceitua
a nossa Constituição, a Secretaria de Saúde do Estado do
Maranhão continua fomentando a precarização dos serviços através da realização
de contratos de parceria sem
qualquer comprometimento
com a qualidade dos serviços prestados à população”,
denuncia a presidente do
Sindicato dos Profissionais
de Enfermagem e Empregados em Estabelecimentos de
Saúde do Estado do Maranhão - SINPEES, Lucimary
Santos Pinto.

Diretoria tem
representação
dos nove estados
da região

Diretoria fez juramento de bem
representar a categoria

Federação
comemorou
20 anos de
trabalho e
conquistas

Alagoas

Sateal recebe congratulação da Conbrappe
O Sindicato dos Auxiliares
e Técnicos em Enfermagem
de Alagoas - Sateal recebeu
uma congratulação especial
pelos serviços prestados à
sociedade, da Consultoria
Brasileira de Administração
Pesquisa e Estatística - Conbrappe, que classificou o
sindicato como uma das
entidades mais atuantes no
segmento saúde do Estado,
ficando entre as quatro instituições mais bem conceituadas entre os profissionais e a
sociedade alagoana. Segundo
o portador da homenagem
e membro da Conbrappe,
Pedro Lúcio, a pesquisa que
resultou no reconhecimento
do Sateal foi realizada em
Maceió em 2010, e ouviu
1.006 pessoas, incluindo

profissionais do setor saúde
e sociedade em geral.
Para chegar ao reconhecimento, itens como rapidez e
bom atendimento, facilidade
de negociação, qualidade
na prestação de serviços,
segurança e credibilidade,
histórico da entidade, projeto
estratégico, layout e plano de
mídia foram analisados por
profissionais de administração, economia e estatística,
que classificaram o Sateal
como um dos sindicatos que
mais atende aos anseios dos
associados. “Para obter um
reconhecimento por excelência, a empresa/entidade,
precisa ter um conjunto de
ações que façam com que ela
seja lembrada pelo público”,
ressaltou Pedro Lúcio.

O presidente do Sateal,
Mário Jorge Filho, dedicou
o reconhecimento aos trabalhadores do Sindicato, à
direção da entidade e aos
profissionais auxiliares e
técnicos de enfermagem
de todo o Estado. “É uma
grande satisfação receber
um reconhecimento desse
porte. Significa que estamos
trilhando o caminho certo
na defesa dos direitos da
categoria, bem como lutando
para que os usuários dos serviços de saúde tenham mais
dignidade no atendimento.
Dedico este prêmio a todos
que fazem o Sateal, bem
como aos profissionais que
se dedicam a salvar vidas
todos os dias”, enfatizou.
(Assessoria Sateal)

Paraná

SINDESAUVEL assina Convenção Coletiva para 2011/2012
Mais uma vez, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Cascavel e Região
(PR) conquista a assinatura de
Convenção Coletiva de Trabalho. Os trabalhadores do setor
obtiveram um reajuste linear
de 7% nos salários. “O reajuste
é significativo, principalmente,
diante de termos uma inflação
ainda não tão alta. É uma vitória
da categoria que poderia ser
maior com mais participação
dos trabalhadores. E nossa luta
Maio/Junho/Julho de 2011

continua, pois nossa meta é alcançar o piso estadual”, ressalta
a presidente do Sindesauvel,
Dalva Maria Selzler.
Os pisos passam a ser os
seguintes: Técnico de Enfermagem, R$ 730,00, com índice
de 8,95%; Auxiliar de Enfermagem, R$ 670,00 (9,66%);
Atendente de Enfermagem,
R$ 650,00 (8,33%); empregados
da recepção, escritório, administrativo e outros, R$ 630,00
(12,5%); pessoal de copa, cozinha, limpeza, R$ 600,00 (9,09%).

O vale alimentação teve aumento de 23,07%, passando de
R$ 130,00 para R$ 160,00; as férias
ampliadas de 45 dias para quem
trabalha há dez anos ou mais
no mesmo local; e aviso prévio
de 45 dias para quem tem mais
de 10 anos na mesma empresa.
A jornada continua de 36 horas
semanais e o trabalhador que
contar com mais de cinco anos na
mesma empresa e que nela vier a
se aposentar fará jus a um abono
aposentadoria incluído no valor
da sua última remuneração.
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Seminário no SINSAUDESP:
Inclusão da Pessoa com Deficiência em Serviços de Saúde
A inclusão da pessoa com deficiência em serviços de saúde foi
tema de um importante seminário
no SINSAUDESP. Durante o evento,
em palestra do Secretário-geral, Dr.
Joaquim José da Silva Filho, foram
avaliadas as ações desenvolvidas
pelos representantes dos trabalhadores e empregadores nos últimos
anos. O presidente do SINSAUDESP,
Dr. José Lião de Almeida, também
falou sobre o tema na abertura dos
trabalhos.
Abrilhantaram os trabalhos os
seguintes palestrantes especialistas
no tema: Adriano Bandini, Coordenador Geral de Projetos de Inclusão
da Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência e Mobilidade; Marco
Antonio Pellegrini, Secretário Adjunto
da Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência; Dr. José

Secretário
adjunto Marco
Antonio
Pellegrini com
representantes
do SINDHOSP,
SINDHOSFIL,
diretores do
SINSAUDESP e
do NEPES

Carlos do Carmo, Auditor Fiscal do
MTE; Eliana Fittipaldi, COREN/SP;
Cristina Aparecida Gonçalves, do
SINDHOSP; e Edison Ferreira da Silva, representando o SINDHOSFIL.
O evento foi uma iniciativa do

Núcleo de Estudos, Pesquisas e
Ensino em Segurança e Saúde do
Trabalhador em Serviços de Saúde
(NEPES) e uma realização do SINSAUDESP e FMUSP, em parceria
com o SINDHOSP e SINDHOSFIL.

SINTRASAÚDE firma convenções
e acordos em benefício da categoria
A diretoria do SINTRASAÚDE
- Santos firmou, após várias negociações, Convenção Coletiva
de Trabalho com o SINDHOSP,
beneficiando os trabalhadores do
Hospital Ana Costa, com data-base
em junho. O reajuste obtido foi de
6,5% a partir da folha de pagamento
do mês de junho. Já o valor da cesta
básica passou para R$ 100,00, o que
representa um aumento de 18% sobre
o valor anterior.
As demais cláusulas da Convenção
2010/2011 foram mantidas, dentre as
quais destacamos: jornada especial
12/36 com uma folga mensal e adicional de 8%; adicional noturno de
45%; horas extras de 100% sobre a
hora normal; e auxílio-creche de 20%
do salário de ingresso. O presidente
do SINTRASAÚDE, Paulo Pimentel,
destaca a luta da diretoria para mais
essa conquista e a participação efetiva
dos trabalhadores que compareceram
à assembleia e aprovaram a proposta
apresentada pela empresa.
Dando sequência à campanha salarial para a data base junho de 2011,

a diretoria do SINTRAsemanais; cesta-básica de
SAÚDE - Santos firmou
R$ 105,00; piso salarial
Acordo Coletivo de Traescalonado (sendo o míbalho com o hospital
nimo de R$ 795,73 para a
Beneficência Portuguesa
função apoio; Auxiliar de
de Santos, representado
Enfermagem passou para
pelo SINDHOSFIL-LIR$ 1.229,00; Técnico de EnNOSESP. Com isso, os
fermagem, R$ 1.296,55;
trabalhadores do hose motorista hospitalar,
pital terão seus salários
R$ 1.423,07).
e benefícios reajustados
Pimentel enfatiza que
em 6,5% a partir da folha
esse acordo é um dos
Paulo Pimentel
de pagamento do mês de
melhores da região, pois
junho. O presidente do Sindicato, Paulo
conta também com adicional por
Pimentel, destaca que valeu a participatempo de serviço na base de 1% para
ção dos trabalhadores nas assembleias e
cada ano trabalhado na empresa, adia luta da diretoria que conseguiu, após
cional noturno de 50%, auxílio-creche
exaustivas negociações, um reajuste
de 30% do piso salarial, dentre outros
acima da inflação acumulada do períbenefícios.
odo junho/2010 a maio /2011, medida
Fechando a campanha salarial
pelo INPC/IBGE.
data-base junho/2011, a diretoria do
O acordo prevê também a manuSindicato também conseguiu firmar
tenção das cláusulas anteriores, das
Acordo Coletivo com o hospital Casa
quais destacamos: jornada especial
de Saúde de Santos com o mesmo
12/36 com adicional de 10% sobre
índice de reajuste (6,5%), sendo que a
o salário base e uma folga mensal;
cesta básica passou de R$ 120,00 para
jornada de 6 horas diárias com uma
R$ 130,00 e as demais cláusulas do
folga semanal; jornada de 40 horas
Acordo 2010/2011 foram mantidas.

Ação de cumprimento contra
Santa Casa de Ilhabela está
em fase executória
A diretoria do SINTRASAÚDE-Santos realizou assembleia
com os empregados da Santa
Casa de Ilhabela, relacionados
no processo de ação de cumprimento que tramita na Vara
do Trabalho de São Sebastião,
para análise e posicionamento
dos obreiros quanto à proposta
apresentada pela administração
do hospital em audiência realizada no fórum trabalhista, que
pretendia quitar a dívida em
trinta parcelas.
Os trabalhadores da Santa
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Casa de Ilhabela, após vários
debates, aprovaram proposta
apresentada à administração do
hospital para pagamento em vinte parcelas, visando quitação do
processo movido pelo Sindicato,
em fase de execução, cujo valor
total é de aproximadamente três
milhões de reais. A diretoria do
Sindicato enviou oficio à administração informando da decisão dos
trabalhadores e aguarda decisão
da Justiça para finalmente ver
solucionado este processo que se
arrasta há seis anos.

SINTRASAÚDE
sedia reunião
da Federação
de São Paulo
Na sede do SINTRASAÚDE-Santos, dia 17 de maio, foi realizada a reunião da Federação dos Trabalhadores
da Saúde do Estado de São Paulo, com
a participação de todos os sindicatos
filiados. Na ocasião, dentre os muitos
assuntos discutidos, foi dada ênfase à
aplicação da NR-32 que, inclusive, tem
sido objeto de seminários nas várias
cidades do Estado com o patrocínio
daquela Federação. O “Seminário
Estadual pela Implantação da NR32 articulada com as demais Normas
Regulamentadoras” aconteceu em
Santos, também na sede do Sindicato,
em 18 de maio.

