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Trabalhadores debatem condições de
trabalho na saúde e cobram 30 horas já!

C

entenas de trabalhadores da saúde,
na sua maioria profissionais da
enfermagem, vindos de todos
os cantos do país, lotaram o auditório
Nereu Ramos da Câmara dos Deputados,
que mais uma vez foi palco de grande
mobilização, para a realização do Seminário
Nacional sobre as Condições de Trabalho
na Saúde - Segurança do Paciente; Proteja
o Trabalhador. O evento teve origem na
Sugestão nº 01/2011, de autoria da CNTS, e
foi realizado sob a coordenação da Comissão
de Legislação Participativa e colaboração
da CNTS, ABEn, Cofen e FNE. A cobrança
de aprovação do PL 2.295/00 foi ponto de
destaque do evento.
Págs. 6 a 9

CNTS realiza I Encontro Nacional
de Mulheres Trabalhadoras na Saúde
Consolidando Direitos e Fazendo Justiça foi o tema central do
I Encontro Nacional de Mulheres Trabalhadoras na Saúde, realizado pela CNTS, por meio do seu Comitê de Gênero. Um evento
rico em conteúdo e em participação, realizado em formato de ciclo
de palestras e debates. Participaram do encontro toda a diretoria da
Confederação e trabalhadores da saúde representantes das federações
filiadas, contemplando, principalmente, a participação de mulheres.
O Encontro teve como objetivo geral proporcionar aos dirigentes
sindicais e trabalhadores (as) da Saúde conhecimentos acerca das
questões que envolvem direitos da mulher, o seu papel na construção
da sociedade e sensibilizar sobre as consequências da violência bem
como sobre a saúde da mulher trabalhadora na saúde.
Págs 3 a 5

Câmara homenageia profissionais
da enfermagem em sessão solene
Presidente da CNTS defendeu regulamentação da EC 29, 30 horas
semanais, melhores condições de trabalho e remuneração digna. Pág. 16

Relator anuncia
mudanças
na MP 520/10

CNTS destaca pontos
negativos da medida
Págs. 10 e 11
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Anjos de branco

tividades diversas realizadas
nos meses de março, abril e
início de maio vão se refletir
em decisões e propostas de extrema
importância para os trabalhadores da
saúde, em especial para os profissionais
da Enfermagem, que representam cerca
de 60% da força de trabalho em saúde.
Por ocasião da Semana da Enfermagem, comemorada de 12 a 20 de maio,
a CNTS saúda esses profissionais,
“anjos de branco”, que se doam no
dia a dia para assegurar aos doentes
e seus familiares mais que serviços de
qualidade. São eles que estão sempre
presentes, seja nos momentos de alegria, para comemorar o nascimento de
uma criança, seja para confortar nas
horas de profunda dor, quando da perda
de um ente querido.
Da tribuna da Câmara dos Deputados, em sessão solene de homenagem a
enfermeiros, técnicos e auxiliares, dia
16 de maio, a CNTS, por seu presidente José Lião de Almeida, ressaltou
o valor dos integrantes da mais antiga
das profissões. As referências a um
tipo de trabalho que se assemelhava à
enfermagem constam a partir do século
XVIII, quando era exercida por leigos,
principalmente mulheres, e tinha
características domésticas e/ou como
complemento das atividades médicas.
A partir de 1853, a atividade passou a ser exercida tendo como marco
o trabalho e ensinamentos de Florence
Nightingale – uma enfermeira britânica
que ficou famosa por ser pioneira no
tratamento a feridos de guerra, durante
a Guerra da Criméia. Ficou conhecida
pelo apelido de A dama da lâmpada,
pelo fato de servir-se deste instrumento
para auxiliar na iluminação ao auxiliar
os feridos durante a noite. Mas somente
ao final do século XIX expandiu-se no
mundo ocidental. No Brasil, a Lei 2.064,
de 1955, veio regulamentar o exercício
da enfermagem profissional e, em 1986, a
Lei 7.498 dispôs sobre a regulamentação
do exercício da enfermagem. A partir daí
a atividade ganhou mais respaldo legal.
Na mesma medida, refletiu no papel e
funções do trabalho.
O profissional conquistou espaços,
ampliou o leque de atividades, assumiu
novos cargos e adquiriu mais autonomia e responsabilidades nos campos
profissional, ético, administrativo,

penal e civil. A equipe de enfermagem,
hoje, representa 58,44% da força de trabalho em saúde. A enfermagem é, também, a atividade mais ampla no setor da
saúde, visto que a assistência é voltada
não só para o indivíduo, mas também
para a família e a coletividade.
A Lei 7.498/86 e o Decreto
94.906/87 delimitam de forma clara
as funções próprias e específicas de
cada uma das categorias da equipe
de enfermagem – enfermeiro, técnico
e auxiliar. Porém, com o descumprimento do número exigido de profissionais enfermeiros nas unidades,
a assistência vem sendo exercida
quase toda por auxiliares e técnicos.

Aos enfermeiros têm sido destinadas
cada vez mais atividades de chefia,
supervisão, planejamento.
O acúmulo de atribuições aos
profissionais técnicos e auxiliares e o
desvio de funções, aliada à expansão
do número de escolas, que jogam a
cada ano no mercado de trabalho uma
leva de profissionais despreparados,
são fatores que interferem na qualidade
do atendimento. Acrescente-se a isso
a extensa jornada de trabalho desses
profissionais, mão de obra majoritariamente feminina, representando cerca de
70% da categoria, e suas conseqüências

negativas ao bom desempenho das atividades e qualificação profissional.
Todas estas questões foram debatidas no Seminário Nacional sobre as
Condições de Trabalho na Saúde,
dia 3 de maio, sob a coordenação da
Comissão de Legislação Participativa
da Câmara dos Deputados, acatando
sugestão da CNTS. Em coro, a platéia
exigiu a aprovação imediata do PL
2.295/00, que define a jornada de 30
horas semanais. A CNTS cobrou, ainda, a melhoria das condições de trabalho
e a valorização dos profissionais do
setor; a redução da jornada de trabalho;
a prevenção a doenças e acidentes de
trabalho; remuneração digna; a educação continuada, com acesso a cursos
de aperfeiçoamento; a qualificação
profissional, aliada à implantação de
Plano de Cargos e Salários; e combate
à terceirização.
Nos meses de março e abril, quatro
audiências públicas foram realizadas
pelas comissões de Seguridade Social
e Família, de Trabalho e de Educação
para discutir a Medida Provisória
520/10, que cria uma empresa para
gerenciar os hospitais universitários,
que passam por profunda crise. Presente à mesa das discussões, a CNTS
apontou os pontos negativos da MP,
como a falta do controle social sobre
os milhares de procedimentos que
são realizados nos hospitais, a não
garantia de emprego para os trabalhadores e o uso do dinheiro público
na continuidade da precarização do
trabalho. E lembrou que o Conselho
Nacional de Saúde acatou proposta
da CNTS e aprovou moção de repúdio
à MP 520, documento enviado ao
Congresso Nacional.
Estudos e mesmo a prática comprovam que a qualidade da assistência está
intrinsecamente ligada às condições
estruturais, físicas e emocionais em
que os profissionais executam suas
atividades. Para a CNTS, o debate que
mobilizou centenas de trabalhadores de
todo o país deve ser permanente e deve
ter como objetivo, também, assegurar o
fortalecimento e reorganização do SUS,
a recuperação das unidades hospitalares e, ainda, garantir o atendimento ao
usuário com um serviço de qualidade,
ao mesmo tempo preservando a saúde
do trabalhador.

