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De enfermeira
para enfermeira
Enfermeira não anda, deambula...
não fuxica, faz anamnese...
não fica feliz, apresenta parâmetros elevados de
neurotransmissores do bem estar (serotonina,
dopamina, noradrenalina, endorfinas...)
não pensa, realiza raciocínio clínico investigativo...
não incha, tem edema...
não tem coceira, tem prurido....
não se apega, estabelece vínculos...
não fica doente, manifesta sinais/sintomas...
não fica de ressaca, apresenta vasodilatação e
desidrata por inibir adh...
não pratica atividades físicas, favorece retorno
venoso, oxigenação celular, remodelação óssea e
resistência cardiovascular...
não conversa, estabelece comunicação verbal...
não fica gorda, desenvolve obesidade por
dislipdemia...
não trabalha, executa habilidade cognitiva teóricoprática...
não briga, diverge com fundamentação...
não ouve, ausculta...
não beija, compartilha microbiota normal da
cavidade oral...
não impõe, exerce liderança...
não faz sexo, satisfaz necessidade fisiológica
humana básica...
não bebe cerveja, faz ingestão etílica...
não escreve, prescreve...
não organiza, sistematiza...
não fica ansiosa, tem descarga adrenérgica
exacerbada...
não arrota, apresenta eructação...
não tem azia, tem pirose...
não tem dores de cabeça, apresenta cefaléia...
não sangra ao se machucar... apresenta exsudato
sanguinolento drenando em grande quantidade.. .
não “ampara”, oferece suporte emocional...
não dá remédios, administra medicamentos...
não é fumante, é tabagista...
não joga fora, despreza...
não usa camisinha, usa método contraceptivo de
barreira...
não limpa com álcool, faz antissepsia ou
desinfecção...
não se apaixona, tem amores platônicos...
não é saudável, mantém homeostasia corporal...
não lê manuscritos médicos, contextualiza...
não acrescenta cuidado na prescrição de
enfermagem, implementa...
não trabalha junto, trabalha em equipe...
não trata, cuida...
não gosta do que faz, ama!!
(autor desconhecido)

A CNTS parabeniza a todos os
profissionais da Enfermagem pela
passagem do seu dia – 12 de maio.

30 horas já!
A

Enfermagem mostra
sua força e unidade

Enfermagem brasileira mostrou que está
unida e forte na luta pela regulamentação
da jornada de trabalho da categoria. Caravanas de profissionais de todo o país se reuniram
dia 13 de abril, na Esplanada dos Ministérios e
Congresso Nacional, para exigir a inclusão na ordem do dia da Câmara dos Deputados e aprovação
do PL 2.295/2000, que estabelece o limite máximo
de 30 horas semanais. A grande concentração,
convocada pela CNTS, em parceria com a ABEn, o
Cofen e a FNE, reuniu cerca de quatro mil profissionais e lideranças sindicais e de classe que, numa
só voz, cobraram a justa e coerente reivindicação.
Os dirigentes se revezaram nos pronunciamentos,
com participação e apoio de vários deputados.
Mesmo sob o sol forte, os trabalhadores acompanharam a manifestação e repetiam palavras
de ordem como A hora é agora, 30 horas já! ou
Enfermagem na rua, a luta continua!
A luta pela jornada de 30 horas é permanente.
Logo no dia seguinte à mobilização do dia 13, as
entidades enviaram ofício solicitando audiência
com o presidente da Câmara, deputado Michel
Temer, para reforçar o pedido de inclusão imediata
da proposta para votação em plenário. No ofício,
ressaltam que a importante mobilização da catego-

ria “representa a esperança do encaminhamento
para a inclusão na ordem do dia” e reafirmam os
argumentos quanto aos efeitos sociais e à qualidade dos serviços de saúde dispensados aos
brasileiros. Neste sentido, a CNTS permanecerá
vigilante e presente na Câmara dos Deputados,
conscientizando os parlamentares que a aprovação das 30 horas para a Enfermagem é questão
de coerência e justiça. A jornada de 30 horas será
tema dos debates e atividades da Semana da Enfermagem, de 12 a 20 de maio.
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30 horas para a enfermagem
Uma questão de coerência e justiça

A

direção da CNTS agradece
a todos aqueles que vêm
participando das atividades e ações políticas pela aprovação
do PL 2.295. Agradece, em especial,
aos que deixaram suas casas, famílias, suas atribuições e viajaram
longas horas, de todos os cantos do
país, para comparecer à grande concentração do dia 13, fortalecendo,
assim, o movimento pela jornada
de 30 horas. O ato público mostrou
a força e a unidade da enfermagem
brasileira, foi a coroação de um trabalho de anos, ampliado a partir de
2009, no acompanhamento da tramitação do referido projeto de lei.
O caminho até sua inclusão na
pauta de prioridades da Câmara
dos Deputados foi longo e árduo,
incluindo inúmeras reuniões com
parlamentares e autoridades do
governo federal em busca de apoio,
pressão durante as votações nas
comissões, apresentação de sugestões aos relatores e distribuição de
material com nossos argumentos
para convencimento aos deputados
pelo voto favorável. Enfim, estamos
a um passo de sua aprovação. A
nossa batalha é para que a proposta
seja aprovada de imediato, porém,
por questão regimental, que impede
a votação de projeto de lei antes das
medidas provisórias que trancam
a pauta do plenário, ainda não foi
possível a inclusão do PL 2.295 na
ordem do dia.
A CNTS e demais entidades
nacionais unidas nessa luta acreditamos na aprovação do projeto e
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continuaremos firmes até a sanção
presidencial da lei. E pedimos a
todos que continuem confiando no
trabalho feito até aqui e cujo desfecho, repetimos, deverá atender o
desejo da enfermagem brasileira,
de ter uma jornada que permita a
enfermeiros, técnicos e auxiliares,
melhores condições de trabalho e de
vida e maior qualidade dos serviços
prestados à população. Uma jornada
que seja coerente com a importância das atividades diárias e com
o benefício já concedido a outros
profissionais que trabalham lado a
lado com os da enfermagem.
Para a Confederação, a força e
unidade demonstradas não apenas
no ato público, mas também nas
atividades nas galerias do plenário
da Câmara, no corpo a corpo nos
gabinetes e corredores da Casa e na

pressão exercida durante as reuniões das comissões permanentes, devem se repetir quando das votações
do PL 2.295 e também de inúmeras
outras propostas de interesse dos
trabalhadores em geral, e em especial dos profissionais da saúde,
no sentido de garantir direitos e
conquistas.
Como estamos em ano de eleições
gerais, também se faz necessário que
unamos forças e defendamos junto aos
candidatos a presidente da República,
governadores, senadores e deputados
federais, estaduais e distritais nossa
pauta de reivindicações para que sejam incluídas em seus programas de
governo e de atuação no Congresso
Nacional e assembleias.
É preciso lutar e é possível
vencer!
A Diretoria

Maio, mês do trabalhador
O Dia Mundial do Trabalho foi
criado em 1889, por um Congresso
Socialista realizado em Paris. A
data foi escolhida em homenagem à
greve geral, que aconteceu em 1º de
maio de 1886, em Chicago, o principal centro industrial dos Estados
Unidos naquela época.
Milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar contra as
condições de trabalho desumanas a
que eram submetidos e exigir a redução da jornada de trabalho de 13
para 8 horas diárias. Naquele dia,
manifestações, passeatas, piquetes
e discursos movimentaram a cidade. Mas a repressão ao movimento
foi dura: houve prisões, feridos e
até mesmo mortos nos confrontos
entre os operários e a polícia.
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Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde

Em memória dos mártires de
Chicago, das reivindicações operárias que nesta cidade se desenvolveram em 1886 e por tudo o
que esse dia significou na luta dos
trabalhadores pelos seus direitos,
servindo de exemplo para o mundo
todo, o dia 1º de maio foi instituído
como o Dia Mundial do Trabalho.
Sabe-se, também, que no dia 12
de maio comemora-se mundialmente o Dia do Enfermeiro, em
referência a Florence Nightingale,
um marco da enfermagem moderna no mundo e que nasceu em 12
de maio de 1820.
Já no Brasil, além do Dia do
Enfermeiro, entre os dias 12 e 20
de maio, comemora-se a Semana
da Enfermagem, data instituída em

meados dos anos 40, em homenagem a dois grandes personagens da
Enfermagem no mundo: Florence
Nigthingale (acima referida) e Ana
Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente
em combates militares.
E por esta razão a CNTS homenageia, mais uma vez, você, trabalhador na saúde, que se destaca
na luta diária por melhoria das
condições de vida, de trabalho e
pela construção de um Brasil mais
democrático.
Dr. Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos Trabalhistas e
Judiciários da CNTS
Kamilla Flávila e Léles Barbosa
Assessoria Jurídica da CNTS
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Carlos José Suzano da Silva
Terezinha Perissinotto
Claudionor José da Silva
Mario Luiz Cordeiro
Sidney José Gomes Bettu
Aparecida dos Santos de Lima
Silas da Silva
José Bernardo da Silva
Sueli Aparecida Koupak
Carlos Cesar Rodrigues
José Sousa da Silva
Emerson Cordeiro Pacheco
Domingos da Silva Ferreira
Milton Carlos Sanches
Jaime Ferreira dos Santos
Conselho Fiscal – Efetivos
Remi Borazo, José Paulo da Silva e Walter José
Bruno D’Emery
Conselho Fiscal – Suplentes
José Carlos dos Santos, Ana Maria Mazarin da
Silva e Vaina Dias de Paula Silva
Delegação Internacional
Maria de Fátima Neves de Souza, Maria Salete
Cross, Lúcia Maria Flach, Severino Ramos de
Souto, Leodália Aparecida de Souza, Nadia Sloboda
Chaneiko, Lamartine dos Santos Rosa, Carlos
Eduardo Martiniano de Souza, Rosana Araújo
Pestana
Conselho Editorial
José Lião de Almeida, João Rodrigues Filho, José
Caetano Rodrigues, Joaquim José da Silva Filho.

Aposentadoria
Especial
A deputada Manuela D`Ávila
(PCdoB-RS) foi designada relatora,
na Comissão de Trabalho, do Projeto de Lei Complementar 555/10, do
Poder Executivo, que regulamenta
o inciso III do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, dispondo
sobre a concessão de aposentadoria
especial ao servidor público titular
de cargo efetivo cujas atividades
sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física. A matéria foi
anexada ao PLP 472/09, do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP).
Depois de passar pela Comissão de
Trabalho, a matéria será analisada
pelas comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação
e de Constituição, Justiça e Cidadania, antes de ir ao plenário.
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NR 32 e terceirização serão
temas de seminário da diretoria

realização de seminário para
sárias para garantir a prevenção de
discutir a implantação da
acidentes e adoecimentos causados
Norma Regulamentadora
pelo trabalho. O seminário terá a
32, que dispõe sobre Segurança
participação da Dra Noeli Martins,
e Saúde no Trabalho em Servifiscal do Ministério do Trabalho e
ços de Saúde, instrumentalizar o
uma das coordenadoras da elabotrabalhador com conhecimentos
ração da NR 32, de representantes
que possibilitem
do Ministério Púo desempenho de
blico do Trabalho
suas atividades
e de entidades sinprofissionais, redicais.
lações de trabaPara a CNTS, é
lho e qualidade
fundamental criar
de vida, e sobre a
uma cultura volterceirização dos
tada à segurança
serviços na área
no trabalho, com
da saúde, será
adoção de todas as
destaque na reunormas, regras e
nião da diretoria
leis que garantam
efetiva da CNTS,
essas atividades
que acontece no
profissionais da
Dra. Noeli Martins
período de 24 a
saúde, sendo a NR
27 de maio de 2010, em São Paulo.
32 o instrumento regulamentador
Diretores e membros dos codas medidas para assegurar o bem
mitês e conselhos da CNTS vão
estar do trabalhador, em qualquer
avaliar o processo de adoção da NR
serviço de saúde, inclusive os que
32, identificar dificuldades e trocar
trabalham nas escolas, ensinando e
experiências, com vistas a ampliar a
pesquisando.
responsabilidade de cada profissioQuanto à terceirização desennal, no seu local de trabalho, como
freada no mercado de trabalho é
conscientizador das medidas necesquestão que precisa ser resolvida

com urgência. A Confederação avalia como extremamente desastroso
o processo de flexibilização dos
direitos trabalhistas e de terceirização, especialmente no segmento da
saúde. O resultado é a precarização
da força de trabalho, na medida em
que as negociações coletivas são
prejudicadas; a baixa qualidade na
prestação dos serviços, tendo em
vista que na saúde não há atividade
meio e todos devem possuir prepa-

GT da reforma estatutária
inicia debates com a base
O debate com as
bases sobre a reforma do estatuto da
CNTS teve início
dia 25 de março
quando os diretores da Confederação e membros do
GT da Reforma Estatutária, Valdirlei
Castagna e Adair
Vassoler, se reuniram com dirigentes da Federação dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços
de Saúde do Rio Grande do
Sul - FEESSERS e dos sindicatos filiados (foto) para discutir os pontos definidos como
essenciais. No dia 19 de abril
o debate reuniu dirigentes da
Federação dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de
Santa Catarina - FETESSESC
e sindicatos da base. O debate
deverá se repetir com dirigentes sindicais da saúde do
Estado de São Paulo, no final
de maio.
Entre os pontos sugeridos
pelo grupo de trabalho para a
discussão estão o alcance da
representatividade da CNTS,
composição da diretoria,
estrutura administrativa,
instâncias de deliberação,
processo eleitoral, financiamento da Confederação e
normas de filiação. As lide-

ranças aprovaram propostas que serão debatidas no
conjunto das sugestões que
virão de outras federações.
“As reuniões tem sido muito
produtivas, já que os temas
propostos para o debate, que
formam a espinha dorsal do
novo estatuto, foram exaustivamente debatidos. Nas
atividades ficou plenamente
demonstrado o interesse por
parte dos trabalhadores e das
entidades de construírem um
documento visando o fortalecimento da CNTS”, avaliou
Castagna, coordenador do
grupo de trabalho.
Vassoler, que é o relator
do GT e presidente da FETESSESC, ressaltou a participação de grupo expressivo
de sindicalistas. “Foram discutidos pontos de maior peso
e que foram alvo de opiniões
diversas que resultaram em
propostas. Ao final dos debates com as bases vamos

sistematizar um documento apontando
os pontos comuns e
as divergências para
discussão na diretoria
plena da CNTS”, explicou.
O presidente da
FEESSERS, Milton
Kempfer, lembrou que
a reforma estatutária
é reivindicação antiga
da Federação. “Fazer a discussão com os sindicatos é
uma forma mais democrática
e tiramos várias questões que
contribuirão para um estatuto
mais democrático e que reforçará a representação dos
trabalhadores da saúde pela
Confederação”, acredita.
O grupo de trabalho
foi criado com o objetivo
de garantir a mais ampla
representação da categoria
e maior integração com as
entidades filiadas e vinculadas. Segundo os membros
do GT, o novo estatuto
deverá refletir a conjuntura
atual do movimento sindical brasileiro e a estrutura
da organização da categoria
da saúde. Também fazem
parte do grupo de trabalho
o presidente da CNTS, José
Lião de Almeida, e os diretores Joaquim José da Silva
Filho e Mário Jorge dos
Santos Filho.
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ro especial para o atendimento; e à
fragmentação da organização sindical, inviabilizando conquistas.
Os membros dos grupos de trabalho destinados a discutir e apresentar propostas sobre negociação
coletiva e a reforma estatutária
também vão se reunir, assim como
os integrantes do conselho fiscal e
dos comitês especiais criados para
debater questões específicas de
gênero, raça, jovens e LGBT.