Maio/Junho/Julho de 2011
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Relator do PLS
26/07 atende
reivindicação
da FESSRJ
Em atenção à reivindicação
da Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro - FESSRJ, o relator do
PLS 26/07 na Comissão de Educação, senador Garibaldi Alves
(PMDB-RN), recebeu dirigentes
da entidade em audiência, dia 2
de junho, para dirimir dúvidas
e ouvir sugestões ao projeto
antes de concluir seu parecer.
“Levamos a ele nossas razões e
a ansiedade de nossos filiados
e da categoria com relação à
matéria e respondemos às indagações do senador no sentido
de subsidiar a elaboração do relatório”, explicou a presidente
da Federação, Maria Barbara,
que esteve acompanhada do
diretor de Assuntos Parlamentares, Jorge Ubiratan.
“O senador ficou satisfeito
com os esclarecimentos sobre a
matéria, que é muito complexa,
e disse que, sanadas todas as
dúvidas e estando ele no momento muito mais tranquilo
dentro de seu convencimento,
se sente agora muito mais à
vontade para concluir seu relatório. Ele agradeceu pelo atendimento ao chamado, garantindo que seu relatório estará bem
mais próximo de justiça para a
categoria dos profissionais de
enfermagem”, destacou Jorge
Ubiratan.
O PLS 26, do senador Tião
Viana (PT-AC), altera a Lei
7.498/86, sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, para estabelecer prazo
para a concessão de registro
aos atendentes, auxiliares e
técnicos de enfermagem e assegurar a esses profissionais o
acesso diferenciado aos cursos
de graduação de nível superior
em enfermagem.

Senador Garibaldi Alves,
Maria Barbara e
Jorge Ubiratan

Jornal da

CNTS

TST vai discutir terceirização em audiência pública

A

o decidir, dia 27 de
junho, que as empresas de telefonia não
podem terceirizar serviços de
call center, um precedente que
pode afetar diversas empresas
no país, o Tribunal Superior
do Trabalho anunciou uma
medida inédita: a terceirização será debatida pela Corte
em audiência pública. Esta
é a primeira vez que o TST
promove uma reunião desse
tipo, extrapolando a análise
de aspectos meramente jurídicos para ouvir a opinião
de empresas e trabalhadores
sobre as causas e os efeitos das
subcontratações – uma das
discussões mais polêmicas na
Justiça Trabalhista, travada
em milhares de ações de sindicatos e empregados.
A expectativa é de que os
ministros se reúnam para escolher um caso a ser discutido
com a sociedade. Mas ainda
não há data para a reunião.
A proposta foi elogiada por
advogados de empresas e
trabalhadores.
O presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen,
havia interrompido o julgamento de uma ação de um
trabalhador questionando a
terceirização do call center
da TIM em Minas Gerais. O
placar estava em oito votos

Foto: Aldo Dias/TST

Estatal responde por terceirizado

contrários à terceirização e
cinco admitindo essa possibilidade. Dalazen seria o último
a votar. O assunto estava em
discussão na Seção Especializada em Dissídios Individuais, reunida em sua composição plena, de 15 ministros.
Como a seção é responsável
por unificar a jurisprudência
do Tribunal, o resultado era
muito aguardado.
No dia seguinte (28), Dalazen voltou atrás e decidiu
proferir seu voto, seguindo o
entendimento da relatora, ministra Maria de Assis Calsing,
contrário à terceirização. O
ministro Carlos Alberto Reis
de Paula não votou por estar
impedido. Com isso, venceu
a tese dos trabalhadores, por

nove votos a cinco.
Na segunda-feira, embora a contagem dos votos
já sinalizasse um ganho de
causa para os empregados,
o presidente do TST havia
pedido vista para promover
um debate mais amplo sobre
o assunto. Foi quando ele
sugeriu a audiência pública.
“A meu juízo, essa matéria
reveste-se de uma relevância
extraordinária do ponto de
vista social, econômico e até
político, e não se cinge estritamente à questão do call
center”, afirmou Dalazen,
acrescentando que o debate
gira em torno do que configura exatamente a atividadefim de uma empresa. (Fonte:
Valor Econômico)

Empresa pública não
pode contratar funcionários terceirizados para
cujas funções exista concurso público. Mesmo
assim, quando uma companhia da administração
pública tiver força de trabalho terceirizada, ela é
responsável pelos atos ilegais de seus funcionários.
Com esse entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça condenou a Companhia
de Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul no caso de
uma indenização movida
por uma consumidora.
Segundo os autos do processo, um funcionário terceirizado da empresa foi
até a casa do pai da autora
para cortar o fornecimento
de luz por inadimplência.
Segundo a mulher, o funcionário a ofendeu com
expressões racistas e lhe
deu dois socos no pescoço.
A companhia alegou que
não era parte legítima do
processo porque o suposto
agressor era um prestador

Magistrados defendem limite na terceirização
Em mais uma audiência, dia 6
de julho, da Comissão Especial sobre a Regulamentação do Trabalho
Terceirizado, representantes da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho - Anamatra e
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT defenderam os direitos dos trabalhadores
numa futura regulamentação da
terceirização. As duas entidades
refutaram a tese de que não existe
legislação em vigor para tratar
dos casos de terceirização no
trabalho. “O TST interpretou
a Constituição e leis esparsas
para definir a Súmula 331.
Ela traz padrões mínimos que
devem ser respeitados pelas
empresas”, definiu o procurador Sebastião Vieira Caixeta,
presidente da ANPT.
“Os juízes são contra estender a hipótese de terceirização
para mais atividades. Isso confrontaria o Artigo 7º da Constituição”, argumentou Renato
Henry Sant’Anna, presidente
da Anamatra. Ele também destacou
a importância da responsabilidade
solidária nos contratos entre tomadora e prestadora de serviços. “Ela
deve valer sempre, pois responde
quem se beneficiou da mão de
obra.” A audiência na comissão
também teve participação do professor José Pastore e do Coordenador-geral de Relações do Trabalho,
João Cortez de Medeiros.
Dois projetos têm norteado
as discussões. O PL 1.621/07, do
deputado Vicentinho (PT/SP),

com apoio dos trabalhadores,
inclui a responsabilidade solidária e pontos como a proibição da
terceirização da atividade-fim das
empresas. E o PL 4.330/04, do
deputado Sandro Mabel (PR/GO),
que tem apoio dos empregadores,
institui a responsabilidade subsidiária, segundo a qual o trabalhador
terceirizado só pode cobrar direitos trabalhistas da tomadora de
serviços quando esgotados os bens
da empresa prestadora, no caso de
Foto: Saulo Cruz/Ag. Câmara

falência, por exemplo. Além destas
duas matérias, existem mais 25
proposições que tratam sobre a
terceirização nos setores público
e privado.
As primeiras audiências foram
marcadas pelas divergências entre
entidades de trabalhadores e empregadores. Os trabalhadores, representados por centrais sindicais,
defenderam a terceirização só para
atividades-meio e responsabilidade
solidária nas obrigações trabalhistas – garantia de que as empresas

sejam responsabilizadas quando
contratam prestadoras de serviço.
Os pontos essenciais são a valorização do trabalho e do trabalhador; a garantia de pagamento dos
direitos e obrigações trabalhistas; a
fiscalização pela tomadora (contratante) para garantir esses direitos;
e a equidade entre empregados e
terceirizados. Os dirigentes sindicais se preocupam com o enfraquecimento da organização sindical
nessa relação de emprego.
Os representantes dos empresários insistem na adoção de
terceirização ampla, ou seja, nas
atividades meio e fim. Admitem
possibilidade da regra de transição, passando a empresa contratante de subsidiária para solidária,
caso não se cumpra o contrato por
parte da contratada, como forma
de agilizar o pagamento aos trabalhadores.
O ex-ministro do Trabalho,
Almir Pazzianotto, fez um breve
histórico sobre o tema desde antes
da Constituição até os dias atuais
e ressaltou que o assunto sempre
suscitou polêmica. O jurista frisou
que a terceirização não deveria ser
tratada na CLT, mas sim no Código
Civil, e defendeu um meio termo
entre responsabilidade solidária e
responsabilidade subsidiária, destacando a necessidade de fiscalização de ambas as partes – tomador
de serviços e contratado.O relator
da comissão especial, deputado
Roberto Santiago (PV/SP), garante
que vai apresentar seu parecer no
final de agosto. (Ag. Câmara)
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de serviços, sem vínculos
empregatícios.
Para a relatora do caso,
ministra Nancy Andrighi,
no entanto, a empresa
gaúcha tem responsabilidade sobre o caso, já que
o homem foi à casa do pai
da vítima em nome da
Companhia – com base
no artigo 37, parágrafo 6º,
da Constituição Federal.
O julgamento, do Recurso Especial 951.514, fixou jurisprudência no STJ
quanto à terceirização de
funcionários por empresas
públicas.
O entendimento do STJ
é importante dado o crescimento da força de trabalho
terceirizada dentro das
empresas públicas. Segundo dados do Sindprestem,
sindicato das empresas
que prestam serviços terceirizados, no ano passado, foram registrados 8,2
milhões de trabalhadores
terceirizados em todos os
ramos da economia. (Fonte: STJ)

Deputados denunciam
manobra na aprovação
do PL 4.330/04
Os deputados federais Assis Melo (PCdoBRS) e Daniel Almeida (PCdoB-BA) apresentaram recurso ao plenário da Câmara exigindo
anulação da votação que aprovou, em 8 de junho, na Comissão de Trabalho, o PL 4.330/04,
do deputado Sandro Mabel (PR-GO), que cria
obrigações para empresas de terceirização e
para contratantes desses serviços.
Eles solicitam maior tempo para discutir o
projeto e denunciam que o PL libera a terceirização, precariza ainda mais as relações de
trabalho; permite contratações terceirizadas
para atividade-meio e atividade-fim, revogando norma do TST, que limita terceirização
das atividades-fim; permite a quarteirização;
e determina que o contratante é responsável
subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, isto é, o terceirizado só pode cobrar
direitos depois de esgotados todos os bens
da empresa.
Assis Melo destacou que não vê motivo
para votar apressadamente um projeto que
libera a terceirização, precarizando ainda mais
as relações de trabalho, quando foi criada uma
comissão especial para debater o assunto.
Segundo ele, “o presidente da Comissão do
Trabalho, deputado Sílvio Costa (PTB-PE),
não atentou para o regimento da Casa e não
considerou o requerimento”, para que o
projeto fosse levado para debate na comissão
especial. “Não tem sentido criar uma comissão
e discutir projeto noutra comissão. Achamos
que é tentativa de impor uma lei”, criticou.
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Centrais apresentam
pauta unitária de reivindicações