Uma enfermeira no inferno
Uma enfermeira desceu aos portões do
inferno e foi admitida. Mal havia chegado
já estava insatisfeita com o baixo nível de
higiene e de saúde das pessoas no inferno.
Logo começou a fazer projetos e várias
ações para coibir aquele caos. Pouco tempo
depois já não havia no inferno o insuportável mau hálito nas pessoas. Ninguém
mais reclamava de dores e mal estar, os banheiros tinham higiene e sala de repouso
e, por conseguinte, estavam mais limpos e
cheirosos. As pessoas eram orientadas sobre hábitos de vida e prevenção de doenças.
Eram acompanhadas através da consulta
de Enfermagem, controle de sinais vitais e
2

exame físico. A Enfermeira era muito popular por lá. Um dia, Deus chamou o diabo
ao telefone e perguntou, ironicamente:
- E então, como estão as coisas aí embaixo?
E o diabo respondeu:
- Uma maravilha! Agora aqui todos se
beijam, sorriem uns aos outros, não existem doentes, queixosos, as pessoas estão
mais felizes... se alimentando melhor. Isso
sem falar no que a nossa Enfermeira está
planejando para breve!
Do outro lado da linha, surpreso,
Deus exclamou:
- O quê!?! Vocês têm uma enfermei-

ra aí? Isso foi um engano! Enfermeiras
nunca vão para o inferno. Mande-a subir
aqui, imediatamente!
O diabo respondeu:
- Sem possibilidade! Eu gostei de ter
uma enfermeira e continuarei mantendo-a aqui.
Deus, já mais irritado, fala em tom
de ameaça:
- Mande-a para cá agora, ou tomarei as medidas legais necessárias. Eis
que o diabo soltou uma gargalhada:
- Hahahaha! Onde você vai arrumar um
advogado?!
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CNTS realiza I Encontro Nacional
de Mulheres Trabalhadoras na Saúde

U

m evento rico em conteúdo e em participação.
Assim foi o I Encontro
Nacional de Mulheres Trabalhadoras na Saúde, realizado pela
CNTS, por meio do seu Comitê
de Gênero, dia 4 de maio, em
Brasília. Consolidando Direitos e
fazendo Justiça foi o tema central
do evento, realizado em formato
de ciclo de palestras e debates.
Participaram do encontro toda a
diretoria da Confederação – efetivos e suplentes – e trabalhadores
da saúde representantes das federações filiadas, observando-se
a paridade na questão de gênero
e contemplando, principalmente,
a participação de mulheres.
O Encontro teve como objetivo
geral proporcionar aos dirigentes
sindicais e trabalhadores (as) da
Saúde conhecimentos acerca das
questões que envolvem direitos
da mulher, o seu papel na construção da sociedade e sensibilizar
sobre as conseqüências da violência, bem como sobre a saúde da
mulher trabalhadora na saúde.
E ainda, fortalecer e consolidar
a luta das mulheres em seu local
de trabalho e instrumentalizar o
movimento sindical para a incor-

Lucimary Santos: direitos têm de sair do papel para a prática

poração de políticas que visem a
equidade, a inclusão e o respeito
aos direitos das mulheres trabalhadoras. Os temas discutidos
darão origem a um documento
de propostas.
O presidente da CNTS, José
Lião de Almeida, saudou os presentes, desejando êxito nas atividades. “Que todos saiam daqui
mais preparados para a defesa
dos seus representados”, disse.
Lucimary Santos Pinto, diretora
Social e de Assuntos Legislativos
e coordenadora dos comitês da

CNTS, agradeceu aos participantes e à diretoria da Confederação pela aprovação e apoio na
realização do encontro. “Hoje,
o sindicalismo não pode se ater
somente a questões trabalhistas,
é preciso estar atento também aos
temas sociais, incluindo em pauta
questões relativas a gênero, raça,
jovens e LGBT”, destacou.
Segundo ela, são os debates
e a troca de experiências que
permitem ver mais claramente a
discriminação velada que ainda
existe na sociedade, incluindo o

mercado de trabalho. “A partir
de atividades como esta é possível
aclarar a situação de preconceito.
Com isso, devemos passar a ser
multiplicadores dos conhecimentos adquiridos de que todos
somos iguais e que os direitos têm
de sair do papel para a prática”.
“Com a realização deste evento, a CNTS executa um dos mais
importantes papeis deferidos ao
movimento sindical, qual seja, a
organização e capacitação dos trabalhadores para o enfrentamento
das lutas diárias decorrentes da
desigual relação capital x trabalho”, ressaltou Lucimary Santos.
Os membros titulares dos comitês,
presentes ao evento, Clair Klein
(raça), Elaine Oliveira e Adailton
Antônio da Silva (LGBT), Tatiane
de Castro (jovem) e Domingos
Jesus de Sousa (gênero) foram
unânimes quanto a importância e
oportunidade do encontro, cujos
conhecimentos devem ser levados
para as bases, capacitando mais
dirigentes para o enfrentamento
de questões recorrentes, como
assédio moral e sexual, doenças
oriundas da atividade laboral,
equidade de gênero e remuneração, dentre outras.

Na abertura do I Encontro Nacional de Mulheres
Trabalhadoras na Saúde o presidente da CNTS, José
Lião de Almeida, propôs um minuto de silêncio
em memória do companheiro José Paulo da Silva,
falecido dia 4 de abril. A Diretoria da Confederação
lamenta a perda do dirigente, que era presidente do
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Santana
do Livramento (RS), diretor da Federação dos Empregados da Saúde do Rio Grande do Sul e membro
titular do Conselho Fiscal da CNTS. Sua ausência
deixou profunda dor e tristeza para todos que com
ele conviveram. “Lembraremos, com saudade, dos
momentos de trabalho e companheirismo, onde ele
se dispunha, sempre, a se unir na luta pelas causas
trabalhistas e sociais”, disse José Lião.

As experiências adquiridas serão levadas para
debate com as bases, no sentido de construir
pautas com mais cláusulas oficiais

O Encontro foi encerrado com um
momento de confraternização
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“O terceiro milênio nos pertence”

uando pensamos a
mulher temos de pensar historicamente,
entender que todos os fatos da
sociedade não são eternos nem
imutáveis”, iniciou Clair Castilhos
Coelho, membro da Rede Nacional
Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos e da
Casa da Mulher Catarina, em sua
palestra sobre O Papel da Mulher
Trabalhadora na Construção da
Sociedade. Em seguida, fez um breve histórico da mulher e suas lutas,
passando por Grécia, Roma, pela
Idade Média e o Renascimento,
lembrando mulheres destemidas
e suas lutas que resultaram nas
conquistas sociais, econômicas e
políticas de hoje. “Sair da invisibilidade e falar com voz própria foi
para as mulheres a grande vitória
histórica com que marcaram o
século XX. O terceiro milênio nos
pertence”, ressaltou.
Clair Castilhos citou opiniões
absurdas, como a de Lutero, teólogo alemão, reformador protestante, que viveu no século XVI,
de que "o pior adorno que uma
mulher pode querer usar é ser sábia”, até Gilberto Freyre, no livro
“Sobrados e Mocambos”, 1936, que
fala do “tempo em que as sinhás
nacionais, segundo o velho ditado
português, só deveriam sair de
casa três vezes: a batizar, a casar e a
enterrar (...)”. Lembrou do Código
Eleitoral Provisório – Decreto nº
21.076, de 1932 – segundo o qual
só podiam votar as mulheres casadas com autorização dos maridos,
algumas solteiras e viúvas com