Gripe Influenza A (H1N1)

MS supera meta ao
vacinar 2,2 milhões de
profissionais de saúde
A vacinação de profissionais de saúde contra a gripe
H1N1 superou as metas do
Ministério da Saúde ao serem
imunizadas pelo menos 2,2
milhões de pessoas desse público-alvo em todo o Brasil,
o que corresponde a 88% do
grupo definido. Esses são os
dados repassados até o momento por estados e municípios, que ainda podem ser
atualizados. Os profissionais
de saúde foram os primeiros
a ser vacinados para garantir
o funcionamento dos serviços de saúde e atendimento
da população. A alta adesão
demonstra a confiança desse
público na vacina oferecida
pela rede pública.
“A participação dos trabalhadores da saúde é de
fundamental importância
como forma de auto-proteção
e para evitar a transmissão
para os pacientes, acompanhantes e familiares. A vacinação maciça dos profissionais representa, também, um

exemplo para a sociedade e
a continuação da qualidade
na prestação dos serviços de
saúde”, ressalta o presidente
da CNTS e do SINSAUDESP,
José Lião de Almeida.
O Ministério da Saúde,
estados e municípios buscaram aqueles profissionais
diretamente relacionados
à resposta da pandemia.
Entre os trabalhadores,
estão médicos, enfermeiros, recepcionistas, pessoal
de limpeza e segurança,
motoristas de ambulância,
equipes de laboratório e
profissionais que atuam na
investigação epidemiológica. São trabalhadores que
estão diretamente envolvidas no atendimento de pessoas com suspeita de gripe,
que procuram os serviços de
saúde por estarem sentindo
os principais sintomas da
doença – febre, tosse, dor
de cabeça, dores no corpo,
nos olhos e nas articulações
e falta de ar. (Com MS)
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ISP Américas define pontos centrais
do plano de ação 2011/2015

N

o intuito de adaptar a realidade e possibilidades da
região ao plano mundial da
entidade, a ISP Américas e filiadas
definiram os pontos centrais do plano de ação para o período 2011/2015.
São 16 propostas prioritárias que
envolvem organização sindical,
governo global, direitos sindicais,
equidade, igualdade e diversidade,
solidariedade internacional. Porém,
na medida do possível, a ideia é que
todos os pontos aprovados no Congresso de Viena, Áustria, sejam tratados nos diferentes níveis da atuação
da ISP, seja nacional, subregional e
regional. Participaram das reuniões
no mês de março, no Brasil e em
Assumção, Paraguai, representando
a CNTS, os dirigentes Clair Klein e
Maria Salete Cross.
Dentro do item organização sindical, a ISP deve seguir estruturando
cada um dos setores representados
de maneira a facilitar a organização
de lutas comuns em nível regional e
a troca permanente de experiências;
criar comitês coordenadores em
cada país com o objetivo de articular
as ações, campanhas e projetos em
nível nacional; e adotar um plano

consistente de crescidicais, as prioridades
mento que garanta a
são para a negociação
viabilidade econômica
coletiva no setor públida entidade em cada
co, buscando a regusubregião e na região,
lamentação por lei em
independentemente de
cada país por meio de
ajudas externas.
campanha envolvendo
Com relação aos gotodo o movimento sindivernos, o plano de ação
cal; e maior presença na
prevê o crescimento da
Corte Interamericana de
ISP não apenas em núDireitos Humanos, demeros, mas também em
nunciando as violações
influência política para
dos direitos humanos e
Maria Salete Cross
pressionar por serviços
sindicais.
públicos de qualidade e, para isso,
Equidade, igualdade e diversiconsidera essencial participar de
dade são temas que norteiam várias
instituições internacionais como o
ações a serem desenvolvidas pela
Banco Interamericano de DesenISP Américas. Neste campo estão
volvimento - BID, em particular nos
incluídas a luta contra a discrimifóruns onde os serviços públicos
nação salarial por razões de gênero;
estão sendo debatidos; a Organizafortalecer os comitês voltados às
ção dos Estados Americanos - OEA,
questões dos jovens, impulsionando
ampliando o debate sobre promoa participação deles nas estruturas
ção da igualdade de oportunidades
da ISP; campanhas de combate ao
e direitos civis, por exemplo; e nas
racismo, à xenofobia e à homofobia,
discussões realizadas nos tratados
pela erradicação de todas as formas
de livre comércio como União Eude discriminação. Os países do Haiti
ropéia, Nafta e Cafta, para agregar
e da Colômbia serão alvo de ações de
forças com a sociedade em defesa
solidariedade internacional, visando
dos interesses dos trabalhadores.
o fortalecimento das entidades sindiNo capítulo sobre direitos sincais e contra as arbitrariedades.

Papel do Estado ante a crise será tema
da 10ª Conferência Regional da ISP
A 10ª Conferência Regional Interamericana - IAMRECON será realizada em Cartagena, Colômbia, nos
dias 11 e 12 de setembro de 2010. Para
a ISP, “a Conferência Regional será
celebrada no contexto da pior crise
econômica das últimas décadas, uma
crise que está obrigando os sindicatos
a adotarem uma posição mais ofensiva em relação ao papel fundamental
que o Estado deve desempenhar na
regulação da economia, na defesa
de serviços públicos de qualidade
e na eliminação da pobreza. Consequentemente, a campanha da ISP
por Serviços Públicos de Qualidade
nunca foi tão relevante e necessária
como na atualidade”.
Outro ponto importante relativo
ao contexto dessa Conferência, segundo a ISP, “é o número de desastres naturais que têm afetado alguns
de nossos países durante os últimos
anos, sendo o pior deles o terremoto

que devastou o Haiti em janeiro. A
solidariedade internacional necessária para as ações de resgate e os
esforços de reconstituição nos países
atingidos por um desastre natural,
assim como para a evolução dos
modelos locais de desenvolvimento,
é também um papel importante que
o movimento sindical deve desempenhar na região”.
A ISP vê a Conferência Regional
de 2010 como um espaço de debate e
formulação de políticas sobre temas
como gênero, equidade, igualdade
e diversidade; direitos trabalhistas;
instituições internacionais e governança; assuntos setoriais; e solidariedade internacional. Analisará
estes pontos e avaliará as ações a
serem tomadas pelas organizações
filiadas através da ISP. Os debates
se centrarão num novo documento
de discussão, o rascunho do Programa de Ação Interamericano da ISP

2011-2015. Isto permitirá a todas as
regiões identificar as suas necessidades e continuar desenvolvendo
as suas estratégias.
O IAMRECON será precedido de
várias reuniões setoriais, que ocorrerão nos dias 8, 9 e 10 de setembro e
focarão nos planos de ação detalhados para os setores da água, energia,
saúde, judiciário, universidades,
administração central e municipal,
e por várias outras reuniões sobre
temas transversais que focarão nas
políticas relacionadas à questão de
gênero, à campanha pela equidade
salarial, à luta contra o racismo e
a xenofobia, aos trabalhadores jovens, aos trabalhadores LGBT, aos
trabalhadores migrantes no setor da
saúde, a assuntos relativos ao meio
ambiente e mudança climática. O
Comitê Regional de Mulheres fará
sua reunião no dia 9 e o IAMREC
no dia 10.

MTE lança cartilha
sobre direitos e igualdade
entre gêneros
O Ministério do Trabalho e Emprego
lançou a cartilha ‘Gêneros Diferentes,
Direitos Iguais’, publicação que traz
uma série de textos sobre o trabalho doméstico, convenções já realizadas e Lei
Maria da Penha. A cartilha foi elaborada
para abastecer as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs)
em todo país e será distribuída em eventos voltados ao debate sobre gênero. A
cartilha também estará disponível no
4

site do MTE. A cartilha é consequência
da criação, pelo Ministério, da Comissão
Tripartite de Igualdade de Oportunidades e Tratamento de Gênero e de Raça
no Trabalho, que tem como objetivo
discutir e apresentar propostas para
as políticas públicas de igualdade de
oportunidades e de tratamento, assim
como combater todas as formas de discriminação de gênero e raça no emprego
e na ocupação.
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Mulheres aprovam
propostas
a serem adotadas
pelo comitê
sub-regional
Delegadas representantes das
entidades filiadas à ISP no Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai e
Chile participaram do Encontro
Sub-regional de Mulheres Brasil/
Cone Sul, dia 24 de março, quando
aprovaram propostas a serem adotadas pelo Comitê Sub-regional. Entre
as conclusões estão a adoção em
cada país das diretrizes mundiais de
gênero, atendendo à nova proposta
da ISP de trabalhar o tema de forma
transversal, e a criação de grupos
de trabalho para elaborar proposta
alternativa visando a paridade de
participação das trabalhadoras nas
instâncias da entidade. Durante o
encontro foram avaliadas as ações
de 2009, definidas prioridades para
2010 e discutidos a política de formação e os projetos da ISP.
As trabalhadoras ratificaram a
proposta relativa ao Projeto Impact/
Gênero, elaborada no final de 2009,
cujas linhas estratégicas são: influenciar nas estruturas das filiadas,
buscando o comprometimento com a
política de gênero e com a campanha
pela equidade de remuneração homem/mulher; o fortalecimento dos
ramos saúde, utilidades, municipais
e administração central, buscando
construir políticas de gênero adequadas à realidade de cada setor;
potencializar o uso da publicação
sobre metodologia de formação junto
às filiadas, incentivando-as para a
apropriação de seus conteúdos no dia
a dia de sua política de capacitação;
e contribuir na construção da solidariedade internacional através do
intercâmbio e troca de experiências.

Mulher
no trabalho

O PL 6.393/09, do deputado
Marçal Filho (PMDB-MS), que será
analisado em caráter conclusivo pelas
comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça, pune os empregadores
que pagarem salários menores às mulheres do que aos homens ocupantes
da mesma função. Segundo o texto,
essa prática será multada em cinco
vezes o valor da diferença salarial durante todo o período de contratação.
Atualmente, a CLT prevê punição
para discriminação profissional por
motivos de sexo, idade, cor ou situação familiar. Porém, o texto está desatualizado e estabelece multa de cem a
mil cruzeiros, moeda já extinta.
O pagamento de salários diferentes por motivo de sexo, assim como
de idade, cor ou estado civil, também
é proibido pela Constituição. Pesquisa da Confederação Internacional dos
Sindicatos coloca o Brasil como país
com maior diferença salarial entre
homens e mulheres, com variação de
34%. O estudo, baseado em pesquisas
com 300 mil mulheres, em 24 países,
aponta que, no mundo, elas ganham
em média 22% menos que os homens.
(Fonte: Agência Câmara)
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30 horas já!

C

Grande concentração reúne
caravanas de todo o país

aravanas de profissionais da Enfermagem
de todo o país se reuniram dia 13 de abril, na
Esplanada dos Ministérios e Congresso Nacional, para exigir a inclusão na ordem do dia da Câmara dos Deputados e aprovação do PL 2.295/2000,
que regulamenta a jornada de trabalho da categoria.
A grande concentração, convocada pela CNTS, em
parceria com a ABEn, o Cofen e a FNE, reuniu cerca
de quatro mil profissionais e lideranças sindicais e de
classe que, numa só voz, cobraram a justa e coerente
reivindicação das 30 horas semanais. Os dirigentes
se revezaram nos pronunciamentos em um trio elétrico, com participação de vários deputados. Mesmo
sob o sol forte, os trabalhadores acompanharam a
manifestação e repetiam palavras de ordem como
A hora é agora, 30 horas já! ou Enfermagem na rua,
a luta continua!
A Confederação montou toda a estrutura física
e desde as seis horas da manhã seus dirigentes
estavam a postos em uma tenda erguida em frente
ao Congresso Nacional para receber as delegações
das federações e sindicatos da base. Muitas delas
deixaram seus estados no domingo para participar
da manifestação na terça. Em suas falas, profissionais de todos os estados reforçaram as justas
razões para a aprovação do PL 2.295 e posterior
sanção da lei pelo Presidente da República, entre
elas condições dignas de trabalho e qualidade na
assistência. Também apresentaram estudos que
desmentem a falácia do setor patronal quanto ao
impacto financeiro na área da saúde.
Em nome da CNTS, o diretor José Caetano
Rodrigues agradeceu aos presentes e também
àqueles que não puderam comparecer ao grande
ato público, por terem ficado em seus postos de
trabalho. “Essa energia forte que sentimos aqui é
necessária para que as entidades possam se reforçar no trabalho cotidiano no Congresso Nacional.
Depois de longa e difícil luta para incluir o projeto
na pauta, as medidas provisórias, por força regimental, vêm impedindo a votação da proposta,
mas temos a esperança de comemorarmos, na
semana da Enfermagem, essa conquista justa e
merecida”, disse.
“A luta dos bastidores hoje se materializa nessa
grande concentração. Nosso grande desafio agora
é fazer com que o PL entre na ordem do dia para
votação”, destacou o conselheiro do Cofen, Antônio Marcos Freire. Ele alertou para a pressão do
setor patronal contrária à aprovação da proposta
e para o trancamento da pauta até que se votem
as medidas provisórias, às quais denunciou como
manobra do governo. E convocou os profissionais
a encamparem a luta nos estados cobrando apoio
dos deputados.
A representante da ABEn, Jussara Martins,
ressaltou o trabalho das entidades articuladas na
busca de concretizar a conquista de uma luta antiga
da categoria. “Vamos ampliar a mobilização para
expressarmos mais verdadeiramente a força dos

profissionais da Enfermagem”, convocou. Por sua
vez, a presidente da FNE, Silvia Casagrande, defendeu a jornada de 30 horas como legítima e digna e
parabenizou pela expressiva manifestação. “Este é
um ato grandioso e que só a enfermagem pode fazer
porque é grandiosa na sua atuação no dia a dia, na
luta por melhores condições de vida”, disse.
Representando o Fórum Sindical dos Trabalhadores - FST, o assessor Marco Antonio Campanella
levou solidariedade ao movimento da enfermagem. “O Fórum, integrado por 15 confederações
e quatro centrais sindicais, traz o seu apoio a essa
luta que não pertence apenas aos trabalhadores
da saúde, mas a todo o povo brasileiro, que será
beneficiado por mais qualidade dos serviços prestados”, afirmou.
À tarde, continuou a mobilização com uma
caminhada pelas pistas que circundam a Câmara
dos Deputados, nos corredores da Casa, no corpo
a corpo junto aos deputados e ocupação da galeria
do plenário no sentido de garantir o cumprimento
da pauta de prioridades aprovada pelo Colégio de
Líderes, para votação em plenário. Dirigentes e
profissionais da Enfermagem ligados às entidades
nacionais vão manter as atividades até a votação
do projeto para garantir que se mantenha o texto
como foi aprovado pelos senadores e mantido por
unanimidade nas comissões da Câmara, para que o
PL 2.295 não tenha de retornar ao Senado. Durante
a mobilização, o presidente da Câmara, deputado
Michel Temer (PMDB), recebeu um abaixo assinado contendo 115 mil assinaturas cobrando a
aprovação das 30 horas.
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Deputados levaram
apoio à manifestação