Alerta! Projeto na Câmara
flexibiliza direitos trabalhistas

O

presidente da Comissão de
Trabalho, Administração e
Serviço Público, deputado
Silvio Costa (PTB-PE), apresentou
o PL 1.463/2011, que cria o Código
de Trabalho e flexibiliza os direitos trabalhistas. Sob o pretexto de
modernizar as relações de trabalho
e com o argumento de que “o protecionismo exagerado na legislação
laboral brasileira é, hoje, um óbice ao
dinamismo do mercado de trabalho,
além de contribuir
para reduzir as
perspectivas de entrada no mercado
de trabalhadores
já discriminados
como mulheres,
jovens e idosos”, o
deputado propõe
a flexibilização dos
direitos trabalhistas no Brasil.
Pela proposta
de Código – que
possui 240 artigos
e está organizado
em quatro livros
(I - Do Direito Individual do Trabalho; II - Do Direito Coletivo do
Trabalho; III - Das
Penalidades; e IV
- Das Disposições
Transitórias) – os direitos mínimos
previstos podem ser alterados por
meio: 1) de convenção ou acordo
coletivo de trabalho; ou 2) acordo
individual, desde que o trabalhador
perceba salário mensal igual ou superior a dez vezes o limite do salário de
contribuição da Previdência Social.
O Código também trata da terceirização, da organização sindical e do
financiamento das entidades sindicais, do direito de greve e do processo
de negociação, individual ou coletiva,
além dos quoruns e penalidades na
hipótese de descumprimentos das

CNTS

regras e procedimentos previstos.
Bem formulado, o Código, na prática,
desmonta o Direito do Trabalho, que
no Brasil é norma de ordem pública
e caráter irrenunciável.
Ao estabelecer a prevalência do
negociado sobre o legislado, inclusive
com a previsão de acordo individual
entre empregador e trabalhador,
desde que este tenha salário mensal
igual ou superior a dez vezes o teto de
contribuição do INSS (R$ 36.896,60),
a proposta elimina
a figura do hipossuficiente nas relações de trabalho,
princípio segundo
o qual o empregado é a parte mais
fraca econômica,
social e politicamente na relação
com o empregador.
Nas palavras
do próprio autor
do projeto, “flexibilizar, garantindo-se direitos
mínimos, vem ao
encontro da tendência mundial
de afastamento do
intervencionismo
e protecionismo
exacerbado do Estado, dando força à composição entre
as partes como forma reguladora das
relações laborais”. Por isso, segundo
ele, “a necessidade de a cooperação
substituir o confronto nas relações
trabalhistas, e de fazer prevalecer o
negociado sobre o legislado”. O texto,
como se vê, é um verdadeiro atentado às conquistas dos trabalhadores.
Precisa ser melhor analisado e denunciado. (Leia a íntegra da proposta na
página da CNTS www.cnts.org.br no
item Documentos)
Diretoria do DIAP

As centrais sindicais realizaram,
ato unitário na região norte; dia 21,
dia 6 de julho, em Brasília, o Dia
ato unitário na região nordeste, dia
Nacional de Mobilização em defesa
28, ato unitário na região sul. No dia
da Agenda Unitária da Classe Traba3 de agosto, fechando o calendário,
lhadora, com concentração em frente
está prevista uma grande passeata
à Catedral e passeata até o Congresna Avenida Paulista, com cerca de
so Nacional. Os manifestantes se
100 mil pessoas.
concentraram na entrada do Anexo
A plataforma de reivindicações
3 da Câmara
Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr i n c l u i , t a m dos Deputados,
bém, o fim do
principal acesso
fator previdendos parlamentaciário; regulares à Casa, para
mentação das
estarem mais
Convenção 151
próximos e au(negociação
mentar a prescoletiva no sesão. Com palator público) e
vras de ordem,
a ratificação da
balões, faixas e
Convenção 158
cartazes, fogos
(contra a dede artifício e
missão imotiapitos, os mavada). E, ainda,
nifestantes queriam quebrar a indimudança na política econômica
ferença para a votação da redução
governo (redução dos juros, novo
da jornada de trabalho de 44 para
projeto de desenvolvimento, mais
40 horas semanais, que tramita na
e melhores empregos, salário igual
Casa há 15 anos. Os oradores se dipara trabalho); garantia de aplicavidiram entre dirigentes sindicais e
ção de 10% do orçamento da União
parlamentares comprometidos com
em educação; reforma agrária e
a classe trabalhadora. A estratégia é
reforma urbana do solo; contra as
manter a mobilização no mês de julho
discriminações e contra a precarinas bases estaduais dos parlamentazação das relações de trabalho por
res. A agenda de mobilização prevê
meio de terceirizações. (Fonte: Portal
Vermelho)
ainda, para o mês de julho, dia 14,

Fórum Sindical fará ato público
em defesa da CLT
Está prevista para 22 de agosto,
no auditório Petrônio Portela, no
Senado Federal, a realização do ato
público Em Defesa da CLT aprovado
pelas entidades que compõem o
Fórum Sindical dos Trabalhadores
- FST. No evento, que relembra a
criação da Consolidação das Leis
do Trabalho, no governo de Getúlio
Vargas, os dirigentes sindicais das
entidades que compõem o Fórum
denunciarão os ataques aos direitos trabalhistas e sociais por meio
de proposições em tramitação no
Congresso Nacional. Será convidado para o evento o único dos quatro

autores da CLT ainda vivo, o exministro Arnaldo Sussekind.
Durante todo o mês, as centrais
e confederações estarão atentas à
pauta da Comissão do Trabalho,
uma vez que o presidente, deputado Sílvio Costa (PTB-PE), anunciou
que vai colocar em votação vários
projetos de interesse dos trabalhadores e dos empregadores, como
os que tratam da terceirização,
demissão imotivada, desoneração
da folha de pagamento, redução da
jornada de trabalho, estabilidade
do dirigente sindical e contribuição
assistencial.

A informalidade e o movimento sindical: uma agenda para o século XXI
As mudanças das últimas décadas
conferiram características peculiares
quanto à estruturação do mercado
de trabalho em praticamente todos os
países. Observou-se uma redefinição
das relações de trabalho, com uma
diversificação crescente dos tipos
de contratação, das formas de inserção dos trabalhadores na estrutura
produtiva e, ainda, a persistência de
importantes segmentos em atividades
produtivas tradicionais. Diante disso,
a relação padrão de assalariamento
não pode mais ser considerada a
única e inexorável forma de inserção
produtiva e de inclusão social.
Recentemente, a reconhecida
complexidade que envolve o tema e a
crescente interação entre as atividades
desenvolvidas pelo setor informal e os
setores dinâmicos da economia propiciaram maior relevância ao debate.
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Também estimularam a formulação
de novas concepções e categorias de
análise, voltadas para o desafio de
incrementar a proteção social no âmbito de pequenos empreendimentos
e das atividades cooperativadas, e
fomentaram avanços sistêmicos para
o combate à precarização do trabalho
assalariado.
Nesse sentido, o Dieese, por meio
de projeto específico sobre o tema,
vem desenvolvendo estudos e debates para refletir sobre os impactos da
informalidade; elaborar diagnósticos
atualizados; e identificar soluções
direcionadas à forma específica de
inserção ocupacional (seja como assalariados, trabalhadores por contaprópria, pequenos empregadores,
trabalhadores domésticos, cooperativados, não remunerados, dentre
outros), dada a premência de se equa-

cionar não só as questões relacionadas
ao financiamento da rede de proteção
social, mas também de se criar um
ambiente voltado ao desenvolvimento
com inclusão social.
A dimensão do mercado de trabalho brasileiro e a grande heterogeneidade aí observada colocam o país
como importante referência para a
investigação sobre informalidade e
o seu enfrentamento, por meio do
diálogo social e da construção de um
quadro regulatório adequado e de
políticas públicas inovadoras e inclusivas. Para o movimento sindical,
este desafio implica na formulação de
estratégias adequadas à dimensão e à
complexidade do problema.
O Dieese divulgou a Nota Técnica
99, de maio de 2011, sobre A Informalidade e o Movimento Sindical:
uma agenda para o século XXI, orga-
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nizada em duas partes. Na primeira,
apresenta brevemente as dificuldades
conceituais que sempre marcaram o
debate sobre informalidade, as quais
implicam em divergências na própria
aferição do fenômeno. A partir das recomendações da OIT e das concepções
adotadas, buscou-se dimensionar o
fenômeno no Brasil. Na segunda parte,
são propostas formas alternativas de
atuação do movimento sindical brasileiro para o enfrentamento da informalidade, considerando-se uma nova
tipologia de agregação das situações
encontradas na realidade decorrentes:
das relações entre o setor formal e
informal, da dinâmica da atividade
produtiva e das condições específicas
da inserção ocupacional. Leia a íntegra
da Nota Técnica na página da Confederação – www.cnts.org.br – no item
Documentos.
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Suspensão de auxílio-doença somente com nova perícia médica