renda própria, até a Constituição
de 1988, quando, pela primeira vez,
foi incluído na lei maior a igualdade entre homens e mulheres como
direito fundamental, após grandes
lutas por direitos civis.
Ela destacou o papel fundamental da mulher na área da saúde.
“Com a missão de cuidar da família
a mulher adquiriu conhecimentos
e, na idade média, a medicina ainda empírica passou a necessitar
desse conhecimento experimental.
Mas, ao mesmo tempo, as mulheres
passaram a ter profunda repressão,
foram condenadas por heresia
e bruxaria e queimadas durante
quatro séculos”, lembrou.
Como desafios do momento,
Clair Castilhos enumerou a igualdade com equidade e a inclusão de mulheres lésbicas, jovens,
prostitutas, negras, agricultoras,
parteiras tradicionais, indígenas,
entre outras. Segundo ela, muitas
dificuldades ainda persistem: desigualdade de gênero nos direitos
civis e políticos; da sexualidade e
da reprodução; da segurança; da
redução da pobreza e do acesso ao
trabalho; direitos previdenciários.
“O maior dos desafios – grande e
definitivo desafio – é a inclusão
na política em um mundo globalizado, complexo, diversificado,
multicultural, multirracial, desigual, com inaceitável polarização
internacional e de classes”.
“O ingresso da mulher no mercado de trabalho é um processo contínuo, diversificado e, em princípio,
definitivo, alterando não somente
as características do mercado de

trabalho, mas também a tradicional
composição familiar e domiciliar”,
afirmou, citando estudo do Dieese.
E com base em pesquisa do IBGE,
destacou que a participação feminina
no mercado de trabalho brasileiro
passou de 43,5% em 2005 para 43,7%
em 2006 – somando 42,6 milhões
de trabalhadoras, do total de 97,6
milhões em todo o Brasil. Em 2006,
31,4% das famílias brasileiras tinham
uma mulher como chefe, crescimento
de mais de 70% em relação à década
de 1990. Com relação à dupla jornada, lembrou que das mulheres entre
25 a 49 anos, 94,0% se ocupam do
trabalho doméstico.
Ainda de acordo com a pesquisa, citou que homens e mulheres
não exercem os mesmos tipos de
trabalho e também não se distribuem uniformemente entre os
setores de atividade econômica.
As mulheres se concentram no
setor de serviços e nos serviços
domésticos – tradicionalmente
mais heterogêneos e menos estruturados. “Dados da OIT mostram
que mulheres com a mesma qualificação e nos altos cargos chegam
a ganhar 30% a menos do que os
homens na mesma função. Em
média, a trabalhadora ganha, em
cada hora trabalhada, 78,96% da
hora de trabalho do homem”.
A escolaridade, destacou Clair
Castilhos, tem se mostrado importante como inserção e melhor
posicionamento do contingente
feminino no mundo do trabalho.
Porém, mesmo com ensino superior completo – ou formação profissional – as mulheres não atingem

os mesmos ganhos dos homens na
mesma condição, apenas é reduzida a desigualdade.
“O que levou a mulher ao
trabalho? (...) a cada década você
terá respostas diferentes”, ressaltou, citando como exemplo uma
resposta dada nos anos 60: ‘basta
pegar meu histórico de vida, (...)
sou filha de agricultores, vi minha
mãe carregando peso nas costas,
aos dez anos de idade pensava,
não vou ter a vida que minha
mãe teve, tenho que mudar isso’.
“Quatro décadas depois o histórico é outro. As mulheres não vão
por necessidade, elas vão porque
querem ser alguém, querem sua
independência, ter seu sustento. A
mulher quer construir sua própria
história”. E conclui: “Mudou o
lugar social das mulheres, mudou
sua experiência do mundo. As mulheres ficam assim divididas entre
passado e futuro, entre memória e
projeto. Nossa grande missão é a
construção do terceiro milênio”.

“É preciso modernizar a pauta de reivindicações”
As pautas de reivindicações
levadas para as mesas de negociação devem ser modernizadas
com inclusão de cláusulas o mais
abrangentes possível no combate
às desigualdades. Essa é a posição
do Dieese, defendida durante o encontro pela assessora técnica Lílian
Marques, na palestra sobre Mercado de Trabalho das Mulheres do
Setor de Saúde no Brasil. “Muitas
cláusulas apenas reproduzem a lei
para que esta seja cumprida, mas é
preciso ir além da lei”.
“Ainda é visível a importância
da negociação coletiva de trabalho
como instrumento para regulamentação das relações e condições de
trabalho e para o avanço nos direitos
dos trabalhadores: vários dispositivos legais, como licença adoção
e garantia de exame pré-natal às
gestantes, têm origem em direitos
adquiridos nas negociações diretas.
A organização das mulheres e sua
participação ativa na vida sindical
e, em particular, nas mesas de negociação, é elemento fundamental
nesse processo”, alertou.
Sua fala teve como objetivos
refletir sobre a inserção da mulher
4

no mercado de trabalho; o perfil dos
trabalhadores no setor de saúde em
termos de idade, ocupação, setor de
atividade, região, escolaridade, remuneração; igualdade de oportunidades
no mercado de trabalho; importância
das negociações coletivas sobre a
equidade; e o trabalho da mulher.
Lílian analisou que as transformações demográficas, culturais e
sociais no século XX – queda da taxa
de fecundidade nas cidades e regiões mais desenvolvidas; redução
do tamanho das famílias; envelhecimento da população, com maior
expectativa de vida das mulheres e
sobrepresença feminina na população idosa; crescimento dos arranjos
familiares chefiados por mulheres;
expansão da escolaridade das mulheres – refletiram na participação
da mulher na População Economicamente Ativa - PEA. Porém, a
maior participação das mulheres
no mercado de trabalho ainda se
caracteriza pela desigualdade de
oportunidades.
“Há uma grande concentração
de mulheres nas áreas de educação,
saúde e seguridade social, ou seja, a
mulher sai de casa para continuar o

trabalho de cuidar”, ressaltou Lilian
Marques. Com base em dados sobre
o trabalho da mulher em setores
relacionados à saúde, predominam
as atividades de atenção à saúde humana, atividades de atenção à saúde
humana integradas com assistência
social, prestadas em residências coletivas e particulares, e atividades
de organizações associativas.
“O espaço da negociação coletiva é da maior importância na
determinação das regras e condicionantes das relações de trabalho.
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As questões relativas à equidade e
ao trabalho da mulher têm presença
marcante no processo de negociação
coletiva e apresentam um importante avanço. E mesmo nos períodos
em que o cenário para conquistas
trabalhistas é adverso – recessão
econômica, desemprego, investidas
pela flexibilização das relações trabalhistas –, foi possível progredir na
negociação desse tema, tanto com
a introdução de novas conquistas,
quanto com a melhoria de direitos
já adquiridos”.
Segundo ela, a formalização do
trabalho feminino é menor, embora a
participação no mercado seja maior, e
quanto maior o grau de escolaridade
maior a diferença na remuneração na
relação homem/mulher, por conta da
ocupação nos cargos de chefia. Outra
constatação: a ocupação cresce, mas
as taxas de desemprego são superiores para a mulher, apesar da maior
escolaridade. E o emprego doméstico
é o que mais emprega mulheres no
Brasil, sendo 62% para as mulheres
negras. “A situação da mulher negra
sempre é a mais precária entre todos
os trabalhadores, pois ela sofre dupla
discriminação”.
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“Acidente de trabalho
sai caro. Melhor
prevenir”
Estudo sobre controle de infecção (Tarantola, 2006) identifica a
transmissão de 60 diferentes patógenos após exposição a sangue ou
outros materiais biológicos entre
trabalhadores da saúde. São 26
vírus, 18 bactérias ou riquétsias,
13 parasitas e três fungos. O alerta
foi dado pela Médica do Trabalho,
Noeli Martins, na palestra sobre
Segurança e Saúde no Trabalho
das Trabalhadoras na Saúde, ao
abordar os riscos biológicos a que
estão submetidas. Segundo ela, o
risco de contrair o HIV é de 3 em
cada mil; Hepatite C, 3 em cada
100; e Hepatite B, 3 casos em cada
10 exposições percutâneas (sangue). A médica falou, ainda, sobre
as medidas específicas a serem
adotadas após a exposição, como
uso de medicamentos e vacinas,
profilaxias iniciais e acompanhamento dos trabalhadores.
Noeli Martins destacou em
sua fala a questão dos acidentes
com materiais perfurocortantes.
São custos financeiros que vão de
71 a cinco mil dólares. “Mas, e a
questão emocional?”, indagou.
Segundo ela, a
possibilidade de
contaminação
proporciona ao
trabalhador custos emocionais
como medo, ansiedade e preocupação. “Além
disso, gera, muitas vezes, conflito
conjugal, violência doméstica, e
isso no momento
de maior fragilidade da pessoa contaminada”.
Segundo Manual de Implementação - Programa de Prevenção de Acidentes com Materiais
Perfurocortantes em Serviços de
Saúde, quanto às características, o
acidente ocorre, geralmente, após
o uso e antes do descarte de um
perfurocortante (40%); durante
seu uso em um paciente (41%); e
durante ou após o descarte (15%).
Quanto ao local, ocorre em unidades de internação (39%), particularmente nas enfermarias/
quartos, em unidades de terapia
intensiva e no centro cirúrgico.
Na hierarquia da prevenção
desse tipo de acidente, o manual
recomenda eliminar e reduzir o
uso de agulhas e outros perfurocortantes onde for possível;
isolar o perigo através do uso de
um controle de engenharia no
ambiente ou no próprio perfurocortante; implementar mudanças
na prática de trabalho; adotar o
uso de equipamentos de proteção
individual.
O manual também apresenta alternativas para o uso de