A

Deputado
Damião Feliciano

Deputado
Edmilson Valentim

Deputado
Pedro Wilson

Deputado
Flávio Dino
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manifestação chamou a atenção dos
deputados que chegavam à Câmara
na manhã de 13 de abril para início da
semana legislativa. “É importante que todo o
Brasil esteja participando desta manifestação,
mais um grande ato dos profissionais da
Enfermagem”, destacou o deputado Damião
Feliciano (PDT-PB), presidente da Frente
Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores
na Saúde, lembrando o grandioso ato público
pelas 30 horas realizado em março de 2009.
Como médico, destacou o trabalho integrado
com esses profissionais e defendeu: “A enfermagem precisa das 30 horas já e é uma alegria
estar junto nessa luta”.
Líder do bloco PCdoB/PSB/PRB/PMN,
o deputado Daniel Almeida (PCdo-B/BA)
defendeu a regulamentação da jornada de 30
horas como legal e legítima e garantiu o voto
favorável ao PL 2.295 dos 50 parlamentares
do bloco. “Todos estamos comprometidos
com a luta de vocês. Sem a enfermagem não
é possível pensar em saúde de qualidade”,
confirmou. O deputado Edmilson Valentim
(PCdoB-RJ) ressaltou que “a enfermagem é
a única profissão que permanece 24 horas do
dia ao lado dos doentes, sendo necessária a
jornada de 30 horas para que possa cuidar
adequadamente”.
A deputada Jo Moraes (PCdoB-MG) estimulou a continuidade da mobilização: “Vamos em frente, falem com os líderes, busquem
o voto de cada deputado. A vitória do povo
depende da luta de vocês”. A convocação foi
repetida pela deputada Vanessa Grazziotin
(AM), líder do PCdoB: “Tudo vale a pena
pelas 30 horas”. Ela lembrou que foi a sua
bancada que indicou o PL 2.295 como prioridade para votação. “Foi uma discussão difícil,
mas recebemos apoio de outros líderes de
bancadas e acreditamos na votação até junho.
Temos adiante um caminho longo para um
curto espaço de tempo e precisamos sentar
com o governo. Só não busca a negociação
quem não tem argumentos”.
O deputado Pedro Wilson (PT-GO) manifestou a solidariedade do seu partido e
garantiu empenho para inclusão do projeto
na ordem do dia. “A hora é agora. A saúde
do povo brasileiro passa pela enfermagem
e não pode esperar mais”, afirmou. O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) ressaltou a

Deputada
Maria do Rosário

importância de os profissionais viajarem
longas distâncias para debater em Brasília
tema tão importante. “A enfermagem é responsável pela saúde do povo brasileiro, seja
nos hospitais ou nos programas de governo,
não só nos cuidados físicos, mas também
emocionais e psicológicos. Estive junto com
as entidades em vários momentos dessa luta
e nos comprometemos não apenas em votar
favorável como também para que o projeto
seja pautado rapidamente”.
“Fiz questão de participar do debate desde
o início, de conhecer o projeto 2.295 para ter
a oportunidade de defender essa causa, que
passa a ser minha bandeira, por ser uma bandeira de justiça”, destacou o deputado Carlos
Sampaio (PSDB-SP), lembrando ser promotor
de justiça por profissão. “A jornada de 30 horas é importante por permitir a convivência
dos profissionais com a família, para aliviar
o estresse físico e psicológico e muito mais
importante para os pacientes. O PL tem de ser
aprovado antes de junho e podem contar com
meu empenho pessoal. Daqui duas semanas
não teremos mais medidas provisórias para
votar e não haverá mais desculpas para adiar
a votação do PL. Quem defende os grupos de
hospitais deve mostrar sua cara”, desafiou.
O deputado Ilderlei Cordeiro (PPS-AC),
que foi relator do PL 2.295 na Comissão de
Finanças da Câmara, lembrou que o parecer
foi elaborado junto com a Confederação e
os sindicatos. “Apresentamos um parecer
mostrando que há dinheiro para arcar com
os custos da redução da jornada. A luta dessa
turma guerreira, que cuida da saúde no Brasil,
é legítima. Contem comigo e vamos à luta”,
incentivou.
“Sabemos que a jornada de 30 horas não
é importante apenas para os trabalhadores
da enfermagem, que estão na linha de frente
do atendimento nas unidades de saúde, mas
para toda a sociedade. Estamos dispostos a
aprovar, também, a Emenda 29, a correção
da tabela do SUS e outras propostas que garantam a qualidade dos serviços de saúde”,
destacou a deputada Maria do Rosário (PTRS). Para o deputado Flávio Dino (PCdoBMA), as unidades de saúde não funcionam
sem os profissionais da enfermagem. “Força
e fé porque temos convicção de que vamos
encerrar esse mandato com essa vitória”.

Deputado
Paulo Teixeira
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Dirigentes da CNTS ressaltaram efeitos
positivos da jornada de 30 horas

R

esgate de uma dívida histórica, dignidade e respeito
aos profissionais, condições
de trabalho, qualidade de vida e da
assistência à população foram os
principais argumentos ressaltados
pelos dirigentes sindicais de base
da CNTS na defesa do limite de 30
horas semanais para a enfermagem.
“Hoje é o nosso dia. Dia em que a
enfermagem está mostrando para
o parlamento o recado do Brasil.
Nos deram o reconhecimento da
profissão só com as obrigações, sem
a regulamentação de uma jornada
digna para nossa saúde e para a
prestação de serviços de qualidade.
Acredito na aprovação do projeto e
denunciaremos aqueles que forem
contra a enfermagem brasileira”,
ressaltou o vice-presidente da CNTS
e presidente da Federação dos Empregados da Saúde do Nordeste,
João Rodrigues Filho.
A diretora da CNTS e presidente
do Sindicato dos Trabalhadores
da Saúde do Maranhão, Lucimary
Santos, fez um breve resgate da
tramitação do PL 2.295 no Senado
e na Câmara. “Estamos acompanhando a aprovação do projeto pela
importância que representa para

a enfermagem”, disse, lançando o
refrão “Enfermagem na rua, a luta
continua”. Lucimary mandou recado aos deputados e ao presidente
Lula de que “o voto vale voto”, ou
seja, os trabalhadores estão atentos
à atuação dos parlamentares e do
governo e deverão responder nas
eleições de outubro.
“Não podemos fugir da luta, não
podemos deixar de perseguir esse
objetivo”, incentivou o presidente

da Federação dos Trabalhadores da
Saúde do Rio Grande do Sul, Milton
Kempfer, ao comentar sobre a não
votação imediata da regulamentação da jornada para a enfermagem.
“Somos nós que fazemos a saúde no
país”, concluiu.
Para o diretor da CNTS e presidente da Federação dos Trabalhadores na Saúde de Santa Catarina,
Adair Vassoler, o movimento deste
dia 13 vai trazer grandes ganhos

para os trabalhadores da saúde em
todo o país. “Hoje, a pressão é para
que os deputados votem a jornada
de 30 horas, mas temos muitas outras bandeiras de lutas para a categoria, como piso salarial, planos de
cargos e salários”, anunciou.
“Só quem atravessa noites e noites nos plantões nos hospitais consegue suportar esse sol ardente para
defender suas causas”, comparou o
diretor da CNTS e da Federação dos
Trabalhadores de Santa Catarina,
Jânio Silva, sobre a participação
expressiva dos profissionais da enfermagem na grande concentração.
E concluiu: “Lutar sempre, vencer às
vezes, desistir nunca. Vamos continuar com essa luta pela implantação
da jornada de 30 horas em cada local
de trabalho”.
“A Confederação e demais entidades nacionais unidas nessa causa
fizeram por onde estarmos aqui e
para incluir o projeto na pauta do
plenário da Câmara. Temos de reforçar essa luta porque a enfermagem
não suporta mais a carga excessiva
de trabalho”, destacou o presidente
do Sintras-TO e da Federação dos
Trabalhadores da Saúde da Região
Norte, Manoel Miranda.

José Caetano Rodrigues

Adair Vassoler

Valdirlei Castagna

João Rodrigues Filho

Lucimary Santos fez um breve resgate da tramitação do PL 2.295

Objetivo foi alcançado, afirmam diretores da Confederação
O consenso entre diretores da
Confederação é de que a meta foi
alcançada. “Nosso objetivo principal era de sensibilizar os deputados sobre a importância das 30
horas para a enfermagem. À tarde,
durante a sessão, vários deputados
falaram da necessidade de o projeto
ser incluído na pauta. Portanto, não
podemos nos dispersar e a CNTS vai
continuar atenta e com atividades
semanais até a aprovação da proposta”, constatou o secretário-geral
da CNTS, Valdirlei Castagna. Ele
avaliou o ato como altamente positivo pela mobilização da categoria
e pelo trabalho conjunto das entidades nacionais da categoria em torno
do objetivo maior de se conseguir a
jornada de 30 horas.
“O movimento reafirmou a posição de que a CNTS, como representante dos trabalhadores na saúde,
deve estar à frente das mobilizações

junto com outras entidades, o que
fortaleceu a luta e vai levar à conquista do nosso objetivo”, analisou o
diretor da CNTS e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde
de Santos e Região, Paulo Pimentel.
Para o diretor da CNTS e presidente do Sindicato dos Auxiliares
e Técnicos de Enfermagem de
Alagoas, Mário Jorge dos Santos
Filho, a Confederação atingiu seus
objetivos no sentido de se firmar
como verdadeira representante dos
trabalhadores da saúde, não apenas
pelo grande evento organizado,
mas também pelo acompanhamento deste e de outros projetos de
interesse da categoria. “Com este
ato mostramos aos parlamentares
que a enfermagem está doente pelo
excesso de trabalho, sofre com a
baixa remuneração, levando a ter
vários vínculos de emprego, não
tem condições de buscar melhor

qualificação e está carente de qualidade de vida”.
A diretora da CNTS e presidente
da Federação dos Trabalhadores da
Saúde de Mato Grosso do Sul, Clotilde Marques, apontou o alcance do
movimento junto aos deputados e a
participação em massa da categoria
para justificar o êxito da manifestação. “A enfermagem mostrou que
está unida e preparada. Temos de
continuar o ritmo da luta, pressionando em Brasília e nos estados para
conseguirmos a aprovação do PL
2.295”, disse.
Já o 2º vice-presidente da Confederação, Domingos Jesus de Souza,
avaliou que a grande concentração
refletiu o trabalho feito pela CNTS
desde o início da tramitação da proposta na Câmara. “Vamos continuar
o trabalho de pressão aos líderes
partidários para que esse projeto, de
grande benefício para a enfermagem,
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seja pautado ainda este mês”, disse,
lembrando que a não votação antes
do recesso de julho irá prejudicar o
andamento no segundo semestre, por
conta das eleições.
“O movimento foi altamente
positivo pela organização da CNTS,
pela demonstração de unidade dos
profissionais e das entidades da
enfermagem e pela repercussão na
Câmara. Os deputados se mostraram
sensibilizados e nossa expectativa
é de que devem agilizar a votação
da proposta”, analisou o diretor da
CNTS Clair Klein. Também a diretora
da Confederação e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde
de Cascavel, Dalva Selzler, destacou
o envolvimento da categoria pela
aprovação das 30 horas e agradeceu
a participação da caravana dos sindicatos do Paraná. “A concentração
alcançou o objetivo e devemos manter a pressão até a votação”.
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Estudos desmentem falácia do impacto financeiro

N

o debate mais recente acerca do
PL 2.295/00, que estabelece a
jornada máxima de 30 horas semanais para enfermeiros/as, técnicos/
as e auxiliares de enfermagem, vem
sendo alegado por setores contrários
à proposta que a redução da carga horária desses profissionais terá enorme
impacto financeiro para o setor.
A pedido das entidades de Enfermagem, o Dieese realizou estudo técnico desse impacto sobre o nível de
emprego e de massa de rendimentos
dos assalariados ocupados em tais
funções, utilizando dados da RAISMTE de 2008, que contém dados
sobre os vínculos de emprego assalariado registrados, portanto, dados
oficiais do governo. O estudo conclui
que a necessidade de contratação de
pessoal suplementar nos setores mais
diretamente afetados pela medida
será pequena, não ultrapassando os
2%, e com impactos financeiros totais
ainda menores.
O estudo do Dieese constata que
a limitação da jornada de trabalho da
enfermagem beneficiará aproximadamente 546 mil trabalhadores, que
atualmente têm jornada contratada
com duração superior ao limite proposto de 30 horas. Este contingente
corresponde a 81% do total dos profissionais de enfermagem ocupados
nos setores de atividade em análise.
O impacto na geração de empregos, considerando que todos os
empregos com jornada superior a
30 horas semanais passassem a ter
este limite de horas semanais, seria
de 176.165 novos postos de trabalho.
Isto representa um aumento de 1,89%
no total de empregos dos setores de
atividades selecionados e de 26,26%
no número de ocupações para profissionais de enfermagem.
Com base nos dados, o Dieese
estima que a redução da jornada de
trabalho e a conseqüente contratação
de trabalhadores para suprir as vagas abertas poderão representar um
incremento de 1,32% na massa de
rendimentos pagos aos empregados
no setor como um todo. O total de
salários pagos aos profissionais de
enfermagem terá elevação de aproximadamente 25%, o que é inferior ao
aumento do contingente de pessoal.
Além do pequeno impacto financeiro, a redução da jornada significa
mais emprego, que incrementa a renda e o crescimento econômico, o que
somado aos resultados positivos do
desempenho da economia resulta em
maior contingente de recursos a serem
aplicados em saúde pela União e pelos
estados e municípios. (Leia a íntegra do
estudo A redução da jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem
na página da Confederação – www.
cnts.org.br – no item Documentos).
A CNTS e demais entidades da
Enfermagem unidas pela aprovação
das 30 horas ressaltam que, no Brasil,
até hoje, diferentemente de outras
categorias profissionais, não há nenhuma proteção legal ao trabalho
da Enfermagem, grupo profissional
que representa 58,44% da força de
trabalho em saúde. Outras categorias
de saúde, que trabalham lado a lado
com esses profissionais, têm jornadas
legais de 20 a 30 horas/semanais.
Estudos comprovam que a redução da jornada contribui para
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Moção da ISP
Ao Congresso Nacional:
30 horas já!