O

Foto: J. Freitas/Ag. Senado

Instituto Nacional
para sustentar a prorrogação.
da Previdência SoA solicitação deve ser feita
cial - INSS poderá ser
dentro do prazo de quinze dias
obrigado a realizar perícia
que antecede o fim da licença
médica antes de suspender o
anteriormente aprovada. O
pagamento de auxílio-doença
rigor da legislação vem da
concedido a segurado sob
necessidade do INSS de relicença para tratamento de
duzir distorções na concessão
saúde. A medida é prevista
do benefício, decorrentes da
em projeto do senador Paulo
terceirização das perícias méPaim (PT-RS) aprovado pela
dicas, fraudes e aumento dos
Comissão de Assuntos Socustos previdenciários, ainda
ciais (CAS) dia 1º de junho. A
de acordo com o relator. No
proposta passou em decisão
entanto, conforme ressaltou,
terminativa, podendo seguir Senadores Ana Amélia (PP/RS), Vanessa Grazziotin esses fatos não dizem respeito
agora diretamente para exame
aos trabalhadores. Como se
(PCdoB/AM) e Paulo Paim (PT/RS)
na Câmara dos Deputados. O
vêem prejudicados – destacou
ele disse que os mais prejudicados
PLS 89/10 impede o INSS de conainda – muitos estão recorrendo ao
são os segurados que se encontram
tinuar aplicando a chamada "alta
Poder Judiciário em busca de amparo
em situação de maior risco social: os
programada", pela qual o próprio
para ampliar as licenças.
mais pobres e com nível de instrução
órgão fixa o prazo em que o segurado
Na Câmara tramita o Projeto
menor.
deve retornar ao trabalho. Para isso,
de Decreto Legislativo 50/11, do
O relator, senador Eduardo Amoleva em conta tempo que considera
deputado Geraldo Resende (PMDBrim (PSC-SE), em defesa do projeto,
suficiente para a recuperação, a parMS), que pretende sustar o Decreto
considerou que as normas do auxíliotir de prognóstico da perícia médica
5.844/06, que modificou a forma de
doença são excessivamente rígidas.
anterior.
concessão do auxílio-doença. O de“O pressuposto é de que as perícias
De acordo com Paim, essa conducreto estabelece a concessão do benesão infalíveis, capazes de fixar, com
ta muitas vezes leva ao cancelamento
fício por um tempo pré-determinado,
antecedência, qual o tempo que
do benefício quando o segurado
definido pelo médico perito, sendo
levará para o segurado estar comainda não se recuperou plenamente.
dispensada a realização de nova avapletamente recuperado”, criticou o
“É o computador que dá a alta e isso
liação médica no final do prazo. É a
relator.
é inadmissível”, disse o senador na
chamada “alta programada” que, na
Pelas atuais regras, se o segurado
reunião, numa interpretação do funprática, fixa o prazo de concessão do
considerar que precisa de mais tempo
cionamento da alta programada. Para
auxílio-doença. Antes do decreto, o
para se recuperar, cabe a ele a iniciaPaim, essa sistemática produz muitas
cancelamento do benefício só ocorria
tiva de solicitar nova perícia médica
injustiças. Na justificação do projeto,
após a perícia constatar a recupera-

ção plena do trabalhador, sem prazo
predeterminado.
Geraldo Resende ressalta que a
Lei dos Benefícios Previdenciários
(8.213/91) estabelece que o auxílio
será pago enquanto o trabalhador
permanecer incapaz. Ou seja, o prazo
é o da recuperação total, e não o estipulado previamente pelo médico na
perícia inicial. O parlamentar critica
o fato de o Executivo ter usado um
decreto para modificar uma situação
que depende de regulamentação por
lei. Ele argumenta que o ato administrativo do INSS que estabeleceu a
alta programada é ilegal e inconstitucional. Segundo ele, “o ato contraria
não só a Lei 8.213/91, mas também a
Constituição Federal, que estabelece
as garantias de prevalência à vida, à
saúde e à incolumidade física e mental de todos, e em especial da classe
trabalhadora.”
Desde que foi publicado, o
Decreto 5.844/06 tem sido alvo de
diversas ações na Justiça Federal,
movidas por segurados e sindicatos
contra a sua aplicação pelo INSS.
Mas ainda não há um julgamento
definitivo por parte do Judiciário. O projeto será analisado nas
comissões de Seguridade Social e
Família e de Constituição e Justiça
(inclusive quanto ao mérito), antes
de ir a votação no plenário. (Fonte:
Agências Senado e Câmara)

Fator previdenciário
é nocivo aos trabalhadores
O fator previdenciário é nocivo
para o trabalhador e é necessária a
construção de uma alternativa que
possibilite sua extinção. Esse foi o
único consenso ao qual chegaram os
participantes da reunião realizada,
em 2 de junho, entre representantes
das seis centrais sindicais e os ministros Gilberto Carvalho, da Secretaria
Geral da Presidência da República,
e Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social, para debater o fim do
fator previdenciário.
Os sindicalistas lembram que
o fator previdenciário fez parte do
pacote de reformas neoliberais de
FHC, reduz os valores dos proventos e retarda a aposentadoria. Sem
acordo, ficou acertado que haverá
novo encontro logo que o governo
tenha proposta para acabar com o
fator. As centrais trabalham para
derrubar o veto do então presidente Lula à emenda, aprovada no
Congresso, que acabou com o fator
previdenciário.
Estudo revela que fator aprofundou injustiças raciais - O fator previdenciário, implementado no fim da
década de 90 para tentar resolver o
déficit no caixa da Previdência, prejudica principalmente a população
negra. A constatação é do Relatório
Anual de Desigualdades Raciais no
Brasil 2009-2010, do Laboratório de
Análises Econômicas, Históricas,
Sociais e Estatísticas das Relações
Raciais – Laeser, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. O
estudo procura analisar os efeitos
da Constituição de 1988 sobre as

assimetrias raciais no Brasil.
Um dos autores do estudo, o
professor de economia Marcelo
Paixão, disse que, apesar de não se
tratar de uma política contra negros,
ao ignorar variáveis fundamentais
e as diferenças que existem entre os
grupos, ela acaba atuando contra o
negro. “O problema do fator previdenciário é que ele faz a mesma
conta para grupos com expectativas
de vida distintas. O estudo mostra
que os negros são os que menos se
beneficiam do direito e que têm o
menor tempo de usufruto do benefício. Isto porque é fato que a população negra tem menor expectativa de
vida e contribui menos tempo para
a Previdência”.
Num dos gráficos da pesquisa,
negros e pardos com 80 anos ou mais
representam 38,7%, enquanto os brancos aparecem com 60,8%. O estudo
aponta também que a população
negra tem maior instabilidade com
relação ao vínculo de trabalho, com
taxa de desemprego e de informalidade maior, contribuindo menos tempo
que os brancos para a Previdência.
O fator previdenciário é uma fórmula que leva em conta o tempo de
contribuição do trabalhador, idade
e expectativa de vida na aposentadoria. Quanto mais velho e quanto
maior for o tempo de contribuição
do trabalhador, maior será o valor
da aposentadoria. O economista
lembrou, entretanto, que a Previdência Social, no marco constitucional,
foi positiva para a população negra.
(Fonte: Agência Brasil)

Foto: Márcia Kalume/Ag. Senado

Senado aprova isenção para
equipamentos hospitalares
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, dia 21
de junho, por 12 votos a um, projeto
que isenta do pagamento de vários
tributos os equipamentos hospitalares
importados e sem similar nacional.
Analisada em caráter terminativo, a
proposta segue para a Câmara, sem
necessidade de passar pelo plenário da
Casa. O projeto isenta equipamentos
e materiais hospitalares, sem similar
nacional, listados em ato conjunto dos
ministros da Saúde e da Fazenda, dos
impostos de Importação, do IPI, da
contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins. A medida influi, por exemplo,
na taxação de equipamentos para ressonância magnética e tomografia. “Vai
levar muito tempo para produzirmos
equipamentos sofisticados. Isso vai
propiciar o barateamento e viabilizar
o acesso dos hospitais públicos a essas
equipamentos”, disse o senador Luiz
Henrique (PMDB-SC), que defendeu
a proposta.
Relator na CAE, o senador Inácio
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Arruda (PCdoB-CE) disse no seu
parecer que não faz sentido a União
onerar com quatro tributos indiretos
o custo final de equipamentos e materiais hospitalares que, por “inexistência de similar nacional, só poderão
ser adquiridos mediante importação
por ela própria, pelos demais entes
federados e pelos estabelecimentos
públicos e privados dedicados à
saúde”.
O senador Lindberg Farias (PT-RJ)
mostrou ter dúvidas em relação ao
projeto. Apesar de ter votado a favor
do projeto elaborado pelo senador
Delcídio Amaral (PT-MS), ele chegou
a pedir vista da matéria, mas acabou
desistindo. Segundo ele, a matéria
será debatida na Câmara, dando tempo para o Ministério da Fazenda se
posicionar a favor ou contra. “Temos
hoje um problema de câmbio. Precisamos proteger a indústria nacional.
Com esse projeto, podemos subsidiar
a importação de produtos”, ponderou. (Fonte: Agência Senado)
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Comitê convoca mobilização para
14ª Conferência Nacional de Saúde

O

Comitê Executivo da 14ª Conferência Nacional de Saúde
convoca as entidades e conselheiros a se mobilizarem pelo êxito
do evento, a realizar-se no período
de 30 de novembro a 4 de dezembro
de 2011, em Brasília, Distrito Federal,
sob o tema “Todos usam o SUS! SUS
na Seguridade Social - Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro”
e como eixo “Acesso e acolhimento
com qualidade: um desafio para o
SUS”. O objetivo é garantir formas de participação de diversos
setores da sociedade em todas
as etapas da Conferência. As
etapas municipais vão até 15 de
julho e as estaduais acontecerão
no período de 16 de julho a 31
de outubro. A CNTS integra a
subcomitê de infra-estrutura
do Comitê Executivo da Conferência, representada pelo seu
vice-presidente, João Rodrigues
Filho.
A Comissão solicita a contribuição das entidades nos seguintes pontos: fazer mobilização para
participação dos filiados nas etapas municipais e estaduais da 14ª
CNS; inserir a logomarca e link da
14ª CNS nos seus meios de comunicação (http://www.conselho.
saude.gov.br/14cns/index.html);
enviar à comissão organizadora o
calendário de eventos da entidade
e se há interesse em receber os materiais de divulgação da 14ª CNS (neste
caso, informar o nome do evento/
data, quantitativo de material, endereço e nome da pessoa para receber
a entrega); informar se a entidade
participará das etapas municipais e
estaduais da 14ª CNS e suas respectivas datas; enviar a lista de mailing
dos filiados de sua entidade para o
e-mail da 14ª CNS (14cns@saude.