agulhas: implementar sistemas
de administração que não exigem – e, em alguns casos, não
permitem – o acesso de agulhas;
usar alternativas para fornecer
medicação e vacinação quando
for disponível e seguro para o
atendimento ao paciente; revisar
as rotinas e práticas de coleta de
amostras de sangue a fim de identificar e eliminar punções desnecessárias, como na estratégia de
planejar todos os exames de um
paciente de forma a colhê-los em
uma única vez; eliminar o uso de
agulhas para fins aos quais não
foram destinadas.
Mudanças nas práticas de
trabalho em centro cirúrgico
também são recomendadas,
como usar instrumentos, em vez
dos dedos, para segurar agulhas, retrair tecidos e montar ou
desmontar agulhas e lâminas de
bisturi; anunciar verbalmente ao
passar perfurocortantes; evitar
a passagem de instrumentos
perfurocortantes de mão em
mão, usando uma
bacia/bandeja
ou uma área de
zona neutra; usar
métodos alternativos de corte,
como dispositivos de eletrocauterização cegos e
a laser, quando
adequados.
E ainda: substituir a cirurgia
aberta por cirurgia endoscópica,
quando possível;
usar lâminas de
bisturi com ponta
arredondada ao
invés de lâminas pontiagudas; usar
dois pares de luvas. “O uso de agulhas de sutura cegas/rombas, uma
medida de controle de engenharia,
também reduz acidentes nesse
ambiente. Essas medidas ajudam
a proteger tanto o trabalhador da
saúde, que presta o atendimento,
quanto o paciente da exposição ao
sangue de outras pessoas”.
Outro ponto destacado por
Noeli Martins como de suma
importância para se evitar a contaminação diz respeito à higiene
das mãos. Segundo ela, as mãos
de alguns profissionais podem
estar constantemente colonizadas
por flora patogênica. A contaminação pode ser adquirida em
contato direto com pacientes e superfícies e são frequentemente associadas a infecções hospitalares.
São cinco os momentos em que se
faz necessária a higienização das
mãos: antes de tocar o paciente;
antes de realizar procedimentos
de limpeza e assepsia; depois de
se expor a fluidos corpóreos; depois de tocar o paciente; e depois
de tocar o ambiente do paciente.

“Muitas vezes, não
atentamos para os
sinais do dia a dia”
“Violência é o uso intencional
da força física ou do poder, real ou
em ameaça, contra si próprio, contra
outra pessoa, ou contra um grupo ou
uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar
em lesão, morte, dano psicológico,
deficiência de desenvolvimento ou
privação”. Ao citar o conceito da Organização Mundial de Saúde - OMS
para a violência, Fernanda Magano,
representante da Federação Nacional
dos Psicólogos no Conselho Nacional
de Saúde, iniciou sua palestra sobre
Consequências da Violência contra
a Mulher.
Ao propor a reflexão histórica
quanto à evolução, os tipos e escalada
da violência, a psicóloga fez um alerta:
“Muitas vezes, não atentamos para os
sinais do dia a dia. Precisamos pensar
qual relação que nos leva a situações
de violência. O papel da mulher está
cada vez menor no ambiente restrito.
Ela conquistou espaços públicos, por
meio da educação, do trabalho e passa pelo enfrentamento da violência
subliminar. Muitas vezes, a mulher,
para galgar postos, tem de adotar
uma postura masculinizada para os
embates do dia a dia, na busca de
construir a unidade na diversidade.
Temos ainda hoje dificuldades em
quebrar padrões sexistas”, avaliou.
Ela lembrou os tipos de violência
– física, psicológica, sexual, patrimonial, moral; os níveis de complexidade – individual, relacional, comunitário, social; e a escalada da violência,
que iniciam verbais, físicas, sexuais,
ameaças de morte e podem chegar
até a homicídios. Falou, também, das
consequências sociais, psicológicas e
biopsicológicas mais freqüentes. São
indicadores de alteração do estado
emocional a alteração do apetite,
tristeza crônica, insônia, insatisfação
crônica, medos constantes, ansiedade, falta de motivação, baixa estima,
stress, depressão, entre outros.
“Apesar das transformações socioculturais – formas de sexualidade,
relações afetivas, estruturas e convivências familiares –, vemos a continuação de padrões masculinizantes
de interpretar o mundo e exercer as
práticas sociais. Naturalizar as diferenças entre sexos como algo dado,
imutável, é reduzir não só a humanidade do outro, mas a própria”,
destacou. Segundo ela, as escolas não
se preocupam ainda tanto em desenvolver uma cultura pela efetivação
dos direitos humanos.
A psicóloga avalia que, na abordagem de enfrentamento da violência,
os fenômenos têm que ser vistos
em seu contexto, meio cultural e
momento histórico. “O modo como
os descrevemos determina a escolha de nossas ações de interação. A
violência é um fenômeno complexo,
desencadeada por múltiplos fatores;
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reduzi-la a um só ou a poucos desses fatores promove leitura parcial
e conseqüências indesejáveis”. Nas
intervenções específicas, acrescenta,
deve-se reconhecer como a mulher
comunica seu mal estar, garantir
acesso à proteção e cuidados à saúde
física e mental, legitimar que diga não
à violência, legitimar o amor próprio,
legitimar práticas para mudanças,
legitimar seu direito à defesa.
O fortalecimento individual e
coletivo; o resgate do equilíbrio psicológico e social; o acesso aos recursos
disponíveis; o exercício e a ampliação
dos direitos; a sensibilização da opinião pública; a mobilização e formação de identidade coletiva; a troca de
experiências; o apoio-mútuo e a busca
de soluções compartilhadas são os
desafios apresentados pela psicóloga.
“Os profissionais da saúde devem estar sensíveis às situações de violência”,
disse, lembrando que a notificação dos
casos de atendimento é obrigatória.
Segundo Fernanda Magano, é
essencial a participação das mulheres
na construção e implementação da
política pública de proteção, em movimentos sociais e órgãos de controle
social. Ela citou, ainda, a importância
da Lei Maria da Penha – Lei 11.349/06
– específica sobre a violência doméstica e familiar no Brasil, que prevê
medidas de prevenção, assistência,
proteção às vítimas e punição dos
agressores, além de alterar o procedimento penal e propor a criação de
juizados de violência doméstica e
familiar contra a mulher.
“Mais que tratar da punição à
conduta do agressor, é preciso que ele
tenha tratamento; e também cuidados
com a saúde da vítima, especialmente
emocional. A violência não deve ficar
no âmbito privado, ela deve ser do
conhecimento da sociedade. É preciso
dizer não ao ditado de que em briga
de marido e mulher não se mete a
colher. É preciso buscar ajuda; quebre
o silêncio”.
5
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Em seminário sobre condições de
trabalho enfermagem cobra 30 horas já!