Os manifestantes saíram em passeata nos arredores do Congresso Nacional
diminuição do absenteísmo e adoecimento no trabalho, que já atingem
cerca de 20% da força de trabalho
em Enfermagem no país. A redução
da estafa e dos índices de adoecimento contribui para a segurança
de profissionais e, em especial, dos
seres humanos que necessitam dos
serviços de saúde, contribuindo, em
médio prazo, para diminuir custos,
tanto para o setor público quanto

para o setor privado.
A jornada de 30 horas semanais
foi recomendada pelas conferências
de saúde e tem apoio de setores do
governo, da maioria dos líderes partidários na Câmara, da Organização
Internacional do Trabalho e da Internacional de Serviços Públicos - ISP.
A CNTS defende que a aprovação
imediata do PL 2.295 é uma questão
de coerência e justiça!

A Internacional de serviços Públicos Subregional Brasil, reunida em seu Comitê
Nacional, nos dias 22 e 23 de março de 2010,
aprovou Moção de Apoio ao PL 2.295/2000,
que regulamenta a jornada de trabalho dos
profissionais de Enfermagem. Trata-se de
medida que contribuirá de maneira inequívoca para a melhoria das condições de
atendimento à saúde da população, além
da melhoria das condições de trabalho dos
profissionais de Enfermagem. A ISP, no Brasil e em todo mundo, é engajada na luta por
serviços públicos de qualidade, com acesso
universal à população, e entendemos que
a jornada de 30 horas para os profissionais
de Enfermagem é um dos instrumentos da
maior eficácia na conquista do direito à saúde de nossos povos e por um atendimento
de qualidade. Contamos com seu apoio e
com seu voto favorável!
São Paulo, 23 de março de 2010
Mônica Valente
Secretária Sub Regional - ISP Brasil

Enfermagem na Administração Pública
Pela RAIS 2008, ao final daquele ano, havia 287.410 empregos em ocupações de Enfermagem na administração
pública, sendo 29.430 regidos pela CLT e 257.980 estatutários. Do total, 33,4% tinham jornada entre 21 e 30 horas,
enquanto 50,8% trabalhavam de 31 a 40 horas por semana, perfazendo 84,2% dos enfermeiros, técnicos e auxiliares. O
impacto na geração de empregos seria de 22%, relativamente pequeno dado o tamanho da administração pública.
186.335 empregos têm jornada
contratual superior a 30 hs/semana,
equivalendo a 65% do total
Faixa de horas
contratadas

Tipo de vínculo
CLT

Estatutário

Total

Até 12 hs

0,6%

0,4%

0,4%

13 a 15 hs

0,0%

0,0%

0,0%

16 a 20 hs

2,2%

1,3%

1,4%

21 a 30 hs

18,5%

35,1%

33,4%

31 a 40 hs

49,7%

50,9%

50,8%

41 a 44 hs

28,9%

12,3%

14,0%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Impacto na geração de empregos é
relativamente pequeno dado o tamanho
da Administração Pública
Total
Adm. Pública

2008

Projeção
C/ 30HS

Incremento

% de
aumento

8.011.337

8.074.809

63.472

0,8%

287.410

350.882

63.472

22,1%

Enfermeiros

57.855

70.307

12.452

21,5%

Téc. e Aux.
Enfermagem

229.555

280.576

51.021

22,2%

Profissionais de
Enfermagem

Fonte: RAIS 2008

Fonte: RAIS 2008

Enfermagem na saúde e assistência integrada

Com relação à Enfermagem na saúde e assistência integrada, 359.705 empregos têm jornada contratual superior a
30 horas semanais, equivalendo a 94% do total – 58,4% com jornada entre 31 a 40 horas e 35,4% entre 41 e 44 horas. Em
2008, o setor saúde contava com 383.475 profissionais de Enfermagem, sendo 361.184 celetistas e 22.291 estatutários,
representando 29,4% dos trabalhadores na saúde e assistência. Com a jornada de 30 horas haveria necessidade de 112
mil novos empregados, ou seja, apenas 8,6% do total de 1.317.049 ocupações do setor.
359.705 empregos têm jornada contratual
superior a 30 hs/semanais, equivalendo a
94% do total
Faixa de horas
contratadas

Tipo de vínculo
CLT

Estatutário

Total

Até 12 hs

0,8%

0,0%

0,8%

13 a 15 hs

0,0%

0,0%

0,0%

16 a 20 hs

0,2%

1,8%

0,3%

Neste setor haveria a necessidade de 112 mil novos empregados
– 8,6% do total – sendo 107 mil profissionais (8,7%) celetistas e
4,8 mil trabalhadores (6,7%) estatutários
Total
Setor Saúde
Profissionais de
Enfermagem

2008

Projeção
C/ 30HS

Incremento

1.317.049

1.429.742

112.693

8,6%

383.475

496.168

112.693

29,4%
27,1%

21 a 30 hs

3,4%

32,6%

5,1%

31 a 40 hs

58,3%

59,9%

58,4%

Enfermeiros

62.786

79.830

17.044

Téc. e Aux.
Enfermagem

320.689

416.338

95.649

41 a 44 hs

37,3%

5,7%

35,4%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: RAIS 2008
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% de
aumento

29,8%
Fonte: RAIS 2008
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SINSAUDESP é homenageado
por seus 75 anos de luta
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de São Paulo - SINSAUDESP recebeu homenagens da Assembléia
Legislativa de São Paulo
e da Câmara Municipal
pelos seus 75 anos de luta.
Atendendo a uma solicitação do vereador Claudio
Prado (PDT), a Câmara
Municipal realizou sessão
solene na sede central do
Sindicato. A solenidade
contou com a presença de
mais de 400 pessoas, entre autoridades, diretoria, associados e convidados da categoria.
Presente ao evento realizado pela
Câmara Municipal, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho
da Força Sindical, destacou a importância do trabalho realizado pela
diretoria do Sindicato na luta pela
categoria da saúde. Na Assembléia
Legislativa, a sessão solene foi solicitada e presidida pelo deputado Vaz de
Lima (PSDB). “A Assembleia presta
uma justa homenagem àqueles que
tanto fazem por São Paulo”, disse Vaz
de Lima. No final do evento houve
troca de placas comemorativas entre
o parlamentar e o presidente do Sindicato e da CNTS, José Lião de Almeida.
A Confederação foi representada, nos
dois eventos, pelo seu vice-presidente,
João Rodrigues Filho, que enalteceu a
luta e conquistas do Sindicato.
O SINSAUDESP foi criado em 8 de
março de 1935 por um grupo de profissionais que atuavam nos principais
hospitais de São Paulo da época, como
Santa Casa de São Paulo, Hospital
Samaritano, Hospital das Clínicas e
outros. Desde o início a entidade já
se mostrou combativa e atuante e,
já no final da década de 1940, criou

o primeiro curso em licenciatura de
enfermagem do Brasil. Hoje, tem a
maior e mais completa sede social
de entidade da saúde da América
Latina. Seguindo esta tradição de
Sindicato de luta, sindicato cidadão,
conquistou para a categoria direitos
como jornada 12x36 com duas folgas
mensais, feriado no dia 12 de maio,
cesta básica com 25 kg. de alimentos
e muito mais. Conta com o Colégio
Marilena Funari, que já formou mais
de 30 mil alunos da área da saúde,
departamentos de cursos e eventos,
jurídico, aposentadoria, odontologia,
e colônia de férias, em Peruíbe, com
capacidade para 360 pessoas.
Durante as comemorações do aniversário foi lançado o livro Força na
Saúde – A luta de José Lião de Almeida,
um líder sindical histórico da Enfermagem. A obra traz a biografia de José
Lião, que se mistura com a evolução e
lutas do SINSAUDESP, artigos publicados sobre os temas relevantes para a
categoria e depoimentos de lideranças
do mundo sindical sobre a atuação
do dirigente. “Com a experiência que
ganhamos ao longo dos anos sabemos
com quem podemos contar. Lião é um
deles”, escreveu o deputado federal
Paulo Pereira da Silva (PDT-SP).

SINSAUDESP realiza
VI Jornada da Saúde
Em comemoração ao Dia do Trabalhador da Saúde, o Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Estado de São
Paulo realiza, no período de 10 a 14 de
maio de 2010, a VI Jornada da Saúde.
“Serão realizadas palestras gratuitas
aos profissionais da categoria, estudantes de nível técnico e superior e
público afim, como uma forma de
suscitar e ampliar a discussão sobre
temas de relevância para a enfermagem e da atualidade”, informa a
coordenadora de Projetos e Cursos do
Sindicato, Edna Maria dos Santos.
Primeiros socorros, atualização
no tratamento de feridas, assédio
moral no trabalho, cálculo e diluição
de medicamentos, formação de profissionais de enfermagem e inserção
no mercado de trabalho, o olhar da
saúde sobre a pessoa com deficiência
e o processo de reabilitação, gestão de
pessoas no mundo competitivo para
profissionais da saúde são os temas
das palestras e debates.
Outro evento programado referese ao III Encontro dos Técnicos

de Segurança do Trabalho - Setor
Saúde, promovido pela parceria
entre SINSAUDESP e SINTESP, que
realizar-se-á no dia 21 de maio de
2010, das 8h às 12h, com palestras
gratuitas voltadas à divulgação da
importância da implementação da
Segurança do Trabalho na Área
da Saúde. Ambos os eventos ocorrerão na sede do SINSAUDESP, à
Rua Tamandaré, 393 - Aclimação.
Para participar basta enviar e-mail
onde constem os dados solicitados
na ficha de inscrição para: cursos@
sinsaudesp.org.br. Serão concedidos certificados aos presentes. Mais
esclarecimentos pelos telefones (11)
3345-0035/3345-0050, através do Setor de Projetos e Cursos, com Edna,
Cristiano, Diana, Margareth.
De 8 a 12 de março o Sindicato
promoveu mais uma semana cultural
em homenagem ao Dia Internacional
da Mulher, com palestras, shows musicais, exposição de artes e artesanato
e distribuição de prêmios como parte
da campanha Mulher: cuide-se! Dê
atenção à sua saúde.

SINTRASAÚDE denuncia redução
de leitos no Hospital Irmã Dulce
“Num momento em que os problemas de saúde estão crescendo
de forma absurda no Brasil, principalmente devido aos crescentes e
preocupantes casos de dengue, inclusive com ocorrências de sua forma
hemorrágica, que tem ceifado várias
vidas, além do risco do novo surto da
gripe Influenza, bem como a preocupação com a leptospirose, devido às
constantes enchentes, assistimos, na
Baixada Santista, a um verdadeiro
absurdo: o governo do Estado de
São Paulo reduziu o número de leitos
conveniados com o Hospital Irmã
Dulce, em Praia Grande, acarretando o fechamento de leitos de UTI e
resultando em redução do quadro
funcional daquele hospital”.
A denúncia é do presidente do
Sindicato dos Trabalhadores na
Saúde de Santos e Região, Paulo

Pimentel (foto), apontando o fato como irresponsabilidade do poder
público em desrespeito à
Constituição, que prevê
a saúde como “direito de
todos e dever do Estado”. Segundo Pimentel,
o convênio oferecia à
população 60 leitos, 20
dos quais de Unidade
de Terapia Intensiva.
“Houve um corte de leitos de UTI,
trazendo prejuízos à população e
aos trabalhadores daquele hospital.
Para se ter uma ideia, até o próximo
dia 5 de maio, temos agendadas 19
homologações do Hospital Irmã Dulce”, informa. E acrescenta: “No final,
sempre é a população, especialmente
sua camada mais carente, que acaba
sendo prejudicada”.

ASTEGO convida para mobilização
nacional dia 30 de junho
A Associação Brasileira dos Técnicos em Imobilização Ortopédica
– Astego convida todos os profissionais da área para participarem
de grande manifestação em Brasília,
dia 30 de junho, com vistas à regulamentação da atividade em todo
o Brasil. Segundo o consultor em
técnicas de imobilizações ortopédicas, Milton Gomes, as inscrições
estarão abertas até 28 de junho, na

sede nacional da Astego ou subsedes da associação nos estados.
O ato tem apoio do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde de São Paulo –
Sinsaudesp. Participe você também
desta importante mobilização. Mais
informações no sítio www.astego.
com.br, pelos telefones 011 - 20991074 ou 2281-6266 ou por e-mail
astego@uol.com.br.