gov.br) para encaminhamento aos
mesmos dos informativos da Conferência; divulgar a 14ª CNS nos meios
de comunicação da entidade.
A 14ª Conferência deve discutir
a política nacional de saúde, segundo os princípios da integralidade,
da universalidade e da equidade.
Impulsionar, reafirmar e buscar a
efetividade dos princípios e diretrizes
do SUS garantidos na Constituição
Federal e na Lei Orgânica da Saúde,

na perspectiva do fortalecimento da
reforma sanitária; avaliar o SUS e
propor condições de acesso à saúde,
ao acolhimento e à qualidade da
atenção integral; definir diretrizes
e prioridades para as políticas de
saúde, com base nas garantias constitucionais da seguridade social,
no marco do conceito ampliado e
associado aos direitos humanos; e
fortalecer o controle social no SUS

são os objetivos do evento.
Desde abril, inúmeras Conferências Municipais de Saúde já foram
realizadas Brasil a fora, nos mais longínquos rincões. A participação do
maior número de cidades certamente
qualificará o processo de organização
e realização da 14ª Conferência. E
quanto mais conferências realizadas,
melhor será para as discussões que
ocorrerão na etapa nacional. Por
isso, o Conselho Nacional de Saúde
e o Ministério da Saúde, em parceria com conselhos estaduais e
municipais de Saúde, secretarias
estaduais e municipais de Saúde,
entidades e movimentos sociais,
conclamam a participação de todos
nestas conferências, para discutir
o acesso e acolhimento com qualidade no SUS.
O Conselho Nacional de Saúde promoveu, dia 30 de junho, a
oficina de capacitação dos coordenadores de relatoria da etapa estadual da 14ª Conferência Nacional
de Saúde. O encontro aconteceu
em Brasília e reuniu cerca de 100
participantes, entre presidentes
dos conselhos estaduais de Saúde, as secretarias executivas dos
conselhos e os coordenadores da
Comissão de Relatoria da 14ª CNS.
De acordo com a comissão organizadora, o momento é de intensificar as mobilizações de rua para
fortalecer as conferências municipais.
Movimentação que também deve
fazer parte da etapa estadual, sendo
a primeira conferência no Espírito
Santo, de 27 a 30 de julho. Todos os 26
estados e o Distrito Federal vão realizar as Conferências que terminam em
31 de outubro. A etapa Nacional será
de 30 de novembro a 04 de dezembro
em Brasília e deve reunir milhares de
pessoas de todo o Brasil.

História das conferências de Saúde
As Conferências de Saúde se
iniciaram há 76 anos, cumprindo o
disposto no parágrafo único do artigo
90 da Lei n.º 378, de 13 de janeiro de
1937. A obrigatoriedade da realização das Conferências de Saúde foi
mantida, em 1990, quando a Lei n.º
8.142 as consagrou como instâncias
colegiadas de representantes dos vários segmentos sociais, com a missão
de avaliar e propor diretrizes para
a formulação da política de saúde
nos níveis municipais, estaduais e
nacional.
Também a partir da Lei n.º 8.142
ficou estabelecida uma periodicidade de quatro anos para a realização
das Conferências de Saúde, que
deveriam contar, necessariamente,
com a participação dos movimentos
sociais organizados, das entidades
ligadas à área da Saúde, dos gestores e dos prestadores de serviços
de saúde.
Convocadas pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo
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Conselho de Saúde, as Conferências
têm como objetivos principais avaliar
a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de
saúde nos três níveis de gestão. Isso
significa dizer que as deliberações
das Conferências devem servir para
orientar os governos na elaboração
dos planos de saúde e na definição
de ações que sejam prioritárias nos
âmbitos estaduais, municipais e
nacional.
A cada nova Conferência tem sido
observado um aumento importante
da participação da sociedade civil,
fenômeno que garante a definição
de políticas de saúde cada vez mais
democráticas. As Conferências são
fóruns privilegiados que a sociedade
civil possui para discutir e apontar
soluções para os problemas que
envolvem a saúde da população
brasileira.
É nos espaços das Conferências
que a sociedade se articula para garantir os interesses e as necessidades

da população na área da Saúde e
assegurar as diversas formas de pensar o SUS, assim como para ampliar,
junto à sociedade, a disseminação de
informações sobre o Sistema, para
fortalecê-lo.
Gestão participativa no Sistema
Único de Saúde - A gestão participativa e a apropriação do direito à
saúde são um desafio constante, pois
a ampliação do controle social sobre
o Estado depende, em última instância, da participação da sociedade na
definição e no exercício dos direitos
de cidadania, também da cultura de
participação que se cria tanto nos
espaços institucionalizados quanto
nas relações interpessoais.
Sendo assim, fortalecer o controle social e a gestão participativa,
enquanto política de um governo
democrático popular, representa
o compromisso de identificar, desencadear e fortalecer dispositivos
que promovam a participação da
população.
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Bandeiras de
luta da CNTS
José Lião de Almeida*
Um esforço concentrado
de mobilização
permanente tem
ganhado força, a
cada dia, para que
possamos atingir
os objetivos propostos pela direção
da CNTS no sentido de melhorar as
condições salariais
e de trabalho da
categoria da saúde e, também, por
melhorias no SUS, para beneficiar toda
a população brasileira. A diretoria da
CNTS está cada vez mais presente
junto aos parlamentares no Congresso
Nacional e vai continuar firme em sua
posição para conseguir as principais
reivindicações da classe. Seis e das nossas principais bandeiras de luta são:
1. Jornada de 30 horas semanais
- O Projeto de Lei 2.295/00, que estabelece a jornada de 30 horas semanais já foi aprovado na Comissão de
Finanças e Tributação e na Comissão
de Seguridade Social, graças à mobilização da categoria da saúde tendo
à frente a CNTS. Os próximos passos
são a votação no plenário da Câmara
Federal e a sanção presidencial.
2. Piso salarial para os profissionais da enfermagem - O PL 4.924/09,
que institui o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do
auxiliar de enfermagem e da parteira
passou pela Comissão de Seguridade
Social e agora deverá tramitar em
outras comissões, antes de ser votado.
Acompanhamos o andamento do PL
e esperamos sua aprovação em regime de urgência.
3. Combate à terceirização na saúde - Lutando em diversas frentes de
combate contra a terceirização na saúde, a CNTS tem conseguido muitos
avanços em sua base nacional, como é
o caso do Sindicato de São Paulo, que
firmou um pacto no sentido de barrar
esta prática danosa aos trabalhadores.
Sobre este assunto tramita na Câmara
o PL 1.621/07, que esperamos seja
aprovado em breve.
4. Regulamentação Já da Emenda
29 - Uma importante reivindicação
do setor é a Regulamentação Já da
Emenda 29 (PLS 121/2007), que dispõe sobre a vinculação dos recursos
da saúde por parte da União, Estados
e Municípios. A CNTS está mobilizada nesta luta juntamente com outras
entidades da sociedade civil.
5. Implantação da NR-32 - A NR32 estabelece uma série de normas
específicas essenciais para a proteção
da saúde dos trabalhadores, que
devem ser cumpridas integralmente
pelos empregadores.
6. Formação e qualificação profissional na saúde - Uma reivindicação essencial para a melhoria da
vida dos profissionais da saúde está
inserida no PLS 26/07, que trata da
formação e qualificação profissional
na saúde. Una-se a nós nessa grande
mobilização!
*Presidente da CNTS
e do SINSAUDESP
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TST altera e cria novas súmulas
e orientações jurisprudenciais
O