O

auditório Nereu Ramos da
Câmara dos Deputados, mais
uma vez, foi palco de grande
mobilização dos trabalhadores da
saúde, na sua maioria profissionais
da enfermagem, que se uniram na
luta por melhores condições de trabalho. Vindos de todos os cantos do
país, os trabalhadores participaram
do Seminário Nacional sobre as
Condições de Trabalho na Saúde,
dia 3 de maio. O evento teve origem
na Sugestão nº 01/2011, de autoria
da CNTS, com requerimento e parecer favorável do deputado Roberto
Britto (PP-BA), e foi realizado sob
a coordenação da Comissão de
Legislação Participativa - CLP e
colaboração da CNTS, ABEn, Cofen
e FNE. A cobrança de aprovação
do PL 2.295/00, que regulamenta
a jornada de trabalho dos
profissionais da enfermagem,
foi ponto de destaque do
evento.
Foram discutidos os seguintes temas: Condições de
Trabalho na Saúde: segurança
do paciente, proteja o trabalhador; Erro de Medicação e
Condições de Trabalho; Dimensionamento de Recursos
Humanos na Área da Saúde;
A Enfermagem e os Desafios para a Saúde no Brasil:
compromisso e condições de
trabalho requeridas. Em coro,
os participantes cobraram a
aprovação imediata da jornada de 30 horas semanais para
os profissionais da enfermagem. Vários parlamentares,
de diversos partidos, passaram pelo evento para respaldar a luta pela aprovação do
PL 2.295/00.
O presidente da CNTS, José
Lião de Almeida, ressaltou a oportunidade do debate amplo acerca
das condições de trabalho na área.
“Para nós, que representamos os
trabalhadores da saúde, este é um
evento de grande importância. A
CNTS jamais vai se omitir de conduzir esta luta e nossa unidade é
que dará força para nossa conquista. Queremos condições dignas de
trabalho e salários decentes para
que possamos dar atendimento
digno aos que precisam. Me formei
em 1964 e até hoje não vi melhorias.
E queremos jornada de 30 horas
já. Sabemos que há um forte lobby
do patronato, mas contamos com
muitos amigos parlamentares que
votarão a nosso favor. Uma carga
menor de trabalho vai nos ajudar
no desempenho de nossas tarefas.
Vamos lutar até o fim”, afirmou.
José Lião de Almeida destacou
que, para a Confederação, a discussão se faz urgente e necessária
diante dos fatos recorrentes de assistência profissional inadequada e
visa reforçar a discussão quanto à
formação, à qualificação e execução
das atividades, abordando todo o
ambiente de trabalho. “Há muito
essa discussão vem sendo protelada, mesmo diante da comprovação
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José Lião: Vamos lutar até o fim

Uma plateia cheia de dirigentes da CNTS e federações filiadas
por estudos, ou mesmo na prática,
de que a qualidade da assistência
está intrinsecamente ligada às
condições estruturais, físicas e
emocionais em que os profissionais
executam suas atividades”.

Condições se refletem no
atendimento - O seminário foi

aberto pelo deputado Roberto Britto, que destacou o papel essencial
da CLP de ser o elo entre a sociedade organizada e o Congresso Nacional. “Tive a honra de ser o autor do
requerimento da sugestão da CNTS
para a realização deste seminário.
Como médico, convivi com os
dois lados, fui diretor de hospital
e prefeito, sou ciente das condições
de trabalho na saúde”. O deputado
lembrou de sua formatura, em 1976,
quando em discurso, o paraninfo da
turma já alertava sobre as condições
físicas, estruturais e financeiras do
trabalho na saúde. “Àquela época,
pareceu um discurso muito atualizado”, comparou. “Neste seminário, é
preciso uma discussão ampla, dizer
das condições de trabalho, das remunerações, dizer que os pacientes
estão cada vez mais precisando de
nós. Para isso, é preciso que hajam
abnegados para dar melhor atendimento”.
Presente à solenidade de abertura,

a deputada Rosane Ferreira (PV-PR)
defendeu, além de melhores condições de trabalho e jornada de 30
horas, a regulamentação da Emenda
Constitucional 29 e o combate à
terceirização. “Estou deputada em
primeiro mandato, mas sou enfermeira e passei 27 anos no ‘chão da
fábrica’ e venho colocar firmemente
o meu compromisso com a categoria
e com o Sistema Único de Saúde. Não
tem como pensar o SUS sem a enfermagem, que me perdoem as demais
categorias, mas a enfermagem é a
base da assistência. E a participação
de vocês é essencial para que o SUS se
traduza no que está escrito na Constituição Federal”, convocou.
O presidente da CLP, deputado
Vitor Paulo (PRB-RJ), destacou a
satisfação dos membros e dos servidores da Comissão em discutir assunto de tamanha responsabilidade
e importância para o país. “Mais uma
vez esta Comissão abre o diálogo com
a sociedade sobre tema tão relevante.
Que a discussão traga resultado positivo tanto para os que militam no
dia a dia dos hospitais, como para
os usuários do sistema de saúde.
Vou defender com todas as forças
a jornada de 30 horas e melhores
condições de trabalho. O trabalho
dá dignidade ao homem, mas as
condições de trabalho precisam ser
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dignas. Temos um longo caminho a
ser percorrido e não encerro aqui minha luta e o compromisso com minha
consciência. Vale a pena a luta e estarei de prontidão”, se comprometeu.
Representando o ministro do
Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, o
diretor do Departamento de Saúde e
Segurança no Trabalho, Rinaldo Marinho Costa Lima, destacou a iniciativa da CNTS, muito bem recebida
pela Comissão, de tratar de tema tão
relevante não só para os trabalhadores da saúde, mas também para toda
a população brasileira. Ele afirmou
que a legislação atual segrega os
profissionais da saúde. “Os empregados de saúde regulados pela CLT
são muito mais protegidos que os
servidores públicos. É necessário ter
todos os trabalhadores amparados
pelo sistema de proteção contra
doenças relacionadas ao trabalho”,
explicou.
Marinho disse, ainda, da necessidade de se estender as normas da
NR 32, que dispõe sobre saúde e segurança do trabalhador da saúde no
setor privado, para o serviço público.
“Hoje, existem duas categorias: a do
setor privado, amparada pela norma,
e a dos servidores públicos, não alcançados por este instrumento. Como
se o servidor não sofresse acidente,
não adoecesse... Hoje, a discussão
impõe regras para todos. A qualidade
da saúde da população depende da
saúde do trabalhador. Não teremos
bons serviços se não cuidarmos da
saúde de vocês, que são as peças essenciais desse processo”, afirmou.
Em nome do ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, a secretária do
Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde, Denise
Motta Dau, parabenizou as entidades
que têm lutado por condições dignas
de trabalho. Ela lembrou que, em
2009, foi criado o Comitê Nacional de
Promoção da Saúde do Trabalhador,
fruto de debates na Mesa Nacional
de Negociação Permanente do SUS,
cuja minuta das diretrizes passa por
processo de consulta pública. O protocolo, segundo ela, traz um conceito
amplo do que é saúde do trabalhador. “As más condições de trabalho
lesam física e emocionalmente os
trabalhadores”, disse.
Continua na próxima página