Alagoas

Servidores comemoram dia da
saúde com ato contra a privatização
O Dia Mundial da Saúde,
7 de abril, foi comemorado
em Alagoas com marcha de
protesto. Os servidores das
áreas de educação, saúde e
segurança realizaram grande
ato contra a privatização dos
serviços públicos. Munidos
de faixas e entoando palavras
de ordem eles se reuniram em
frente a Secretaria Estadual de
Saúde - Sesau, saíram às ruas
em caminhada pelo centro de Maceió,
invadiram e fecharam a Secretaria de Estado da Fazenda - Sefaz. Eles reivindicaram a retirada, por parte do governo do
Estado, do projeto que institui o Programa Estadual das Organizações Sociais,
que tramita na Assembleia Legislativa,
além da abertura de negociação por reajustes salariais, pauta que o governo vem
arrastando desde o ano passado.
O ato buscou também sensibilizar
os deputados e a população contra o
projeto do governador Teotônio Vilela,
que transfere para as iniciativas privadas o poder de administração de vários
serviços públicos, entre eles o da saúde.
Atualmente o projeto está na Assembleia
Legislativa para apreciação dos parlamentares. Em março, o deputado Judson
Cabral (PT-AL) promoveu audiência pública para debater o assunto e o resultado
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foi um plenário lotado de
representantes de entidades
ligadas às áreas da saúde e
educação, que argumentaram sobre os danos causados
ao Estado, caso o programa
venha a ser aprovado.
“Os alagoanos não podem permitir que esse programa seja implantado. Ele
significa um risco para o
serviço público e para os
usuários do SUS. É importante que os
profissionais da saúde estejam reunidos para o embate, pois ele será duro”,
salienta o presidente do Sateal, Mário
Jorge Filho (foto). Uma das maiores
preocupações das entidades é que, com
a implantação do programa, as chances
de realização de concurso público praticamente desaparecem. Paralelo ao ato,
o Sateal encaminhou ofícios pedindo a
supressão do projeto ao governador e
aos parlamentares alagoanos.
O Programa Estadual de Organizações Sociais significa anulação do
Estado na administração das contas
públicas. “Somos totalmente contrários
à terceirização de qualquer natureza,
principalmente dos serviços que devem
ser administrados pelo poder público”,
ressalta o presidente do Sateal, Mário
Jorge. (Fonte: Sateal)
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Tocantins

Santa Catarina

Sintras comemora redução da
jornada dos profissionais da saúde

FETESSESC negocia e
garante piso salarial

“Mais uma
conquista para
os trabalhadores da Saúde do
Tocantins”. Assim considerou
o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em
Saúde - SintrasTO, Manoel Pereira de Miranda (foto), ao falar
sobre a aprovação do Projeto
de Lei nº 42/2010, negociado
e encaminhado pelo executivo estadual, alterando a Lei
1.588, de 30 de junho de 2005,
que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da
Saúde do Estado, reduzindo
a carga horária dos servidores
de 40 para 30 horas. “Tivemos
mais uma vitoria”, disse ele.
Com a redução da carga horária para 30 horas
foram beneficiados enfermeiro, técnico e auxiliar
em enfermagem, biólogo
em saúde, nutricionista,
psicólogo, farmacêutico,
farmacêutico bioquímico,
fonoaudiólogo, biomédico,

assistente social, técnico
e auxiliar em laboratório,
sendo que esta aprovação
no projeto é válida só para
servidores que laboram nos
hospitais e hemocentros da
rede estadual. “O governo
tirou esta redução para os
servidores que laboram em
outros setores, o que para
o sindicato é injusto, pois a
nossa luta é para toda categoria de trabalhadores em
saúde sem discriminação”,
explicou Miranda. A lei
entrará em vigor em 1º de
agosto de 2010.
Outro ponto levantado
por Miranda como positivo
na aprovação da redução da
carga horária é que o trabalho no setor saúde deve ter,
por parte dos gestores, um
tratamento diferenciado, em
razão de suas características
próprias. “Estes profissionais
dedicam-se permanentemente aos cuidados diretos a pacientes acometidos das mais
variadas doenças, muitas das
quais, infecto-contagiosas e
por este motivo a minha luta
em prol deles”.

1º de maio
O Sintras-TO comemorou com grande festa
na sede central o 1º de
maio, Dia do Trabalho.
Um público de cerca de
1.500 filiados do Sindicato
participaram dos eventos
culturais e esportivos, com
atividades de lazer e durante todo o dia, como torneio de truco, de dominó e
de sinuca, com premiação
(troféus e medalhas) aos
campeões e vices e, à noite,
assistiram a três shows de
artistas locais e de Minas
Gerais. Também foram
sorteados brindes aos filiados, tais como TV’s LCD,
pacote turístico, MP4, dentre outros, e inauguração
das novas instalações da
sede. A comemoração teve
como lema “Saúde em Primeiro Lugar”. Na abertura
houve ato sindical, com
a presença da diretoria e
autoridades executivas e
legislativas do Estado e
Município, bem como assinatura de convênios.

PGR fará audiência pública
sobre terceirização na saúde
A Procuradoria Geral da República, conforme proposta da Subprocuradora Gilda Carvalho, deverá realizar
audiência pública para discutir a
terceirização dos serviços de saúde.
Para Gilda Carvalho está mais que
configurada a necessidade de a PGR
ouvir a sociedade. Segundo a subprocuradora, “essa é uma questão pública
e ninguém melhor que a própria sociedade para opinar e nos mostrar o
caminho a seguir”.
A proposta foi feita ao presidente
do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Batista Júnior, e ao presidente do
Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Antônio Jordão, que se reuniram
com a subprocuradora para tratar de
questões da saúde pública daquele
Estado, como a atuação das Organizações Sociais, a necessidade de autonomia financeira dos órgãos de saúde
pública e sobre a resolução do CNS,

que determina que os recursos repassados mensalmente pelo Ministério da
Saúde para a Secretaria de Estado da
Saúde de Pernambuco passem a ser
administrados pela União.
O presidente do CNS defende a
ideia de que se os investimentos nas
redes de serviços públicos sejam feitos
na mesma proporção dos recursos
destinados às Organizações Sociais,
“a cobertura e a qualidade assistencial dos hospitais públicos brasileiros
seriam melhores”. Para Francisco
Júnior, “se os recursos repassados
mensalmente pelo Ministério da
Saúde passassem a ser geridos e administrados pela União, de acordo
com o que prevê a Lei 8.142/90, esses
investimentos serviriam para ampliar
a rede de serviços públicos, melhorar
a cobertura assistencial, ambulatorial
e hospitalar e demais ações de saúde”
(Fonte: CNS).

Seminário das profissões
será nos dias 21 e 22 de junho
Os membros da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos – CIRH,
do Conselho Nacional de Saúde,
aprovaram a realização do Seminário das Profissões para os dias 21 e
22 de junho próximo. O evento será
realizado no Congresso Nacional, em
parceria com a Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde e deverá
reunir cerca de 300 participantes. “A
realização do seminário é de extrema
necessidade no sentido de que deverá
estabelecer, mais claramente, o vín10
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culo entre a profissão e as atividades
correlatas. Hoje, há muitos casos de
desvio de função e ainda de exercício
de atividades não específicas da cada
profissional”, ressalta o presidente
do Sindicato dos Trabalhadores na
Saúde de Santos e Região e diretor
da CNTS, Paulo Pimentel, representante da Confederação na CIRH. Na
reunião da CIRH, foram apreciados
diversos pareceres sobre autorização,
reconhecimento ou renovação de cursos superiores na área da saúde.

Na primeira negociação coletiva após a instituição do piso salarial
pela Lei Complementar
459/09, a Federação dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado de Santa
Catarina – FETESSESC
destaca o reconhecimento
da remuneração mínima estadual, que alcança
grande parte dos trabalhadores na saúde.
“Nos acordos já firmados e encaminhados, a partir
de 1º de abril, deixou-se de
seguir o salário mínimo nacional para obedecer ao piso
estadual – de R$ 616,00 para
o setor – sobre o qual, inclusive, passa a ser calculado o
adicional de insalubridade.
E ainda conseguimos a reposição da inflação e ganho
real, além da manutenção
das cláusulas anteriores”,
ressalta o presidente da Federação, Adair Vassoler.
Os acordos foram e estão
sendo feitos diretamente
com hospitais, uma vez
que as entidades patronais

ajuizaram ADIn pela
revogação da Lei 459. No
entanto, até que a justiça
decida sobre a ação, será
paga a complementação de
salário para atingir o valor
do piso. “Mesmo nesses
casos, há o reconhecimento
do piso estadual, que
representa ganhos para
os trabalhadores”, avalia
o vice-presidente da
FETESSESC, Jânio Silva.

FST aprova pauta do 2º Encontro
Nacional e agenda para 2010
A coordenação
nacional do Fórum
Sindical dos Trabalhadores - FST
reuniu os membros
integrantes da entidade, dia 13 de
abril, para definir
as ações políticosindicais e os itens referentes ao planejamento estratégico para o ano de
2010. Uma das prioridades tratou da
organização do 2º Encontro Nacional
do FST, marcado para 18 de maio próximo, em Brasília, que tem como bandeira a defesa da unicidade sindical,
do emprego e dos direitos trabalhistas.
As inscrições já estão abertas para as
entidades filiadas.
A luta dos trabalhadores, a globalização no movimento sindical e a importação da mão de obra; a estabilidade
e o resgate das lutas de classe; redução
da jornada de trabalho para 40 horas
semanais; estratégias, ações e mecanismos contra as práticas anti-sindicais;
e a luta do movimento sindical pela
extinção do fator previdenciário e a
garantia dos direitos dos aposentados
e pensionistas são os temas de debate.
As normas de participação e ficha de
inscrição estão disponíveis no sítio do
Fórum – www.fstsindical.com.br.
Durante a reunião as entidades
aprovaram o planejamento estratégico
para 2010. Também discutiram sobre a
realização de encontros regionais nos
estados ainda não visitados, visando
organizar o FST nessas localidades e
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realizaram manifestação de apoio à
candidatura do senador Paulo Paim
à reeleição.
Entre as propostas em tramitação
no Congresso Nacional que serão alvo
da atuação do FST junto aos parlamentares estão o PL 6.708/09, que regulamenta o recolhimento da contribuição
sindical; o PL 6.706/09, que veda a
dispensa de empregado sindicalizado
que seja membro ou candidato de
conselho fiscal; o PDL 857/08, que
visa derrubar a Portaria 186 do MTE,
que institui a pluralidade sindical, em
desrespeito à unicidade determinada
pela Constituição Federal de 1988,
entre outros prejuízos à organização
dos trabalhadores.
Junto ao Supremo Tribunal Federal,
o FST terá como prioridade a ADIn
4120, que susta os efeitos da Portaria
186, com audiência junto ao novo presidente do STF, ministro Cezar Peluso.
Após mudanças no processo, a ADIn
passou a ter como relator o ministro
Ayres Brito. Advogados de algumas
das confederações filiadas ao FST se
reuniram no mês de fevereiro com o ministro, que se comprometeu em colocar
o processo em pauta de julgamento.
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Grupo do CNS que analisa
situação das OSs e OSCIPs
apresenta dados preliminares
O Grupo de Trabalho formado
pelo CNS para analisar a questão
das Organizações Sociais (OSs) e
Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIPs) apresentou ao plenário do Conselho
Nacional de Saúde o resultado preliminar da pesquisa realizada junto
às secretarias e conselhos estaduais
de Saúde e secretarias e conselhos
municipais das capitais. O trabalho
do grupo deve-se ao intenso processo
de debate que o CNS deflagrou sobre
as terceirizações, impedindo, inclusive, a aprovação do PLP 92/07 na
Câmara dos Deputados. Em 2009 o
Conselho pautou o tema para avaliar
a situação de três unidades da Federação – Distrito Federal, Pernambuco
e São Paulo.
O GT enviou um questionário às
27 unidades da Federação e 27 capitais, sendo que obteve resposta de 12
estados e 16 capitais – seis estados
(Rondônia, Roraima, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Alagoas e Tocantins) e 12 capitais (Porto Velho,
Rio Branco, Macapá, Manaus, Palmas, Florianópolis, Vitória, Aracaju,
João Pessoa, Recife, São Luís e Natal)
responderam não possuir qualquer
tipo de OSs, OSCIPs e fundações estatais de Direito Público (FEDPs) na
gestão dos serviços de saúde.
O Estado de São Paulo respondeu
contar com 79 instituições entregues
à gestão de OSs, o que consome, segundo a SES, 16% do seu orçamento;

a prefeitura de São Paulo também
declarou possuir unidades geridas
por Organizações Sociais com custo de 20% do orçamento. Distrito
Federal, Pernambuco, Goiás, Acre,
Maranhão, Porto Alegre, Goiânia e
Campo Grande também declararam
possuírem OS/OSCIP à frente da
gestão da saúde.
Segundo o Ministério da Justiça, órgão responsável pelo registro
das OSCIPs, há 192 organizações
com atuação na área da saúde, no
entanto, o Ministério não dispõe de
dados sobre quais atuam na gestão de
próprios públicos, pois muitas delas
prestam apenas serviços de saúde
sem gerir instituições públicas.
Para os membros do grupo de
trabalho vem aumentando o número
de estados e municípios que decidem
por entregar a gestão da saúde às
organizações sociais, mas aumentou
também, de forma significativa, a
atuação do controle social e do Poder
Judiciário a fim de impedir o avanço
da terceirização na saúde.
Dentre as propostas aprovadas
pelo pleno estão a realização de
encontros com o Ministério Público
Federal, Conass, Conasems, Tribunal
de Contas da União, Promotorias,
dentre outros, a fim de promover
um grande seminário nacional sobre
o assunto e o encaminhamento aos
partidos políticos do posicionamento
do CNS acerca da terceirização no
Sistema Único de Saúde.