reunião do Pleno do TST, formado por
mudança de jornada de trabalhadores
Pleno do Tribunal Superior do
todos os ministros da Corte. Foram
que atuam em condições insalubres.
Trabalho aprovou, dia 24 de
debatidos durante a sessão plenária
Até hoje, a alteração podia ser feita
maio, uma série de mudanças
diversos temas já discutidos durante
livremente por acordo entre empregaem sua jurisprudência, com alterações
a Semana do TST.
do e empregador. A partir de agora,
e criação de novas súmulas e orientaOs ministros tiveram a oportunitoda alteração precisará passar por fisções jurisprudenciais. Os ministros
dade de consolidar o posicionamento
calização do Ministério do Trabalho.
firmaram posição sobre mais de 20
do Tribunal em relação a temas como
Também ficou consolidado o entenquestões que envolvem as relações de
a Súmula 331, que trata da responsadimento de que a jornada de trabalho
trabalho. As medidas devem orientar
bilidade subsidiária na terceirização,
dos operadores de telemarketing é de
outras instâncias da Justiça do Trabaestabilidade para dirigentes sindicais
seis horas, e não de oito horas. O TST
lho em todo o país e podem ajudar a
e suplentes, contrato de prestação de
aplicou aos operadores a norma que já
reduzir conflitos entre empregadores
empreitada de construção civil e resvalia anteriormente para telefonistas,
e empregados. Isso porque as partes
ponsabilidade solidária. As discussões
pois a função também é considerada
vão saber de antemão, em alguns caresultaram no cancelamento de cinco
estafante.
sos, se serão derrotadas no seu pleito
Orientações Jurisprudenciais (OJ) e
Celular - Sobre o uso do celular
em última instância.
uma Súmula (n° 349). Houve alterada empresa, até hoje, decisões difeA sessão votou as propostas apreções em duas OJs e em nove súmulas.
rentes na Justiça motivavam ações de
sentadas durante a Semana do TST,
Por fim, aprovou-se a criação de duas
funcionários cobrando pagamentos
evento no qual os 27 ministros da
novas súmulas.
adicionais por ficarem com o telefone.
Corte debateram, de 16 a 20 de maio,
As propostas aprovadas
a jurisprudência e as normas
TST
pelo Órgão Especial e Pleno do
internas e externas que regem
Tribunal Superior do Trabalho
a prestação da jurisdição no
tiveram origem na “Semana
Tribunal. Durante as discusdo TST”. Os encontros foram
sões, destacou-se a aprovação
divididos em dois grupos de
de anteprojeto de lei, a ser
discussões: um de normatizaencaminhado ao Ministério da
ção e outro de jurisprudência.
Justiça, prevendo alterações em
O primeiro, formado por dez
dispositivos da Consolidação
ministros, analisou e elaborou
das Leis do Trabalho - CLT,
propostas de revisão das norcom o objetivo de disciplinar o
mas internas do TST (inclusive
cumprimento das sentenças e
seu Regimento Interno e o do
a execução de títulos extrajudiConselho Superior da Justiça
ciais na Justiça do Trabalho.
do Trabalho - CSJT) e anteEstabilidade - O pleno aproprojetos de lei voltados para o
vou, por exemplo, alteração
aperfeiçoamento processual,
na Súmula 369, que trata da
Presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen
com prioridade para a execução
estabilidade provisória dos
trabalhista. O segundo grupo, de jurisAgora, cabe ao trabalhador provar
dirigentes sindicais, dobrando para
prudência, composto por 16 ministros,
que, além de estar com o celular do
14 o número de beneficiados. Com a
analisou e aprovou propostas de editrabalho, ficou à disposição da emmudança, passam a ter garantia de
ção, revisão ou cancelamento de súpresa no horário de folga. O entenemprego sete diretores de sindicato
mulas, orientações jurisprudenciais e
dimento consolidado sobre o celular
e sete suplentes. O item II da súmula
precedentes normativos do Tribunal.
já era usado em relação ao aparelho
limitava a estabilidade a somente
O presidente do TST, ministro
de pager.
sete dirigentes. A nova redação do
João Oreste Dalazen, explicou que
Vale-transporte - Outra mudança
item fica da seguinte forma: II – O
o objetivo principal das reuniões foi
importante. A partir de agora, a emart. 522 da CLT foi recepcionado pela
melhorar a qualidade da prestação
presa é que deve provar que o empreConstituição Federal de 1988. Fica
jurisdicional. A última iniciativa
gado não precisa receber o benefício.
limitada, assim, a estabilidade a que
semelhante ocorreu em 2003, quanCaso isso não ocorra, o empregador
alude o artigo 543, §3º, da CLT, a sete
do o TST examinou todas as suas
fica obrigado a dar o vale. Até hoje, era
dirigentes sindicais e igual número
súmulas e OJs e promoveu mais de
o trabalhador que precisava provar a
de suplentes.
cem alterações. Segundo o ministro
necessidade de receber o benefício.
Dissídio - O TST também fez uma
Dalazen, desta vez, a proposta foi
Súmulas e OJs - A sessão do Órgão
alteração sobre a vigência do dissídio
examinar pontualmente os casos em
Especial foi integrada pelo presidente
coletivo, a ação na Justiça para soluque havia dúvidas sobre o acerto de
e o vice-presidente do Tribunal, o
cionar conflitos entre empregadores e
determinadas teses. (Fonte: Imprensa
corregedor-geral da Justiça do Traempregados. Antes, a decisão judicial
TST e Agência Brasil) As modificações
balho, os sete ministros mais antigos,
que pacificava o conflito era válida
podem ser consultadas na página da
incluindo os membros da direção, e
por um ano. Agora, pode vigorar por
CNTS – www.cnts.org.br – no item
sete ministros eleitos pelo Tribunal
até quatro anos. Isso só não ocorrerá
Documentos e/ou no sítio http://
Pleno. Foram debatidos os temas de
se houver outro acordo ou legislação
www.tst.jus.br/ASCS/arquivos/tanatureza administrativa. Encerrada a
que altere as bases do dissídio.
bela_modificacoes_052011.pdf
sessão do Órgão Especial, teve início a
Jornada - Há uma nova regra para

O Trabalhador com Direitos

CNTS convida
para II Seminário
Jurídico
A CNTS convida diretores e
advogados de sindicatos e federações de trabalhadores na saúde
para o II Seminário Jurídico, a
ser realizado nos dias 26 e 27 de
setembro de 2011, no Hotel Nacional em Brasília/DF. “O evento
tem como objetivo fomentar o
estudo, o debate e a reflexão sobre temas atuais e polêmicos da
área de Direito do Trabalho, por
meio de uma abordagem clara,
sucinta, feita por especialistas da
área”, destaca o diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários da
Confederação, Joaquim José da
Silva Filho.
Serão apresentados temas
que ventilarão novos posicionamentos sobre temas como: Perspectivas do Direito Individual e
Coletivo do Trabalho; O papel,
interferências e limites do MPT
nas questões sindicais; O custeio
e sustentabilidade das organizações sindicais – contribuições,
jurisprudências, perspectivas;
Questões previdenciárias – Fator
previdenciário – Fator 95/85; Plano de Previdência Privada para
sindicatos e associações; Normas
de Segurança do Trabalho na
Saúde; Procedimentos administrativos junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego para sindicatos, federações e confederações
quanto a registro sindical (SC); alteração estatutária; impugnação;
campanha de atualização sindical
(SR); atualização de dados perene
(SD); certidão de registro sindical;
código sindical; formulário de
vistas e cópias de processos.
A CNTS, por seu departamento jurídico, chama atenção para a
importância da participação das
entidades sindicais e federativas
no evento, com vistas à politização de assuntos diretamente
relacionados aos trabalhadores
na saúde. Assim, reservem em
suas agendas essas datas e venham participar do II Seminário
Jurídico da CNTS, para discutir
propostas e sugestões para a
classe dos trabalhadores na saúde. A presença de todos é muito
importante!
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O

Senado comemora 70 anos
da Justiça do Trabalho

s senadores realizaram, em plenário,
sessão comemorativa dos 70 anos de criação
da Justiça do Trabalho no
Brasil. A homenagem foi sugerida pelos senadores José
Pimentel (PT-CE) e Eunício
Oliveira (PMDB-CE). A
Justiça do Trabalho foi instituída formalmente em 1939
(Decreto-Lei 1.237/39), mas
só veio a ser efetivamente
instalada em 1º de maio de
1941, quando começou a
funcionar como órgão autônomo do Poder Executivo.
A legislação atribui função
jurisdicional aos órgãos da
Justiça do Trabalho, que
passaram a executar suas
próprias decisões, independente do ingresso das partes
na Justiça Comum.
As primeiras normas
de proteção ao trabalhador
no Brasil datam da última
década do século 19, como
é o caso do Decreto 1.313,
de 1891, que regulamentou
o trabalho dos menores
de 12 a 18 anos. Em 1907,
foi instituída uma lei que
tratou da sindicalização
rural e, em 1917, foi criado
o Departamento Nacional
do Trabalho como órgão
fiscalizador e informativo.
Posteriormente, em 1932,
surgiram as Juntas de Conciliação e Julgamento, que
eram compostas por juízes
classistas, representantes
dos empregados e empregadores, e por um juiz
presidente, indicado pelo
governo. Essas juntas funcionaram até 1999, quando
uma emenda constitucional
as transformou em Varas do
Trabalho.
A denominação Justiça do Trabalho surgiu na
Constituição de 1934, em-

bora não tenha sido logo
instalada, pois o Congresso
passou longo tempo discutindo o projeto de lei que a
estruturava. A demorada
discussão sobre a representação classista foi, inclusive,
uma das razões alegadas
para o fechamento do Congresso e a implantação do
Estado Novo, em 1937. A
Constituição de 1937, que
substituiu a de 1934, manteve a Justiça do Trabalho na
esfera administrativa.
A sua criação só ocorreu,
portanto, com o Decreto-Lei
1.237/39, vindo a ser implantada dois anos depois.
Com a Constituição de 1946,
a Justiça do Trabalho passou
a ser um órgão do Poder Judiciário e, finalmente, no dia
9 de setembro daquele ano,
por meio do Decreto-Lei
9.797, a Justiça do Trabalho
não só passou a integrar o
Judiciário, mas seus integrantes também ganharam
poderes e garantias inerentes à magistratura, tais
como irredutibilidade de
subsídios e vitaliciedade
no cargo.
De acordo com o artigo
111 da atual Constituição,
a Justiça do Trabalho está
estruturada em três graus
de jurisdição: a primeira
instância, com as Varas do
Trabalho; a segunda instância, composta por 24 Tribunais Regionais do Trabalho
(TRTs); e a chamada instância extraordinária, representada pelo Tribunal Superior
do Trabalho (TST).
As Varas do Trabalho
– que substituíram as antigas Juntas de Conciliação e Julgamento, a partir
da Emenda Constitucional
24/99 – julgam apenas dissídios individuais, a partir

de reclamação trabalhista
por questões controversas
entre empregados e empregadores. Atualmente,
existem no país, segundo o
TST, 1.327 Varas do Trabalho. A Lei 10.770/03 criou,
no entanto, mais 269 Varas
em diversas regiões para
serem instaladas conforme
a necessidade.
Os 24 TRTs julgam recursos ordinários contra
as decisões das Varas do
Trabalho, ações ordinárias (dissídios coletivos de
categorias de sua área de
jurisdição), ações rescisórias
e mandados de segurança
contra atos de seus juízes.
Segundo dados do TST,
os TRTs têm, ao todo, 493
juízes distribuídos pelas
24 regiões trabalhistas. O
maior número de juízes
encontra-se em São Paulo,
com 94, vindo em seguida
o Rio de Janeiro, com 54, e
Minas Gerais, com 36. As regiões com menor número de
juízes têm, pelo menos, oito,
entre as quais estão Amazonas, Maranhão, Rio Grande
do Norte, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.
Com sede em Brasília e
jurisdição em todo o país,
o TST tem como principal
função uniformizar a jurisprudência trabalhista. É
composto por 27 ministros,
nomeados pelo presidente
da República e aprovados
pelo Senado. Julga recursos
ordinários e agravos de instrumento contra as decisões
dos TRTs e dissídios coletivos de categorias organizadas em nível nacional, além
de mandados de segurança,
embargos opostos as suas
decisões e ações rescisórias.
(Fonte: Portal do Senado
Federal)