Equipe coordenou a
distribuição de material da
CNTS alusivo às reivindicações
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Crise de gestão e baixo financiamento - O presidente do
Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, Manoel Carlos Neri da

Silva, destacou a oportunidade da realização do seminário – mês em que se
comemora a semana da enfermagem,
de 12 a 20 de maio – e a presença das
maiores lideranças da enfermagem
no evento que reuniu trabalhadores
de todos os estados brasileiros. “Hoje,
vivenciamos uma grande crise, principalmente no SUS, e nós, que estamos
na ponta, é que sentimos como as pessoas enxergam os serviços de saúde.
É uma crise multifacetária. O governo
quer passar como sendo uma crise de
gestão e coloca alternativas que podem agravar ainda mais o problema,
como ampliar a terceirização, através
dos contratos com as OS’s e fundações. Mas é uma crise que também se
manifesta pelo baixo financiamento
da saúde”, analisou.
“A crise precisa ser enfrentada
pelos governos, mas não com medidas
paliativas”, concluiu.
Para a presidente da Federação
Nacional dos Enfermeiros - FNE,
Solange Aparecida Caetano, a enfermagem vive um momento ímpar,
está politizada e deixou de se guiar
pela opinião de outros. “Parabéns
a todos que saíram de seus estados
para encampar esta luta”. Segundo
ela, responsabilizar os profissionais da
enfermagem pelas más condições da
assistência é crime. “Trabalhamos sem
ter sequer um lugar para descanso. Falar em condições de trabalho também
significa falar em qualidade da assistência, que virá quando passarmos a
ter jornada digna, sem estresse, sem
dobra de jornada, não ter de bater o
ponto sem sair para almoçar”.
Também a diretora e representante
da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn Nacional, Simone
Peruzzo, defendeu a categoria como
sustentáculo do SUS. “Os serviços
aumentam, mas não aumenta o
número de profissionais. E há uma
rotatividade intensa da mão de obra e
absenteísmo por doenças e acidentes”,
disse. Ela citou como desafio a formação profissional, criticando o fato
de que, nos últimos 13 anos, a oferta
de cursos de Enfermagem aumentou 291,5%. “Ao conhecer as novas
oportunidades, avanços e desafios
para os profissionais da Enfermagem,
reforçamos a necessidade da formação
responsável e qualificada defendida
pelas organizações da Enfermagem,
principalmente pela ABEn”.
Segundo ela, de acordo com a
Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS, é necessário “assegurar
a existência de um pessoal de saúde
disponível, competente, capaz de
responder às necessidades, produtivo,
visando à melhoria dos resultados em
Saúde”.
O vice-presidente da Confederação, João Rodrigues Filho, conduziu
o cerimonial do evento. Ao final, ele
agradeceu à Comissão de Legislação
Participativa pela acolhida da sugestão, às entidades que contribuíram
para a grandeza do seminário, aos
parlamentares, palestrantes e trabalhadores que atenderam ao chamado
e falou da intensa mobilização da
CNTS e suas filiadas nos últimos anos
pela aprovação do PL 2.295.

Condições de Trabalho na Saúde: segurança
do paciente, proteja o trabalhador
A Médica do Trabalho Noeli Martins abordou a Norma Regulamentadora 32, do Ministério do Trabalho e
Emprego, que dispõe sobre saúde e
segurança do trabalho nos serviços
de saúde. Falou dos objetivos e campo de aplicação, dos riscos biológicos
e químicos, dos efeitos das radiações
ionizantes, dos resíduos, condições
de conforto para as refeições, sobre
os serviços de lavanderia, limpeza
e conservação, de manutenção das
máquinas e equipamentos. Abordou, ainda, as diretrizes básicas dos
programas de Previsão de Riscos
Ambientais - PPRA e de Controle
Médico de Saúde Ocupacional PCMSO. Este último dispõe sobre
o reconhecimento e avaliação dos
riscos; localização das áreas de risco;
vacinação e vigilância médica.
Com relação aos riscos biológicos,
a médica chamou a atenção para a
existência de pias para higienização
das mãos, cuidados com lesões em
membros superiores, vestimentas,

uso de calçados abertos, uso de adornos e dispositivos de segurança para
descarte de perfurocortantes. Já para
os riscos químicos destacou a necessidade da ficha descritiva do produto,
identificação legível do recipiente
com produto manipulado ou fracionado e evitar armazenamento numa
mesma área de produtos incompatíveis. A monitoração individual de
dose, os cuidados com a trabalhadora
grávida e o registro individual foram
destacados como pontos essenciais
no trabalho que envolve radiações
ionizantes.
Para a médica, a Norma com as
diretrizes básicas para proteger os
trabalhadores da saúde quando estiverem em serviço deve valer tanto
para os profissionais da iniciativa
privada quanto para os servidores
públicos e a igualdade de condições
deve ser prioridade para o movimento sindical. “Luto pela igualdade e
não posso admitir que existam regras
diferentes para o trabalhador do SUS

e para o celetista”, afirmou. Noeli
Martins destacou como essencial o
reconhecimento dos riscos existentes
e a adoção de medidas de proteção
dos trabalhadores.

Erro de Medicação e Condições de Trabalho

“Erro de medicação é qualquer
erro que se produz em qualquer
dos processos de medicamentos”.
Com esta definição, a Enfermeira
do Trabalho e conselheira do Cofen,
Ivone Martini, falou sobre o assunto, muito discutido pelas entidades
representativas da enfermagem nos
últimos meses. Ela criticou o fato de
que os erros têm sido tratados de

forma punitiva e visão pontual. “É
uma visão de ponta de agulha, na
qual se culpa o último envolvido,
sem avaliar todo o processo que
veio antes. O profissional que erra
na medicina é conseqüência e não
causa de todo o processo. É preciso sair da visão individual, não
sistêmica, e a prevenção carece da
participação de todos”.
Segundo Ivone Martini, os eventos danosos ocorrem em todo o
processo do cuidar e não só com a
enfermagem e os erros devem ser
analisados como erros do sistema
hospitalar. Ou seja, aspectos como
recebimento, rotulagem e armazenagem de medicamentos, entre
outros, devem ser observados na
constatação de um erro profissional,
com o objetivo de controlar e reduzir ao máximo os riscos. “Não existe
risco zero”, afirmou, acrescentando
que a investigação do erro deve
ser realizada nas diversas etapas
do processo, analisando todas as
variáveis envolvidas: ambiental,

de insumos, humanas, entre outras.
A enfermeira falou da evolução e
das novas tecnologias em relação
a experiências e conhecimentos
adquiridos. “É mais fácil mudar o
sistema que alterar as convicções
humanas”.
De acordo com a enfermeira, a
segurança do paciente passa pela
saúde do trabalhador. “Por isso,
para cuidar dos pacientes com a
segurança que todos necessitam,
o profissional de saúde precisa
de lucidez e de generosidade”,
revelou. Segundo a enfermeira, o
dimensionamento de pessoal é um
importante processo para evitar riscos tanto para os pacientes quanto
para os trabalhadores. Durante a
palestra foram apresentados dados
referentes a pesquisa realizada nos
Estados Unidos, segundo a qual
grande parte dos erros de profissionais está relacionada a medicações
erradas e doses inadequadas, e do
custo médio gerado pelos erros de
medicação.