Despesas do SUS e atenção
primária em debate no CNS
Um estudo realizado por uma
equipe da Universidade Federal de
Minas Gerais sobre os gastos no SUS
foi apresentado aos conselheiros nacionais de saúde. Segundo o diretor
do Departamento de Economia da
Saúde do Ministério da Saúde, professor Elias Antônio Jorge, o desafio
atual do SUS é a mudança de paradigma médico/hospital e medicamento para a “efetiva intervenção na
história natural das doenças a fim de
retardar a progressão clínica”.
Elias Jorge relatou ao pleno do
Conselho, que a pesquisa fora realizada não somente para apresentar
os gastos com pacientes da rede
pública de saúde, apontou também
o caminho percorrido para que a
doença atinja o estado grave, o que
requer ainda mais cuidado e atenção.
Estes, segundo o professor Elias, são
dados extremamente relevantes,
pois em se conseguindo evitar que
o paciente chegue ao estado grave
diminuem-se, obrigatoriamente os
gastos, demonstrou a pesquisa. “O
cuidado que requer o paciente que
se encontra em estado avançado de
gravidade é muito maior”, garante.
O número de internações também
apresenta significativos aumentos.
Assim como o tempo de permanência do paciente internado, o que
pode agravar ainda mais o quadro

Mesa Nacional do SUS
define propostas para 2010
A Mesa Nacional de Negociação
Permanente do SUS (MNNP-SUS)
esteve reunida nos dias 22 e 23 de
março para definir as principais
questões a serem debatidas no
ano de 2010. Entre alguns pontos
destacam-se a consolidação do
Sistema Nacional de Negociação
Permanente do SUS (SiNNP-SUS)
– que monitora as negociações
nas mesas municipais e estaduais
–, jornada de trabalho e Pacto de
Gestão, no que tange à gestão do
trabalho.
Os integrantes da Mesa também
levantaram discussões sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários
do SUS (PCCS-SUS), quanto a sua
aplicação, e apontou-se a necessidade de construir um documento
norteador para a avaliação de
desempenho, conforme acordado
nas diretrizes do PCCS-SUS, que
servirá de parâmetro para estados
e municípios. Outro ponto discutido trata das propostas apresentadas durante o Seminário Nacional
Urgência e Emergência, realizado
em novembro do ano passado, em
Campo Grande (MS), que serão
utilizadas como instrumento para

o debate sobre o Pacto
de Gestão.
Nos próximos meses, os membros da
MNNP-SUS irão direcionar esforços para
se definir uma Política
Permanente para a Saúde dos Trabalhadores
do SUS e esperam assinar, ainda neste ano, o
protocolo que trata do Jânio Silva
tema, que tem seu encaminhamento priorizado por meio do Comitê
Nacional de Promoção e Saúde
do Trabalhador do SUS. O Comitê
se subdividiu em cinco grupos de
trabalho relacionados a temas como
apresentação e contextualização da
política; elaboração de conceitos e
princípios que fundamentam a política; gestão do trabalho; promoção e
prevenção; e assistência. “Na próxima reunião da Mesa devemos apresentar o texto inicial para discussão
e abertura para a consulta pública e
devemos buscar, junto ao Ministério
da Saúde, um projeto comum para o
SUS”, informou o representante da
CNTS no Comitê, Jânio Silva. (Com
Ascom/SGTES)

Dirigentes sindicais da saúde de Mato
Grosso do Sul participaram da reunião
Nos dias 22 e 23 de março os
membros da Mesa Estadual de
Negociação Permanente do SUS
Célio Boscardim, coordenador da
MENP-SUS e diretor do Sindicato
de Enfermagem do Mato Grosso
do Sul, e Lamartine dos Santos
Rosa, membro efetivo da MENPSUS, diretor do Sintesaúde/MS e
da Feessaúde/MS e delegado internacional da CNTS, participaram
em Brasília da reunião ordinária
da Mesa Nacional de Negociação
Permanente do SUS, fórum que a
CNTS tem cadeira e é representada
pelo companheiro Jânio Silva, 1º

vice-presidente da CNTS.
“A participação de membros
das MENP-SUS nas reuniões da
Mesa Nacional foi aprovada pelo
Conselho Estadual de Saúde/MS
e visa fortalecer o SiNNP-SUS, que
tem entre seus objetivos promover
a articulação e integração entre as
mesas de Negociação Permanente, a
fim de proporcionar a troca de experiências e a construção de processos
de negociação, sintonizados com
a agenda de prioridades definida
nacionalmente. A experiência foi
muito enriquecedora”, destacou
Lamartine.

Cofin apresenta análise
dos relatórios de auditoria
evoluindo para outras complicações.
Entre os dados apontados pelo
professor Elias está o aumento do
número de óbitos, no período de
2003 a 2007, relacionados às doenças
do aparelho respiratório. Também é
grande o número de internações hospitalares no mesmo período em função de gravidez/parto e puerpério.
Além disso, chega a R$ 3,5 trilhões
o valor total gasto em internações
hospitalares, no período 2003 a 2007,
com clínica cirúrgica.
Na ocasião, o diretor também apresentou aos conselheiros uma avaliação
das Terapias Renais Substitutivas
(TRS) no Brasil, realizada com uma
abordagem econômica e epidemiológica. Hoje, segundo dados apresentados,
a população assistida é de 70 mil pacientes em diálise e 3.200 transplantes
renais por ano. (Fonte: CNS)

A Comissão Permanente de Financiamento e Orçamento - Cofin
apresentou ao plenário do Conselho
o resultado da análise feita pela
Comissão sobre os relatórios das
auditorias realizadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS
(Denasus) sobre o cumprimento da
Emenda Constitucional 29 em sete
unidades da Federação. De acordo
com o assessor da Cofin, Francisco
Funcia, a Comissão teve a preocupação de fazer um trabalho, de base
legal no §3º do Artigo 77 do ADCT
da Constituição Federal e no Artigo
12 da Lei 8689/93, com o objetivo
de “não fazer uma auditoria da auditoria, mas sintetizar os principais
resultados da auditoria feita pelo
Denasus em Minas Gerais, Piauí, Rio
Grande do Sul, Roraima, São Paulo e
Distrito Federal”. Chamou a atenção
dos conselheiros o dado sobre a consolidação dos valores não aplicados
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somados aos de aplicação indevida,
que nos seis Estados resulta em mais
de R$ 12 milhões.
O plenário do Conselho ressaltou
o trabalho realizado pela Cofin, que
servirá de modelo para as demais
análises que serão feitas sobre os
demais estados brasileiros. Além
disso, o CNS aprovou que a Cofin
faça um estudo para a definição de
um instrumento que recupere para a
saúde pública os recursos não aplicados ou utilizados de forma indevida
pelos Estados, o diálogo com outros
setores de controle interno e externo,
o envio do relatório da Cofin para as
assembleias legislativas e Câmara
Federal, o fortalecimento do Sistema
Nacional de Auditoria nas três esferas de governo com financiamento e
regulamentação específica, inclusive
em termos de plano de carreira,
tornando-o prioridade de governo,
dentre outros. (Fonte: CNS)
11
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CNTS pressiona e projeto sobre contribuição
para conselhos profissionais tem votação adiada

A

forte atuação da CNTS
e de entidades sindicais
parceiras, dentre as quais
a CNPL, adiou a votação do PL
6.463/09, do Poder Executivo,
que estabelece regras para
contribuições e receitas dos
conselhos profissionais, quando não houver lei específica.
O deputado Roberto Santiago
(PV-SP) atendeu a reivindicação
das entidades e pediu vista da
proposta, retirando-a da pauta
da Comissão de Trabalho, cuja
votação do parecer favorável do
relator, deputado Eudes Xavier
(PT/CE), estava prevista para 28
de abril. No parecer, o deputado
rejeita o PL 3.507/08, do ex-deputado Tarcizio Zimmermann
(PT-RS), de teor semelhante.
A CNTS apresentou sugestões
para elaboração do voto em
separado de Roberto Santiago,
a ser levado à Comissão. A
CNTS propõe 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$ 300,00.
Antes da reunião da Comissão, a CNTS enviou ofício
ao deputado Eudes Xavier
solicitando o adiamento da
votação, tendo em vista os
efeitos financeiros que o projeto
poderá causar aos trabalhadores inscritos e contribuintes
de seus respectivos conselhos
profissionais. Ressaltou que, no
caso dos profissionais da saúde,

Câmara aprova fim
do Fator Previdenciário
e reajuste de 7,7%
para aposentados

Dep. Roberto Santiago, na Comissão do Trabalho
na sua grande maioria, são trabalhadores assalariados e, portanto,
o valor da anuidade do Conselho
representa significativo custo no
orçamento familiar. A CNTS argumentou que a matéria merece
melhor avaliação, especialmente
do ponto de vista da representação sindical dos contribuintes, e
solicitou audiência ao deputado
para expor seus argumentos, na
qualidade de representante sindical nacional dos trabalhadores
na Saúde.
Segundo o projeto, os conselhos poderão cobrar de seus
inscritos anuidades, multas por
violação ética e outras obrigações
definidas em lei especial. Não
haverá cobrança de taxa de inscrição no Conselho e as anuidades
serão de até R$ 500,00 para cada
profissional e, no caso de empresas, vão variar conforme o capital

social. Profissionais recém formados terão desconto de 50%.
Os projetos tramitam em
caráter conclusivo e serão analisados pelas comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação
e de Constituição e Justiça e de
Cidadania. Em 26/03, foi indeferido requerimento que solicitava
redistribuição do PL 3.507/08,
para ser analisado também pela
Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. O indeferimento
da solicitação considerou que
multas, taxas e emolumentos
devidos às entidades de fiscalização configuram-se como
tributos parafiscais, para custear
atividades não integrantes das
funções próprias do Estado, não
restando caracterizada a competência da referida Comissão
para analisar tal projeto.

Enfermagem, a mais antiga das
artes e a mais nova das profissões
Dr. José Lião de Almeida*
É digno de nota o exemplo de
mobilização e luta que a categoria
da enfermagem tem demonstrado
nesses últimos tempos, especialmente na questão da redução da
jornada de trabalho para
30 horas semanais. A
batalha por uma legislação que garanta esta
carga horária é antiga e
justifica-se plenamente
pelas condições inadequadas em que atuam
esses profissionais. Eles
passam longas horas
em pé, submetem-se ao
trabalho aos sábados,
domingos e feriados.
Obrigam-se, também, a
longos e extenuantes plantões noturnos. Geralmente trabalham em dois
empregos, alimentam-se em horários irregulares, têm pouco tempo
para cuidar de si mesmos. E o mais
grave: cerca de 75% das pessoas que
atuam na Enfermagem são do sexo
feminino. Isto quer dizer que após
as estafantes jornadas elas têm ainda
que cuidar do lar e dos filhos.
A tudo isso se somam os riscos de
acidentes no local de trabalho. Esses
eventos são comuns, principalmente
na manipulação de materiais perfu12

rocortantes, como seringas, cateteres
e gelcos. As categorias de risco são
várias, como físicos, químicos, mecânicos, biológicos e ergonômicos.
A grande maioria dos acidentes de
trabalho na área da saúde – e da enfermagem em particular – acontece
num momento de pequeno descuido.
A jornada dupla, longa e estressante, contribui
de forma direta para o
aumento do número de
acidentes, muitos dos
quais podem levar à morte do trabalhador. Doenças infectocontagiosas,
como AIDS, Hepatite C
e outras, são fantasmas
sempre a espreitar os valorosos anjos de branco.
Todos esses problemas poderiam
ser minimizados com a aprovação
da redução da jornada para 30 horas
semanais. A Enfermagem é considerada a mais antiga das artes e a mais
nova das profissões. Por isso mesmo
a CNTS e suas entidades filiadas
não esmorecerão jamais na luta por
melhores salários e condições de
trabalho para esses tão dedicados
profissionais.
*Presidente da CNTS
e do SINSAUDESP

O plenário da Câmara aprovou, dia 4 de maio,
duas propostas de grande interesse dos trabalhadores, especialmente dos aposentados: a Medida Provisória 475/09, que extingue o Fator Previdenciário a
partir de 1º de janeiro de 2011, e a Medida Provisória
474/09, que define o índice de 7,71% de reajuste para
as aposentadorias da Previdência Social com valores
acima de um salário mínimo. As propostas seguem
para análise dos senadores.
O fator previdenciário atinge apenas as aposentadorias do regime do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ao qual são vinculados trabalhadores
do setor privado e servidores públicos regidos pela
CLT. Hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição pode ser requerida após 35 anos de contribuição para homens, ou 30 para mulheres. O valor
da aposentadoria resulta do cálculo das médias dos
maiores salários de contribuição a partir de julho de
1994 – entram no cálculo apenas os oito maiores em
cada 10 salários de contribuição.
O valor da média obtida por essa conta deve ser
multiplicado, então, pelo fator previdenciário, calculado com base na alíquota de contribuição, na idade
do trabalhador, no tempo de contribuição e na expectativa de vida. A expressão salário de contribuição
não é um equivalente perfeito de salário, porque os
segurados com um salário maior que o teto da Previdência terão um salário de contribuição limitado a
esse último valor, a partir de 1º de janeiro de 2011. O
fator previdenciário é um índice usado para reduzir
os valores das aposentadorias. (Com DIAP)

Uma breve história da enfermagem
Dr. Joaquim José da Silva Filho*
Nunca na história a Enfermagem
viveu um momento tão importante
no Brasil como este que agora presenciamos. A atividade de curar, de
praticar atos de restauração da saúde
do ser humano tem um passado
distante, ligado aos deuses e santos.
Os primeiros hospitais
da Humanidade foram
os santuários e templos
erguidos a Esculápio, o
sábio, que talvez tenha
inspirado até mesmo Jesus Cristo em seus feitos
milagrosos de cura. Com
o catolicismo, a misericordiosa prática de cuidar dos irmãos de fé foi
exercida em conventos e
mosteiros por padres e
freiras sempre prontos a acolher os
doentes. Finalmente, no Século XIX,
a prática da cura ganhou sua maior
incentivadora: Florence Nightingale.
Patrona da enfermagem, ela criou a
primeira escola do gênero, em 1859.
Por sua atuação nos hospitais de
campanha da Guerra da Criméia
ficou conhecida como a “Dama da
Lâmpada”.
No Brasil, o mesmo caminho foi
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seguido por Anna Nery. Mulher de
fibra, ela ofereceu seus serviços voluntariamente e montou, com recursos
próprios, uma enfermaria-modelo
para cuidar dos feridos da Guerra do
Paraguai (1864-1870). No começo do
Século XX foram criadas as primeiras
Escolas de Enfermagem no Brasil.
Hoje temos centenas de escolas desse
tipo e o profissional de
Enfermagem é um exemplo de dedicação e coragem. Diante deste resumo
de fatos podemos dizer
que nunca na história a
Enfermagem viveu um
momento tão importante
no Brasil como este que
agora presenciamos. O
grande ato histórico do
dia 13 de abril de 2010
reuniu milhares de valorosos companheiros de todos os
cantos do Brasil na Esplanada dos
Ministérios, em Brasília, na luta pela
jornada de 30 horas semanais para a
Enfermagem. A manifestação mostrou que a luta deve continuar. A hora
é agora, 30 horas já!
*Diretor de Assuntos Judiciários
e Trabalhistas da CNTS e
Secretário-Geral do SINSAUDESP
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STF decide: Poder Público deve custear
medicamentos e tratamentos de alto custo
a portadores de doenças graves