TST entrega ao governo federal
proposta de mudanças na CLT
A proposta de projeto
de lei do Tribunal Superior do Trabalho que
prevê alterações em dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho foi
entregue ao Ministério da
Justiça dia 26 de maio. O
objetivo da proposta é disciplinar o cumprimento
de sentenças e a execução
de títulos extrajudiciais
na Justiça do Trabalho.
Atualmente, cerca de 69%
dos processos param na
fase de execução. Segundo o TST, de cada 100
trabalhadores que obtêm
ganho de causa na Justiça
do Trabalho, somente 31
chegam a receber a indenização. Caso seja aprovado, o anteprojeto de lei
vai ampliar a execução
provisória.
O anteprojeto de lei,
que deverá ser integrado
ao 3º Pacto Republicano, também propõe a
possibilidade do parcelamento da condenação
em dinheiro em até seis
vezes, mediante depósito de 30% do valor, e
a cobrança de 10% de
multa a quem não pagar
a dívida na data estipulada pela Justiça. Pela
proposta, o pagamento
passa a ser admitido nos
casos em que a sentença
seja sobre matéria já sumulada pelo TST.
Segundo o presidente
do TST, João Oreste Dalazen, a execução é o principal problema da Justiça
trabalhista porque o devedor não é encorajado nem
coagido a pagar a dívida.
Isso gera situações como

o “ganha, mas não leva”.
Hoje, quase dois terços das
condenações da Justiça do
Trabalho não são pagas
pelos devedores.
De acordo com Dalazen, a proposta da execução de sentença estabelecida por tribunal de
segunda instância é semelhante à ideia apresentada
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Cezar Peluso, para
a resolução de processos
civis na chamada PEC
dos Recursos. “Os casos
em que há ganho de causa
no tribunal superior são
muito reduzidos. O que
queremos é o pronto cumprimento dos acórdãos
proferidos pelos tribunais
regionais se a matéria, por
exemplo, já está consagrada no TST”.
O ministro lembra que,
da forma como está hoje,
a execução trabalhista
não pode ser levada a
cabo – com o oferecimento
dos bens penhorados em
leilão ou em hasta pública
– se houver recurso pendente. “Hoje, a execução é
permitida até a penhora.
Brinco que as sentenças
de mérito trabalhistas
são um parecer cultural
da Justiça do trabalho,
porque elas são destituídas de consequências
práticas”. Quanto ao
parcelamento do débito,
Dalazen afirma que há
uma rigidez legal que
está “em descompasso
com a realidade de uma
economia com inflação
sob controle”. (Fonte:
Agência Brasil)

Anteprojeto traz reformas ao processo do trabalho
Kamilla Flávila e Léles Barbosa*
O Tribunal Superior do Trabalho aprovou, no final de maio de
2011, anteprojetos de lei a serem
encaminhados ao Poder Legislativo, com a finalidade de alterar
dispositivos da Consolidação das
Leis Trabalhistas - CLT, dando
maior efetividade ao direito processual do trabalho. Das alterações
propostas, as que se referem à fase
executiva são as mais relevantes,
buscando trazer mais celeridade
ao processo e à concretização do
direito do trabalhador.
2

O anteprojeto propõe, dentre
outras, a ampliação da execução
provisória, além da possibilidade
do parcelamento da condenação em
dinheiro em até seis vezes, mediante
depósito de 30% do valor. Também
prevê que a multa de 10% para a
hipótese do devedor não pagar o
devido em dez dias seja aumentada
em até 20% ou reduzida à metade
pelo juiz (10%), de acordo o comportamento processual da parte ou sua
capacidade econômico-financeira.
O texto amplia a possibilidade
de atuação de ofício dos juízes na
busca da efetivação do cumprimen-

to de sentenças ou títulos extrajudiciais e incentiva a prática de atos
processuais pelo modo eletrônico.
Ademais, a inovação legislativa
trata que, havendo mais de uma
forma de cumprimento da sentença
ou de execução, o juiz poderá adotar
sempre a que atenda às peculiaridades do caso, à duração razoável do
processo, e ao interesse do credor.
Além disso, serão aplicadas as
regras de direito comum ao cumprimento da sentença e à execução
dos títulos extrajudiciais, sempre
que disso resulte maior efetividade
para o processo.
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Conforme afirmou o Ministro
Presidente do TST, João Oreste Dalazen, “de cada 100 trabalhadores
que obtêm ganho de causa na Justiça do Trabalho, somente 31 chegam
a receber seu crédito”, afirmou.
“Desta forma, muitas sentenças
da Justiça do Trabalho acabam se
tornando meramente um ‘parecer
cultural’, sem efeito concreto para
o trabalhador”, considerou.
* Assessoria Jurídica da CNTS
(Com informações do site
www.conjur.com.br e www.
jusbrasil.com.br.)

Boletim Jurídico

STF reafirma jurisprudência sobre
competências da Justiça Comum e do Trabalho

O

Supremo Tribunal Federal
reafirmou, em sessão de
25 de maio, jurisprudência
da Corte segundo a qual cabe à
Justiça do Trabalho julgar ações de
indenização por dano material ou
moral decorrentes de acidente de
trabalho. Também foi firmado o
entendimento de que é da competência da Justiça Comum analisar
litígios surgidos da relação de caráter jurídico-administrativo entre
defensores dativos – advogado
nomeado para representar uma
pessoa em um processo – e o Estado. Pelo entendimento, os ministros
poderão decidir individualmente
os processos sobre os dois temas,
sem necessidade de julgamento no
plenário.
As matérias foram analisadas
por meio de dois processos com
repercussão geral, instituto criado
em 2004 pela Emenda Constitucional 45, da reforma do Judiciário,
que permite ao STF julgar somente
os recursos que possuam relevância social, econômica, política ou
jurídica. Quando um processo tem
repercussão geral reconhecida, as
demais instâncias do Judiciário
devem aplicar o entendimento da
Corte sobre a matéria a todos os
recursos idênticos.
No primeiro processo julgado,
o Recurso Extraordinário (RE)
600091, a Corte confirmou a com-

Foto: Carlos Humberto SCO/STF

petência da Justiça do Trabalho
para julgar ações de indenização por dano material ou moral
propostas pelos herdeiros de um
trabalhador falecido contra a Fiat
Automóveis S/A, que pretendia
que o caso fosse analisado pela
Justiça comum. O relator do
processo, ministro Dias Toffoli,
lembrou que, no Supremo, a matéria foi pacificada no julgamento
do Conflito de Competência (CC)
7204, em maio de 2009, quando
a Corte firmou entendimento de
que, após a EC 45, as ações de
indenização por dano moral e material decorrentes de acidente de

trabalho devem correr na Justiça
do Trabalho.
O ministro Luiz Fux explicou
que, no caso, os herdeiros se apresentam como se fossem o próprio
trabalhador, já falecido. “É como
se o próprio trabalhador tivesse
reivindicado (a indenização). Como
ele faleceu, os sucessores o fazem.”
Para o presidente do STF, ministro
Cezar Peluso, o fato de ter alterado
a legitimidade ativa não altera a
competência. “Na verdade, tornamos a assentar que é da competência da Justiça do Trabalho toda ação
de indenização por dano material
ou moral oriunda de acidente de

trabalho”, concluiu.
O segundo processo julgado
foi o Recurso Extraordinário (RE)
607520, em que o Estado de Minas
Gerais recorreu de decisão que
entendeu ser da competência da
Justiça do Trabalho julgar processo
em que uma advogada nomeada
como defensora dativa exige o
pagamento de honorários pelo
governo. Por maioria de votos, os
ministros acolheram o pedido de
Minas Gerais para que o processo
tramite na Justiça comum, tendo
em vista o vínculo jurídico-administrativo criado entre a advogada
com o Poder Público estadual. “Ou
seja, o fato de ela ter sido nomeada
defensora dativa não criou uma
relação de emprego com a administração pública do Estado de Minas
Gerais”, observou o ministro Dias
Toffoli, que também relatou esse
processo.
“Não se engendra nenhuma
relação de trabalho. Na verdade, é
uma relação que se funda no direito
administrativo”, afirmou o ministro Luiz Fux. Os ministros Marco
Aurélio e Ayres Britto divergiram.
“No caso, a cláusula constitucional
hoje alusiva à competência (da
Justiça do Trabalho) é abrangente”,
afirmou Marco Aurélio. Para Ayres
Britto, se a relação não for estatutária, a competência é da Justiça do
Trabalho. (Fonte: STF)

Em defesa de uma justiça eficiente
Cezar Peluso*
Minha proposta de Emenda
Constitucional conhecida como
PEC dos Recursos ataca frontalmente dois dos mais graves, se
não os dois mais graves problemas do sistema judicial brasileiro:
a lentidão dos processos e a impunidade. Para tanto, altera a Constituição para acabar com a chamada
“indústria dos recursos”, em que
manobras protelatórias retardam
o andamento dos processos e impedem a execução das sentenças
judiciais.
Em termos simples, o projeto
estabelece o final do processo após
duas decisões judiciais. O Brasil é
o único país do mundo em que um
processo pode percorrer quatro
graus de jurisdição: juiz, tribunal
local ou regional, tribunal superior
e Supremo Tribunal Federal. O
sistema atual produz intoleráveis
problemas, como a “eternização”
dos processos, a sobrecarga do Judiciário e a morosidade da Justiça.
Pela PEC dos Recursos, os processos terminarão depois do julgamento do juiz de primeiro grau e do

tribunal competente. Recursos às
cortes superiores não impedirão a
execução imediata das decisões dos
tribunais estaduais e regionais. Tais
decisões, aliás, em geral são mantidas pelas cortes superiores. Em
2010, por exemplo, o STF modificou
as decisões dos tribunais inferiores
em apenas 5% dos recursos que
apreciou.
Os recursos continuarão existindo como hoje, e, em especial, o
habeas corpus, remédio tradicional
contra processos e prisões ilegais.
Quem tiver certeza de seu direito
continuará a recorrer aos tribunais
superiores. Os recursos, no entanto, já não poderão ser usados para
travar o bom andamento das ações
judiciais. Aqueles que lucram com
a lentidão da Justiça perderão um
importante instrumento que agora
atua em favor da impunidade e
contra o bom funcionamento do
sistema judicial.
A imprensa tem realçado o caso
de um assassino confesso que, mediante uso de uma série infindável
de recursos (mais de 20), retardou
sua prisão por onze anos. Se a PEC
dos Recursos já estivesse em vigor,