A Enfermagem e os Desafios para a Saúde no Brasil:
compromisso e condições de trabalho requeridas
O tema foi abordado pela enfermeira Denise Pires, presidente do
Conselho Regional de Enfermagem
de Santa Catarina. Ele citou que, dos
oito pontos centrais dos objetivos do
milênio, três são ligados diretamente
e os demais impactam na saúde. E
o resultado da assistência prestada
pelos profissionais da saúde depende
diretamente do trabalho desenvolvido pela enfermagem. “É grande
a responsabilidade da enfermagem
nesse cenário em que o profissional
cuida do ser humano desde o acolhimento até tratamentos complexos,
além de funções administrativas
que ocupam. A enfermagem cuida,
gerencia e educa”.

Denise Pires apontou os macro
problemas da saúde do país; subfinanciamento; insuficiência, inadequação e desequilíbrio na rede de
serviços de saúde; gestão tradicional
e frágil; e déficit de profissionais e
de capacitação dos trabalhadores da
saúde. A enfermeira também analisou os indicadores relativos ao baixo
investimento do Brasil em saúde, o
que influencia na qualidade dos serviços prestados à população. “A enfermagem é a força da saúde e do SUS
e as más condições de trabalho levam
ao adoecimento físico e psíquico e
ao absenteísmo”, disse, ao defender
um plano decenal de formação de
profissionais para o setor.
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Novas Tendências no Mercado de Trabalho
em Saúde: oportunidades e desafios

ó quando manifestamos
inconformismo é que conseguimos nossos direitos”.
Assim, a enfermeira Sarah Munhoz,
presidente do Conselho Regional
de Enfermagem do Estado de São
Paulo, iniciou uma palestra que
entusiasmou o plenário. “Somos
pessoas normais que trabalham em
situações adversas; não temos tempo
para nossa casa, nossa vida e nossa
pessoa. Nossas 30 horas estão pautadas no nosso direito de dignidade
garantidos na Constituição”, bradou,
seguida por um coro inconformado
com a extensa jornada de trabalho e
exigindo 30 horas já!
A enfermeira também despertou
euforia quando falou sobre o desgaste
das condições de trabalho na saúde.
Cada citação de problema referente às
condições penosas de trabalho decorrentes de falta de equipamentos – ou
equipamentos sem manutenção – para
o desempenho da função; as condições
precárias, insalubres e perigosas dos
locais de trabalho; o acúmulo de trabalho devido ao número insuficiente
de funcionários; o desvio de função;
a falta de treinamentos; o prolongamento da jornada de trabalho e ritmo
intenso; os riscos de acidente e morte
do policial; a má remuneração; a grande responsabilidade social e pressão
da população usuária; correspondia
à imediata resposta do público participante do seminário como sendo
comum ao dia a dia vivenciado nos
hospitais.
Sarah Munhoz falou sobre a má
distribuição dos profissionais. “Não
existe desemprego estrutural para a

enfermagem em nosso país, o problema é a concentração em determinadas
áreas”. Falou também dos desafios:
“Não concordamos com o que nos
dão e vamos juntos conquistar nossos direitos”. Avaliou, ainda, que a
flexibilização do mercado de trabalho
e a precarização do emprego já constituem agravo que afeta o mercado
laboral dos profissionais de saúde.
“Não podemos fazer como Pôncio
Pilatos e lavar as mãos, mas também não devemos, como Napoleão,
assumir as responsabilidades pelas
mazelas do setor e escolher a quem
salvar”, disse.
“Sem um trabalho digno, que seja
devidamente valorizado, o homem
dificilmente sobreviverá com dignidade. “A valorização do trabalho
humano significa proporcionar ao
ser humano um trabalho que lhe dê
orgulho em desempenhá-lo; lhe dê
prazer, de forma que o trabalhador
realmente se sinta feliz ao iniciar
uma jornada de trabalho; que não
tenha o trabalho apenas como meio
de sobrevivência, porque desta
forma retira do ser humano a dignidade”, afirmou. Do ponto de vista
dos indicadores do desgaste decorrente destas condições de trabalho,
destacam-se os distúrbios mentais,
os gastrointestinais e os osteoarticulares e o elevado uso habitual de
“calmantes”.
Reclamar a melhoria das condições de trabalho, através de processos reivindicativos participados nos
locais de trabalho e empresas; eleição
dos representantes dos trabalhadores
para a segurança, higiene e saúde nos

Sarah Munhoz e José Lião em momento de descontração durante a
palestra enquanto a plateia cantava música das Frenéticas
locais de trabalho; a constituição de
comissões que atuem na exigência da
melhoria das condições, prevenção
dos acidentes e das doenças; divulgar
e sensibilizar os trabalhadores para
práticas que lhes preservam a vida,
a segurança e a saúde. Estas foram
as sugestões de Sarah Munhoz para a
luta dos profissionais da saúde.
A enfermeira traçou um breve
perfil da enfermagem no país, hoje,
distribuída em 42 especialidades:
88,9% são mulheres e 64,3% estão na
faixa etária de 35 e 55 anos; 55,5% são
responsáveis pelas despesas familia-

res; 35,2% têm entre 16 e 25 anos de
formados; 85,84% realizaram alguma modalidade de pós-graduação;
78,8% fizeram especialização, sendo
que 23,7% realizaram uma segunda
especialização; 31,2% concluíram
depois de 2000. E ainda: 88,9% dos
enfermeiros já estão ocupados com
até um ano de formados; 90,4% dos
graduados a partir de 2000 conseguiram emprego com menos de um ano
de formados; 52,5% dos participantes
declararam o serviço público como a
primeira atividade; 43,6% declararam
dois empregos e 10,7% três.

Dimensionamento de Recursos Humanos na Área da Saúde
“Não se pode atribuir ao dimensionamento toda a responsabilidade pela qualidade de assistência,
entretanto, quando realizado de
forma inadequada representa um
dos fatores que pode comprometer
a assistência de enfermagem, em
suas diferentes dimensões – administrativa, assistencial e educativa”.
A avaliação foi feita pela enfermeira
Cleide Mazuela Canavezi, membro
da Câmara Técnica de Legislação e
Norma do Cofen. Segundo ele, muitas vezes, “enfermeiros não conseguem praticar enfermagem por
falhas operacionais no sistema”.
Ao falar sobre a adequação quantiqualitativa do quadro de profissionais
de uma instituição a enfermeira abordou a Resolução do Cofen nº 293/04,
que fixa e estabelece Parâmetros para
o Dimensionamento do Quadro de
Profissionais de Enfermagem nas
Unidades Assistenciais das Instituições de Saúde e Assemelhados e das
competências do Enfermeiro, conforme artigo 8º do Decreto nº 94.406/87,
que inclui a função gerencial privativa
de “prover e manter pessoal de enfermagem qualificado e em número
suficiente; prestação de assistência
com qualidade e segura; e garantir
continuidade vigília”. Ao profissional
cabe as funções de coordenar, supervisionar, assistir e avaliar.
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Quanto à gestão
de enfermagem, ela
destacou a adoção de
práticas seguras de enfermagem, um desafio
para os profissionais. E
citou como privativas
da enfermagem, entre
outras atividades, a
consulta de enfermagem; a prescrição da
assistência de enfermagem; os cuidados
diretos de Enfermagem
a pacientes graves com
risco de vida; os cuidados de enfermagem de
maior complexidade técnica e que
exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões
imediatas. Cleide Mazuela lembrou,
ainda, que “o direito à saúde, ou ao
acesso aos serviços de saúde, é previsto como universal no país” pela
Constituição Federativa de1998 e que
todo paciente tem direito a assistência diferenciada, individualizada,
pautada em evidências científicas,
conforme o Código de Defesa do
Consumidor.
Abordou, também, a Resolução
Cofen n.° 311/07, que dispõe sobre
o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, segundo a qual é
responsabilidade e dever de todos