O

plenário do Supremo Tribunal Federal indeferiu, dia 17
de março, nove recursos interpostos pelo Poder Público contra
decisões judiciais que determinaram
ao Sistema Único de Saúde o fornecimento de remédios de alto custo ou
tratamentos não oferecidos pelo sistema a pacientes de doenças graves
que recorreram à Justiça. Com esse
resultado, essas pessoas ganharam o
direito de receber os medicamentos
ou tratamentos pedidos pela via judicial. O julgamento dos processos
está relacionado com a audiência
pública sobre Saúde realizada em
maio de 2009 no STF. Foram seis dias
de debates sobre o SUS, com a participação de 49 especialistas, entre
médicos, gestores e integrantes do
Executivo, do Congresso Nacional
e do Judiciário, além de representantes da sociedade civil.
O ministro Gilmar Mendes foi
o relator das Suspensões de Tutela
(STA) 175, 211 e 278; das Suspensões
de Segurança 3724, 2944, 2361, 3345
e 3355; e da Suspensão de Liminar
(SL) 47. No seu voto, ele disse que se
tem constatado a crescente controvérsia jurídica sobre a possibilidade
de decisões judiciais determinarem
ao Poder Público o fornecimento de
medicamentos e tratamentos – decisões nas quais se discute, inclusive,
os critérios para o fornecimento. Gilmar Mendes afirmou que no âmbito
do Supremo é recorrente a tentativa
do Poder Público de suspender decisões judiciais nesse sentido.
“Na presidência do Tribunal
existem diversos pedidos de suspensão de segurança, de suspensão
de tutela antecipada e de suspensão
de liminar com vistas a suspender
a execução de medidas cautelares
que condenam a Fazenda Pública
ao fornecimento das mais variadas
prestações de saúde – como fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares, órteses e próteses,
criação de vagas de UTIs e de leitos
hospitalares, contratação de servidores da saúde, realização de cirurgias
e exames, custeio de tratamento fora
do domicílio e inclusive no exterior,
entre outros”, exemplificou.

Ueslei Marcelino/SCO/STF

No STF, é recorrente a tentativa do poder público de suspender decisões judiciais
O ministro contou que ouviu
diversos segmentos ligados ao tema
na audiência pública sobre a saúde,
ocorrida em abril de 2009. “Após
ouvir os depoimentos prestados
por representantes dos diversos
setores envolvidos, ficou constatada
a necessidade de se redimensionar
a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil, isso porque
na maioria dos casos a intervenção
judicial não ocorre em razão de uma
omissão absoluta em matéria de políticas públicas voltadas à produção
do direito à saúde, mas tendo em
vista uma necessária determinação
judicial para o cumprimento de políticas já estabelecidas”, sublinhou.
Apesar de julgar favoravelmente
aos pacientes que precisam de medicamentos e tratamentos de alto
custo, o ministro Gilmar Mendes
foi cauteloso para que cada caso seja
avaliado sob critérios de necessidade. Ele disse que obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação
e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento
do SUS, de modo a prejudicar ainda
mais o atendimento médico da par-

cela da população mais necessitada.
Mendes diferenciou, por exemplo,
tratamentos puramente experimentais daqueles já reconhecidos, mas
não testados pelo sistema de saúde
brasileiro. No caso daqueles, ele foi
enfático em dizer que o Estado não
pode ser condenado a fornecê-los.
“Quanto aos novos tratamentos
ainda não incorporados pelo SUS,
é preciso que se tenha cuidado redobrado na apreciação da matéria.
Como frisado pelos especialistas
ouvidos na audiência pública, o
conhecimento médico não é estanque, sua evolução é muito rápida
e dificilmente acompanhável pela
burocracia administrativa”, citou,
lembrando que a aprovação de
novas indicações terapêuticas pode
ser muito lenta e, como resultado
disso, pacientes do SUS podem
ser excluídos de tratamentos já
oferecidos há tempos pela iniciativa privada. “Há necessidade de
revisão periódica dos protocolos
existentes e de elaboração de novos
protocolos. Assim, não se pode
afirmar que os protocolos clínicos e
diretrizes terapêuticas do SUS são
inquestionáveis, o que permite sua

contestação judicial”, completou.
O ministro foi acompanhado,
em seu voto, por todos os demais
presentes à sessão. O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que
os agravantes (União e estados)
não demonstraram a potencialidade danosa à saúde, à economia e
à ordem pública do fornecimento
dos medicamentos ou tratamentos
referentes às nove ações. Já o ministro Celso de Mello julgou que a
Justiça precisa agir quando o poder
público deixa de formular políticas
públicas ou deixa de adimpli-las,
especialmente quando emanam da
Constituição.
“O direito à saúde representa
um pressuposto de quase todos os
demais direitos, e é essencial que
se preserve esse estado de bemestar físico e psíquico em favor
da população, que é titular desse
direito público subjetivo de estatura constitucional, que é o direito
à saúde e à prestação de serviços
de saúde”, completou. (Fonte: STF)
Leia a íntegra do voto do ministro
Gilmar Mendes na página da Confederação – www.cnts.org.br – no
item documentos.
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Dirigente da FETESSESC
conquista estabilidade sindical

Federação dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de
Santa Catarina - FETESSESC e seu
dirigente Dorival Pereira Waltrick
comemoram uma grande conquista
junto ao Poder Judiciário em relação
à estabilidade sindical. Por Acórdão
dos juízes da 3ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 12ª Região Florianóplis (SC), por unanimidade,
confirmaram a decisão do juiz relator,
Amarildo Carlos de Lima. O juiz negou o recurso da Sociedade Mãe da
Divina Providência - Hospital Nossa
Senhora dos Prazeres, ratificando a
liminar da primeira instância, determinando a reintegração de Dorival
Pereira aos quadros da unidade
hospitalar.
“A decisão judicial é de extrema
importância para o trabalhador, para
a Federação e também para toda a
organização dos trabalhadores no
sentido de respaldar a credibilidade
e a certeza do trabalhador de poder
disputar espaço político de representação sindical amparado pela legislação, principalmente diante das
ameaças dos patrões”, avaliou o vicepresidente da Federação e da CNTS,
Jânio Silva.
O dirigente foi eleito em 07-122007 como suplente da diretoria da
Federação, notificou a entidade em 1012-2007, tomou posse em 15-02-2008 e
foi dispensado sem justa causa em 0610-2008. Recorreu à justiça pedindo a
nulidade da dispensa e obteve liminar
favorável na primeira instância.
O hospital pediu a reforma da
decisão de primeiro grau alegando
inexistência da estabilidade sindical
para suplente de direção da Federação; que o dirigente não foi eleito
para representar a sua categoria, em

Dorival Pereira recebe a sentença judicial
sua base territorial, que em Lages
é realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde de Lages - SC, mas
da Federação, com base territorial em
todo o Estado de Santa Catarina; que a
Federação somente tem legitimidade
para atuar quando não existe categoria organizada em determinada base
territorial, o que não se configuraria
na hipótese dos autos; e questionou a
eleição de dez diretores e dez suplentes, quando a legislação pertinente
limita este número a sete diretores e
sete suplentes.
O juiz relator, ressaltou os fundamentos da decisão de primeiro grau.
Conheça trechos do Acórdão:
“Em primeiro lugar, lembro que
o consignado-reconvinte se elegeu
Diretor-Suplente da Federação dos
Trabalhadores em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do Estado de
Santa Catarina. Como a consignantereconvinda, pela própria razão social,
é um estabelecimento que presta
serviço de saúde em Santa Catarina,

e como o enquadramento sindical do
empregado se dá pela atividade do
empregador, vejo que o consignado
reconvinte se elegeu para a Diretoria
de ente sindical representativo de
sua categoria. Quanto a isso, nada a
macular a tese do consignado-reconvinte. No mais, entendo que dirigente
sindical de Federação é detentor da
garantia de emprego prevista nos
artigos 543, §3º da CLT, e 8º, VIII, da
CRFB/88. Com efeito, a Federação é
um ente sindical de segundo grau,
e seus diretores gozam, em geral, as
mesmas prerrogativas dos diretores
dos sindicatos, ente sindical de primeiro grau.
(...)
A proteção se justifica porque a
Federação, tanto quanto o Sindicato,
têm a atribuição de representar a categoria junto aos empregadores. (...)
Em suma, os dirigentes de entidades
sindicais merecem ser ‘protegidos’
para que possam representar sua
categoria juntos(sic) aos patrões sem
temer represálias ou retaliações.

Não olvido que a atuação das
Federações é residual, com representatividade apenas nas localidades que
não contem com sindicatos, conforme
artigos: 8º, VI, da CRFB/ 88; 611, caput
e §1º, e 617, todos da CLT.
(...)
Não desconheço a existência da
Súmula 369 do TST, segundo a qual
a limitação de 7 diretores sindicais,
prevista no artigo 522 da CLT, foi
recepcionada pela CRFB/88. Isso
não impede a garantia de emprego
do consignado-reconvinte, contudo,
já que sua eleição foi para Federação,
e não Sindicato, e as Federações têm
regulamentação própria a respeito
do número de dirigentes, qual seja,
o artigo 538, §1º da CLT. Diz esse
dispositivo que as federações terão no
mínimo 3 membros, mas não diz o número máximo, ao contrário do artigo
522, que, para os sindicatos, prevê um
número máximo de 7 diretores.
(...)
Por fim, lembro que a garantia de
emprego se estende aos suplentes,
conforme artigo 543, §3º, da CLT.
(...)
Portanto, mantenho a sentença de
1º grau, que declarou a nulidade da
dispensa do recorrido, determinando
sua imediata reintegração, em 48h,
nas mesmas funções e condições havidas no dia da dispensa, bem como
o pagamento das verbas pertinentes e
rejeito os pedidos formulados na ação
de consignação em pagamento”.
Participaram do julgamento, realizado na sessão do dia 10 de fevereiro
de 2010, sob a presidência da juíza
Ligia Maria Teixeira Gouvêa, os juízes
José Ernesto Manzi e Amarildo Carlos
de Lima. Presente a Procuradora do
Trabalho Cristiane Kraemer Ghelen
Caravieri.

STJ determina que Ufal nomeie auxiliar de enfermagem
Depois de sete anos de luta, a
posse da auxiliar de enfermagem
alagoana Janice Rodrigues da Silva
foi motivo de festa entre seus parentes, amigos e colegas de trabalho. Isso
porque a felicidade de Janice em ter

Janice e Mônica comemoram depois
de sete anos de disputa judicial
2

sido aprovada num concurso da Universidade Federal de Alagoas - Ufal
durou até ela receber o resultado da
junta médica. No laudo, a classificação de inapta para exercer o cargo
de auxiliar de enfermagem deixou a
profissional sem chão. Era apenas o
início de mais uma longa batalha.
Em 2001, Janice descobriu um
câncer na mama. Diagnosticado
logo no início, ele foi retirado e era
cuidadosamente acompanhado por
seus médicos, que garantiram que a
auxiliar teria condições de assumir
qualquer trabalho. Em 2003, após
três anos de tratamento, sua saúde
estava perfeita. Entretanto, o médico
da Ufal que periciou a auxiliar não
acreditou nos relatórios e exames de
seus colegas e reprovou sua entrada
no quadro da Universidade. “Imagine que estava me sentindo totalmente
recuperada de uma doença dramática
quando recebi a notícia de que a junta
médica da Universidade não acredi-

tava que tinha sido curada. Toda a
fragilidade que me acometeu durante
o tratamento do câncer voltou a me
abater”, relatou Janice.
Inconformada com a situação a
auxiliar procurou a assessoria jurídica do Sindicato dos Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem de Alagoas
- Sateal, que ajuizou ação na Justiça
Federal. De 2003 até o início deste
ano, o processo circulou por todas as
instâncias judiciais até parar no Superior Tribunal de Justiça. Na esfera
máxima do Judiciário, o processo de
Janice foi avaliado e julgado, dando à
auxiliar não somente o direito de ser
empossada como servidora da Ufal,
mas exigindo que a Universidade
pague o equivalente a sete anos de
trabalho, com juros e correção monetária. “O entendimento da justiça
foi o de que Janice deveria ter sido
nomeada, já que diversos laudos
comprovavam que o câncer não
dava sinais de retorno”, explicou
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Mônica Carvalhal, assessora jurídica
do Sateal e responsável pelo caso.
Mesmo não tendo sido nomeada pela
Universidade, a advogada de Janice
garantiu sua permanência no quadro
do Hospital Universitário, já que ela
havia sido contratada anos antes pela
extinta Fundepes.
Durante a posse, o vice-reitor
da Ufal, Eurico Lobo, e outros
profissionais que aguardavam a
nomeação ficaram curiosos com a
presença de tantas pessoas a prestigiarem Janice. Ela então contou
sua história, emocionando a todos
os presentes. Lobo justificou toda a
burocracia das instituições públicas,
mas parabenizou a persistência da
auxiliar na busca pela justiça e por
seus direitos. Ao final da cerimônia,
o novo quadro de funcionários da
Universidade dedicou parabéns
mais que especial a Janice, exemplo
de coragem e determinação para
superar os obstáculos da vida.
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Trabalhador forçado a fazer horas extras
será indenizado por assédio moral