esse réu estaria cumprindo sua
pena há mais de cinco anos.
O projeto não interfere em nenhum dos direitos garantidos pela
Constituição, como as liberdades
individuais, o devido processo
legal, a ampla defesa, o tratamento digno do réu. O que se veda é
apenas a possibilidade da utilização dos recursos para perpetuar
processos e evitar o cumprimento
das decisões.
Com a PEC dos Recursos, as
ações serão mais rápidas, e o
sistema judiciário terá uma carga
muito menor de processos. Além
de combater a morosidade dos
processos da minoria da população que busca o Judiciário para
a solução de conflitos, a medida
contribuirá também para ampliar
o acesso à Justiça por parte da
grande maioria da população,
que hoje não recorre ao sistema
judiciário porque sabe que a causa
pode arrastar-se por anos.
Uma Justiça rápida e eficiente é
do interesse de toda a sociedade.
O Direito deve ser um instrumento eficaz de pacificação dos conflitos. Processos excessivamente
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longos criam insegurança jurídica.
Por acelerar os feitos judiciais,
a PEC dos Recursos aumenta a
segurança jurídica e fortalece a
Justiça, um dos mais essenciais
dos serviços públicos.
A proposta atende também
aos interesses dos profissionais
do Direito. A medida reforça a
responsabilidade dos juízes e dos
tribunais locais e regionais, que
terão seu desempenho avaliado
mais de perto pela sociedade.
Também interessa à grande maioria dos advogados, que vive da
solução de litígios e não se vale
de manobras protelatórias junto
a tribunais superiores.
A Constituição brasileira assegura a todos a razoável duração
e a celeridade da tramitação dos
processos. A morosidade corrói a
credibilidade da Justiça, favorece
a impunidade e alimenta o descrédito no Estado de direito e na
democracia. É disso que trata o
debate sobre a PEC dos Recursos.
A quem pode interessar a lentidão
do sistema judicial?
*Presidente do STF
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A Lei do jaleco branco em São Paulo
e o salário dos profissionais de saúde
Joaquim José da Silva Filho*

O

Estado de São Paulo criou a
Lei número 14.446, promulgada no dia 08 de junho de
2011, estabelecendo a proibição de
profissionais de saúde que atuam no
âmbito do Estado de circularem fora
do ambiente de trabalho vestindo
equipamentos de proteção individual
(EPIs), tais como jalecos e aventais,
fixando multa pecuniária para os
infratores.
Estudos demonstram que, efetivamente, a utilização de vestimentas
e outros equipamentos de proteção
individual deve ficar restrita ao
ambiente de trabalho, pois são, potencialmente, agentes suscetíveis de
acumularem bactérias, produzindo
a chamada contaminação cruzada,
levando e trazendo bactérias para os

pacientes nos hospitais,
para pessoas em lugares públicos e até para
os próprios familiares
na residência do profissional.
É claro que muito
mais que uma obrigação legal, a sedimentação desse novo hábito
é uma questão cultural,
de conscientização de
todos. Não adianta impor multas sem antes
debater, ouvir todas as
partes envolvidas, em especial, os
próprios profissionais, suas associações de classe, seus sindicatos e os
hospitais empregadores.
Será que cada um desses profissionais tem à sua disposição nos seus
locais de trabalho vestiários decen-

tes, com armários individuais para a guarda
e troca de vestimentas,
conforme determina a
NR-24? Será que não só
o avental ou jaleco, mas
o calçado e todo o uniforme exigido são fornecidos gratuitamente
pela empresa, como
obriga a maioria das
Convenções Coletivas
de Trabalho de diversas entidades sindicais
de nossa base nacional,
inclusive a do Sindicato da Saúde
de São Paulo? Será que os hospitais
empregadores fornecem a lavagem
e a total higienização dos uniformes
dos seus empregados, como determinam várias normas, inclusive a
Lei Estadual (SP) nº 12.254, de 09 de

fevereiro de 2006?
Portanto, muito antes da imposição de multas para obrigar o profissional no cumprimento de uma
lei questionável, é fundamental e
urgente que as empresas e o governo
cumpram, primeiro, as suas próprias
obrigações. A CNTS e suas entidades
filiadas não aceitam intimidação ou
imposição de multas contra os profissionais de saúde e exigem o cumprimento imediato de todas as normas
trabalhistas legais e convencionais.
Chamamos, então, as entidades
patronais e o governo para debaterem,
amplamente, essa e outras questões,
começando pela redução da jornada de
trabalho e pela justa e digna remuneração dos trabalhadores da saúde.
*Diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários da CNTS

STF admite fixar aviso prévio proporcional ao tempo de serviço
O Supremo Tribunal Federal definirá uma fórmula para calcular o valor do aviso prévio devido aos trabalhadores, em caso de
demissão sem justa causa, para que o valor seja proporcional ao tempo de serviço. O cálculo será aplicado enquanto o Congresso,
onde há 49 projetos sobre o tema em tramitação, não aprovar lei específica sobre o assunto. A Constituição estabelece, no Artigo 7º,
que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias”,
mas uma lei deveria regular o tema. Hoje, o valor pago pelos empregadores equivale a 30 dias de trabalho, independente do tempo de
serviço. As centrais sindicais consideram que a medida poderá reduzir a rotatividade da mão-de-obra no país.
O plenário do Supremo Tribunal
Federal suspendeu o julgamento de
quatro Mandados de Injunção (MI)
cujos autores reclamam o direito
assegurado pelo artigo 7º, inciso
XXI, da Constituição Federal (CF),
de “aviso prévio proporcional ao
tempo de serviço, sendo no mínimo
de trinta dias, nos termos da lei”.
Os mandados foram impetrados
diante da omissão do Congresso Nacional que, após a
promulgação da CF de 1988,
ainda não regulamentou o
dispositivo.
O julgamento foi suspenso
depois que o relator, ministro Gilmar Mendes, se
pronunciou pela procedência
das ações. Por sugestão do
próprio relator, entretanto, o
plenário decidiu pela suspensão do julgamento para que se
possa examinar a explicitação
do direito pleiteado, nos casos
concretos em exame. Dentre o
manancial a ser pesquisado,
há experiências de outros
países, recomendações da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e, também, projetos
em tramitação no Congresso Nacional, propondo a regulamentação do
dispositivo constitucional.
Durante os debates em torno dos
processos – os Mandados de Injunção
943, 1010, 1074 e 1090 – os ministros
observaram que a Suprema Corte
deveria manter o avanço em relação
a decisões anteriores de omissão
legislativa, em que apenas advertiu
o Congresso Nacional sobre a necessidade de regulamentar o respectivo
dispositivo invocado, e adotar uma
regra para o caso concreto, até mesmo
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para estimular o Poder Legislativo a
votar uma lei regulamentadora.
Foram citados dois precedentes
em que o STF, com base em parâmetros já existentes, estabeleceu regras
para vigerem enquanto não houver
regulamentação legislativa. O primeiro deles foi o MI 721, relatado
pelo ministro Marco Aurélio. Diante
da omissão legislativa relativa ao

parágrafo 4º do artigo 40 da CF,
que confere o direito à contagem
diferenciada do tempo de serviço em
decorrência de atividade em trabalho
insalubre, a Corte adotou como parâmetro, para a aposentadoria de uma
trabalhadora que atuava em condições de insalubridade, o sistema do
Regime Geral de Previdência Social
(artigo 57 da Lei 8.213/1991), que
dispõe sobre a aposentadoria especial
na iniciativa privada.
No segundo caso, o MI 708, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, a
Suprema Corte solucionou a omissão

legislativa quanto ao direito de greve
no serviço público, determinando a
aplicação das regras vigentes para
o setor privado (Lei nº 7.783, de 28
de junho de 1989), no que couber,
até regulamentação do dispositivo
constitucional (artigo 37, inciso VII,
da CF).
No início dos debates, o ministro
Luiz Fux apresentou propostas para
uma solução concreta nos
casos em discussão. Ele
sugeriu a conjugação do
dispositivo constitucional
com o artigo 8º da CLT,
que admite a aplicação do
direito comparado, quando da existência de lacuna
legislativa. Nesse sentido,
ele citou que uma recomendação da OIT sobre
a extinção da relação de
trabalho sugere o direito
a um aviso prévio razoável ou a uma indenização
compensatória. O ministro Luiz Fux relatou, neste
contexto, experiências da
Alemanha, Dinamarca e
Suíça, onde o aviso prévio pode chegar a entre três e seis
meses, dependendo da duração do
contrato de trabalho e da idade do
trabalhador; na Itália, pode chegar a
quatro meses.
Já o ministro Marco Aurélio sugeriu que, além do direito a aviso prévio de 30 dias, sejam acrescentados
10 dias por ano. Assim, ao cabo de
30 anos – caso do autor do MI 943,
demitido de seu emprego após 30
anos de serviço –, teria direito a 300
dias de aviso prévio, a serem por ele
cumpridos, ou então indenizados.
O presidente da Corte, ministro
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Cezar Peluso, sugeriu a indenização
de um salário-mínimo a cada cinco
anos, adicionalmente ao direito mínimo a 30 dias de aviso prévio. Por
seu turno, o ministro Ricardo Lewandowski observou que há um projeto
do senador Paulo Paim (PT-RS) em
tramitação no Congresso Nacional.
Essas propostas, entretanto, esbarraram na objeção do ministro Marco
Aurélio, segundo o qual elas não
guardam a proporcionalidade prevista no artigo 7º, inciso XXI, da CF.
Ao sugerir a suspensão dos debates para aprofundar os estudos sobre
o tema, o ministro Gilmar Mendes
observou que qualquer solução para
os casos concretos hoje debatidos
acabará se projetando para além
deles. “As fórmulas aditivas passam
também a ser objeto de questionamentos”, afirmou, ponderando que
o Poder com legitimidade para regulamentar o assunto é o Congresso
Nacional. (Fonte: STF)
Tramita na Comissão de Trabalho da Câmara o PL 1.122/07,
do ex-deputado Léo Vivas (PRBRJ), que altera o artigo 487 da
CLT, para disciplinar a proporcionalidade do aviso prévio. A
proposta tem parecer favorável,
com substitutivo da relatora, deputada Gorete Pereira (PR-CE).
Em 6 de julho, foi requerido, pelo
deputado Paes Landim (PTB-PI),
apensação deste projeto ao PL
3.941/89, do ex-senador Carlos
Chiarelli (RS). A proposta também será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, de
forma conclusiva.