A

6ª Turma do TRT-MG reconheceu o
assédio moral sofrido por um reclamante, que recebia ameaças de perder
o emprego, caso se recusasse a fazer horas extras. Além de ter que conviver com as constantes ameaças, o trabalhador ainda era vítima da
conduta abusiva do superior hierárquico, que
agia de forma velada para transformar o local
de trabalho em ambiente hostil. De acordo
com os relatos das testemunhas, o reclamante
e outros colegas de trabalho sofriam muitas
pressões, principalmente os empregados estudantes. Eles sempre recebiam o aviso de que
poderiam ser dispensados se não ficassem
para prestar horas extras.
Conforme declarou uma testemunha, o
superior hierárquico costumava dizer aos empregados que não podiam fazer horas extras,
que o mercado estava cheio de candidatos
disputando uma vaga na empresa. Aos empregados que estavam fazendo faculdade, ele
costumava dizer também que o estudo era um
erro e que eles passariam fome se tentassem
se dedicar a outra área.
As testemunhas acrescentaram ainda que
o preposto da empresa tinha o estranho há-

bito de chamar cada empregado numa sala
reservada, onde ele permanecia durante horas
denegrindo a imagem profissional da pessoa e
submetendo-a a constrangimentos e humilhações. Como essas “reuniões” eram realizadas
de forma individual, nunca havia por perto
uma testemunha para presenciar os fatos.
O relator do recurso, juiz convocado
Fernando Antônio Viégas Peixoto, destacou
que, apesar da dificuldade de comprovação
dos fatos, é possível identificar, na situação
em foco, uma forma velada de assédio moral.
Como observou o magistrado, o infrator agia
estrategicamente de modo a apagar os rastros
do seu ato ilícito. Mas, na avaliação do relator, a prova testemunhal foi suficiente para
evidenciar a existência do assédio moral. Isso
porque vários empregados foram vítimas das
mesmas condutas abusivas e seus depoimentos revelaram que havia uma obrigatoriedade
implícita de prestação de horas extras, além
da intenção do preposto de deteriorar o ambiente de trabalho. Portanto, entendendo que
ficou caracterizado o assédio moral, a Turma
deferiu ao reclamante indenização no valor de
R$ 10 mil. (Fonte: Expresso da Notícia)

Terceirizado será
julgado pela Justiça
Comum, decide 4ª
Turma do TST
A Justiça do Trabalho não tem competência
para julgar causa de servidor contratado pelo
Poder Público por regime especial para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público. Por essa razão, a Quarta Turma
do Tribunal Superior do Trabalho determinou o
encaminhamento da ação de ex-servidor temporário do Estado do Ceará para a Justiça Comum
Estadual. A Turma acompanhou, por unanimidade, voto relatado pelo ministro Fernando Eizo
Ono. O relator explicou que o processo deve ser
analisado pela Justiça Comum, ainda que haja
discussão sobre eventual irregularidade na contratação administrativa entre trabalhador e ente
público ou sobre FGTS.
Segundo o ministro Ono, o Supremo Tribunal
Federal, em abril de 2008, dirimiu as dúvidas existentes em relação à competência ou não da Justiça
do Trabalho para julgar demanda de servidor
admitido por contratação temporária regida por
legislação local, ao decidir um recurso extraordinário e reconhecer a repercussão geral da matéria.
Naquela oportunidade, saiu consagrada a tese de
que a Justiça Estadual Comum é competente para
apreciar causas em que se discute o desvirtuamento
da contratação administrativa. Para o STF, portanto, o eventual desvirtuamento da designação
temporária para o exercício da função pública não
pode ser apreciada pela Justiça do Trabalho.
O resultado prático dessa decisão, lembrou o
relator, foi o cancelamento da Orientação Jurisprudencial 205 da SDI-1, que previa a competência da
Justiça do Trabalho para examinar as controvérsias
acerca de vínculo empregatício entre trabalhador
e ente público, e o alinhamento da posição do TST
àquela adotada pelo Supremo. Assim, como a relação
jurídico-administrativa existente entre um servidor
nessas condições e o ente público não se configuraria
relação de trabalho propriamente, nos termos do
artigo 114, I, da Constituição Federal, os pedidos
do ex-servidor do Ceará devem ser analisados pela
Justiça do Estado, concluiu o relator. (Fonte: TST)

Ação do MPT/AL cobra indenização
do Estado por dano moral coletivo
O Ministério Público do Trabalho - MPT
em Alagoas ajuizou ação civil pública contra o
Estado cobrando indenização por dano moral
coletivo no valor de R$ 25 milhões por manter
347 servidores na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) sem prévia aprovação em concurso
público, o que fere o princípio previsto no
inciso II, artigo 37 da Constituição Federal. Na
ação, distribuída para a 5ª Vara do Trabalho
de Maceió, também foi pedida a condenação
solidária do governador Teotônio Vilela Filho
e do secretário de Saúde, Herbert Motta, no
pagamento da indenização. Os dois gestores
estão sendo responsabilizados pelo ato ilícito
de não realizar concurso público para contratação de servidores.
De acordo com o procurador Rafael
Gazzaneo, autor da ação, a conduta das referidas
autoridades sonega direitos e vantagens
aos trabalhadores, resultando também em
desrespeito aos princípios constitucionais
da moralidade e da impessoalidade. Caso o
juízo entenda que a condenação dos gestores
não deve corresponder ao valor total da
indenização, Gazzaneo requer que seja
estabelecida a responsabilidade solidária,
limitada a um percentual do valor imposto
ao Estado de Alagoas. O montante a ser pago
pelos administradores públicos e pelo Estado
será reversível ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT.
“A própria Constituição Federal, após
exigir que a admissão de servidores ocorra
após a aprovação em concurso público, vai
mais longe e, de modo expresso, proclama
que a inobservância do princípio implicará
a nulidade do ato e a punição da autoridade
responsável (artigo 37, parágrafo 2º)”, justificou o procurador.
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O problema da admissão de servidores
sem concurso público no Estado vem sendo
investigado há mais de uma década e, inclusive, o governo estadual firmou termo de
ajustamento de conduta proposto pelo MPT,
em 2002. Conforme o documento, os gestores assumiram a obrigação de não contratar
servidor sem prévia aprovação em concurso
público e de afastar todos os irregulares. No
entanto, o MPT recebeu várias denúncias de
que o compromisso firmado estava sendo
desrespeitado em relação à Secretaria de
Saúde. Em audiência, o próprio secretário
admitiu que as denúncias eram verdadeiras,
que existem 347 profissionais admitidos de
forma precária. São médicos, enfermeiros,
psicólogos, fonoaudiólogos, biomédicos,
fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem,
entre outros.
Mesmo após várias audiências e novos
prazos concedidos para regularizar a situação, o secretário não demonstrou interesse
em resolver o problema extrajudicialmente,
por meio de termo aditivo. Herbert Motta
declarou ao procurador Gazzaneo que só
uma ação judicial poderia obrigar o Estado a
cumprir a Constituição Federal. Baseado nos
fatos denunciados por entidades sindicais
da área da Saúde, entre elas o Sateal, e da
negativa do secretário em resolver a situação,
Gazzaneo recorreu novamente ao Judiciário,
“uma vez que o ente público continua, de
forma deliberada e consciente, descumprindo a Constituição”. Segundo o procurador,
a ação civil pública tem a finalidade de reivindicar o pagamento de indenização pelo
dano moral coletivo causado à sociedade e,
consequentemente, aos trabalhadores. (Fonte: Sateal com MPT)
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Novo tempo na prevenção:
A constitucionalidade e legalidade do
Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
Remígio Todeschini*

A

prevenção acidentária é determinada pela Constituição
Federal como ação integrada
de Seguridade Social dos ministérios
da Previdência Social, do Trabalho e
Emprego e da Saúde. Essa proteção
deriva do art. 1º, incisos III e IV da
Carta Magna, que estabelecem como
um dos pilares básicos do Estado de
Direito a dignidade humana e o valor
social do trabalho.
O valor social do trabalho e a dignidade humana são pilares estruturados em garantias sociais, tais como o
direito à saúde, à segurança, à previdência social e ao trabalho. O direito
social ao trabalho seguro e a obrigação
do empregador pelo custeio do seguro
de acidente do trabalho também estão
inscritos no art. 7º da Constituição de
1988 em seus incisos XXII e XXVIII:
cabe ao empregador reduzir os riscos
inerentes ao trabalho, observando as
normas de saúde, higiene e segurança
e custear o seguro contra acidentes,
sem excluir a indenização em caso de
dolo ou culpa.
A Constituição também acrescenta
– no capítulo da seguridade social (artigos 194 a 204) – algumas regras para
o custeio, tendo como base o princípio
da equidade na forma de participação
nos custos e da diversidade na base do
financiamento, conforme incisos V e
VI do artigo 194. A atribuição de custear e zelar pelos segurados no campo
acidentário é da Previdência Social,
conforme define o artigo 201 da Carta
de leis, em seu parágrafo 10.
Vê-se, incontestavelmente, que a
Constituição Federal – tendo como
pressupostos os pilares do valor social
do trabalho e da dignidade humana
inscritos em seu artigo 1º – impôs obri-

gações à livre iniciativa de promover
o trabalho decente com a redução
dos riscos inerentes ao trabalho e dar
proteção total ao trabalhador em caso
de acidentes. Os pilares constitucionais do valor social do trabalho e da
dignidade humana têm implícito o
dever da prevenção acidentária para
que de fato haja a redução dos riscos
inerentes às atividades laborais.
Além de uma série de instrumentos legais como fiscalização, normas
regulamentadoras sobre saúde e
segurança do trabalho definidos nas
leis trabalhistas, além da vigilância
sanitária, o legislador, com a Lei
10.666/2003, reforçou a flexibilização
do Seguro Acidente. Diferenciando
a cobrança do Seguro Acidente para
cada empregador, reduzindo-a em até
50% ou aumentando-a em 100%, de
forma razoável e proporcional, tendo
como balizadores a acidentalidade,
frequência, gravidade e custo de cada
um dos empregadores. A legislação,
portanto, atendeu com essa flexibilização o artigo 150 da Constituição,
inciso I, determinando a redução em

até 50% ou aumento em até 100% dos
índices previstos no artigo 22 da Lei
8.212/91, de 1%, 2% e 3%.
Por medida de justiça social e previdenciária, os custos dos acidentes
de trabalho não podem mais ser unificados num mesmo setor econômico.
Daí ônus e bônus serem distribuídos
entre os empregadores, medindo-se
de fato o empenho maior ou menor
da redução da acidentalidade. É um
sistema que premia os bons empregadores e cobra de fato a conta daqueles
empregadores que tenham em relação
à média do setor uma maior acidentalidade. Cumprem-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de diferenciar o custeio,
conforme é regra constitucional da
seguridade social da equidade, na
forma de participação dos custos entre
os empregadores, conforme preceitua
a Constituição Federal.
A regulamentação da Lei
10.666/2003 baseou-se na metodologia e resoluções aprovadas pelo
Conselho Nacional de Previdência
Social (CNPS). As resoluções 1.308

e 1.309/2009 foram fruto de debates
entre todos os atores sociais, em que
participaram representantes do governo, trabalhadores, aposentados e empregadores, em votações unânimes.
Na definição da metodologia,
partiu-se de toda a frequencia da
acidentalidade no Brasil, incluindo as
mortes, utilizando parâmetros legais
da Lei 8.213/91. O cálculo da gravidade foi obtido mediante a diferenciação
razoável e proporcional dos registros
acidentários com peso menor, sendo
que a invalidez permanente teve peso
intermediário e, as mortes, maior
peso. Foram computados os custos
dos afastamentos decorrentes da
incapacidade e, no caso das mortes
e invalidez, foram feitas as projeções
atuariais com os mesmos parâmetros
definidores das aposentadorias por
contribuição, não sendo incluídos
neste cálculo os benefícios decorrentes
das aposentadorias especiais insalubres, penosas e perigosas.
No contexto da livre iniciativa estabelece-se uma “sã” competitividade
e um novo tempo em que a qualidade
de vida e do trabalho ganhará mais
espaço, frente muitas vezes a formas
predadoras de trabalhos, serviços e
ocupações que desgastam os trabalhadores e jogam toda a responsabilidade
e custos para o governo, trabalhadores,
empregadores zelosos e a Previdência
Social. Assim, a implementação do FAP
preserva a dignidade humana e o valor
social do trabalho, atendendo a todos
os princípios constitucionais e legais.
*Diretor de Saúde Ocupacional
da Previdência Social,
advogado e mestre em direitos
sociais (publicado no caderno
Direito&Justiça do Correio
Braziliense de 19/04/10)

AI também terá tramitação
exclusivamente eletrônica
O Agravo de Instrumento (AI)
terá tramitação exclusivamente
eletrônica no Supremo Tribunal
Federal a partir de 1º de outubro.
Responsável por mais de 60% da
distribuição da Corte, o AI é um
recurso apresentado ao Supremo
contra decisão de um presidente
de órgão de instância inferior
do Judiciário (tribunal estadual,
tribunal regional, turma recursal
de juizado especial, tribunal superior) que negar o envio de recurso
extraordinário ao STF. Esta nova
regra está prevista na Resolução
nº 427, de 20 de abril de 2010, que
regulamenta o processo eletrônico
no âmbito do STF.
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A expansão do processo eletrônico, abrangendo a obrigatoriedade do agravo de instrumento
eletrônico, teve o trabalho conjunto dos ministros Gilmar Mendes
e Cezar Peluso. De acordo com
a resolução, a petição de agravo
deverá ser encaminhada à presidência do tribunal de origem por
meio de seu site. A norma também
prevê que não será admitido agravo de instrumento eletrônico com
peça ilegível, incompleta ou com
ausência de peça essencial à sua
correta formação.
A Resolução nº 427 também torna obrigatório o trâmite eletrônico
de outras oito classes processuais

já a partir de 1º de agosto. São
elas: Ação Rescisória (AR), Ação
Cautelar (AC), Habeas Corpus
(HC), Mandado de Segurança (MS),
Mandado de Injunção (MI), Suspensão de Liminar (SL), Suspensão
de Segurança (SS) e Suspensão de
Tutela Antecipada (STA).
Quanto aos pedidos de habeas corpus impetrados em causa
própria ou por quem não seja
advogado, defensor público ou
procurador, estes poderão ser encaminhados ao STF em meio físico,
mas deverão ser digitalizados antes
da autuação, para que tramitem de
forma eletrônica.
O Recurso Extraordinário pode-
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rá tramitar em meio físico ou eletrônico, sendo proibida a remessa
duplicada de um mesmo recurso.
Admitido o RE, caso se trate de processo eletrônico, o órgão judicial de
origem deverá transmiti-lo ao Supremo, obrigatoriamente, via e-STF
- Portal do Processo Eletrônico. No
entanto, o relator poderá requisitar
a transmissão de outras peças ou a
remessa dos autos físicos. Se se tratar de processo digitalizado, os autos físicos permanecerão no órgão
de origem até o trânsito em julgado
do RE eletrônico. Transitado em
julgado o recurso extraordinário,
os autos virtuais serão enviados à
origem. (Fonte: STF)