os trabalhadores de
enfermagem... “assegurar à pessoa, família e coletividade
assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de
imperícia, negligência
ou imprudência”. “O
profissional de enfermagem ocupa hoje um
importante papel no
cuidar e assistir do ser
humano: seja na área
de prevenção, promoção, manutenção
ou na reabilitação da
saúde do indivíduo, devendo ainda
proporcionar mecanismos que façam
com que o indivíduo, então doente,
volte a se inserir na comunidade”.
Com relação às implicações para a
segurança do paciente, a enfermeira
citou avaliação de Eileen Lake, professora de enfermagem, que afirma:
“Quando as instituições trabalham
com quadros reduzidos, a enfermagem não consegue supervisionar,
monitorar ou avaliar adequadamente
seus pacientes para que possa detectar sua resposta ao tratamento e
às medicações, para avaliar se o paciente está sob risco de queda ou de
desenvolver úlcera por pressão, ou
mesmo para detectar mudanças sutis
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no estado do paciente que possam
indicar piora em sua condição”.
Para a enfermeira, “o hospital é
uma organização complexa, de alto
custo, cujo conjunto do processo produtivo é influenciado pelo modelo
gerencial e pela capacidade política
em conduzir a questão da força de
trabalho”. E “é essencial ao enfermeiro apoderar-se de instrumentos
gerenciais e conhecimentos que perpassam pela filosofia, organização e
política da instituição, até a organização do serviço de enfermagem e
impacto assistencial esperado”.
Segundo estatísticas apresentadas,
Cleide revelou que os enfermeiros
mudam de paciente em média a cada
11 minutos e são interrompidos em
média cinco vezes a cada hora para
corrigir falhas do sistema – falta de
medicamentos, refeição incorreta para
o paciente, procurando prescrições
médicas, substituindo equipamentos
quebrados, corrigindo erros da equipe
de limpeza, manutenção, transporte,
laboratório, dentre outras. “Os profissionais de enfermagem têm o direito
e dever de participar ativamente na
política pública de saúde, influenciando e garantindo as transformações
políticas e sociais necessárias para que
haja uma melhor qualidade de vida
dos usuários dos serviços de saúde”,
concluiu a enfermeira.

Jornal da

CNTS

PL 2.295 pode ser votado ainda neste semestre

O

primeiro resultado positivo
da mobilização dos trabalhadores da saúde durante o
Seminário Nacional sobre as Condições de Trabalho na Saúde veio
com o compromisso do presidente
da Câmara, deputado Marco Maia
(PT-RS), de discutir no Colégio de
Líderes a inclusão na ordem do dia
do PL 2.295/00, que regulamenta a
jornada de trabalho dos profissionais
da Enfermagem, para votação ainda
neste semestre. O compromisso
foi assumido em reunião com os
dirigentes da CNTS, ABEn, FNE
e Cofen, intermediada pelo presidente da Comissão de Legislação
Participativa, deputado Vitor Paulo.
Os representantes das entidades de
classe entregaram aos deputados
uma carta-compromisso assinada
pela presidente Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral a favor da
jornada de 30 horas semanais.
O deputado Vitor Paulo, que é líder do PRB, prometeu conversar com
os demais líderes para colocar a proposta em votação ainda no primeiro
semestre deste ano. “Aqui só se vota
ou aprova por maioria ou pressão. Sei
da responsabilidade que vocês têm
com a saúde e sei como é importante
aprovar o PL 2.295”, afirmou.
O presidente do Cofen, Manoel
Neri, falou em nome das entidades
e destacou que o lobby dos donos de
hospitais privados emperra a votação

do projeto, alardeiam que a redução
da jornada, com a conseqüente contratação de mão de obra, terá impacto
financeiro que poderá levar a fechamento de unidades. “Por sermos uma
categoria muito numerosa, ao invés
de sermos valorizados acabamos
sendo tratados como uma categoria
de segunda”, afirmou Neri.
Durante o seminário, o presidente da CNTS, José Lião de Almeida,
lembrou que garantir a jornada de 30
horas significa não apenas melhores
condições de trabalho e de vida, mas
também melhoria na assistência à
população. E mais uma vez orienta
os dirigentes das entidades filiadas
e trabalhadores da saúde para que
se juntem nessa luta, pressionando os deputados em seus estados
pela votação urgente da proposta.
“Mais que nunca, precisamos nos
fortalecer para garantir não apenas
essa conquista, mas também outras
bandeiras que visam a qualidade
dos serviços de saúde e que levem
ao efetivo cumprimento do preceito
constitucional que determina a saúde
como direito do cidadão e dever do
Estado”, afirmou.
“Estamos cansados de tantos
requerimentos – para inclusão da
proposta na ordem do dia para votação em plenário –, queremos que
o projeto seja votado e aprovado. A
enfermagem quer ser valorizada por
cada parlamentar, queremos respeito

Dirigentes da CNTS, FNE, ABEn e Cofen com Marco Maia e Vitor Paulo
e isso significa 30 horas semanais. A
categoria não deve aceitar mais atrasos na votação do projeto”, disse Solange Aparecida Caetano, da FNE,
Simone Peruzzo, da ABEn Nacional, destacou que a enfermagem
é a maior força de trabalho na saúde
e que dá sustentabilidade ao SUS.
“Portanto, a jornada não é privilégio, mas condição necessária para a
assistência de enfermagem segura e
de qualidade tanto para o cuidado
quanto para o cuidador”.
A enfermeira Denise Pires, do

Coren/SC, criticou os argumentos
do patronato em relação ao impacto nas contas. “Eles já diziam
que os hospitais iam quebrar com
o impacto da redução da carga horária quando foi aprovada a lei do
exercício profissional. Não pedimos
redução da jornada, mas que seja
regulamentada, reconhecida pelo
trabalho que fazemos”. Para a enfermeira Sarah Munhoz, do Coren/
SP, a reivindicação das 30 horas é
baseada no elemento fundamental
que é a pessoa humana.

É preciso lutar e é possível vencer!
A mobilização de dirigentes
da CNTS junto aos líderes partidários e demais deputados para a
votação imediata do PL 2.295/00
tem surtido efeitos positivos. A
Frente Parlamentar em Defesa do
Profissional da Saúde e a bancada
feminina solicitaram ao presidente
da Câmara a inclusão do projeto na
pauta de prioridades. E a cada dia
novos requerimentos são apresentados à mesa diretora da Câmara para
inclusão da proposta na Ordem do
Dia do plenário da Casa. Deputados
da legislatura anterior renovaram
apoio e novos parlamentares tomaram conhecimento do projeto e se
comprometeram em apoiar a votação em regime de urgência.
A jornada de 30 horas semanais
para os profissionais da Enfermagem

e outras bandeiras de luta da CNTS
vêm sendo defendidas no plenário da
Câmara dos Deputados, a exemplo
do pronunciamento do deputado
Lincoln Portela que, como líder do
Bloco Parlamentar PR, PRB, PTdoB,
PRTB, PRP, PHS, PTC, PSL, ressaltou as prioridades e o trabalho desenvolvido pela Confederação. “As
propostas defendidas pela entidade
constituem um conjunto de medidas
que beneficiam não apenas os filiados
à categoria, mas principalmente os
milhões de brasileiros que usufruem
dos serviços por eles prestados”,
afirmou. Portela declarou apoio aos
que lutam pela jornada de 30 horas
semanais.
Também o deputado Rubens Bueno, líder do PPS, defendeu as causas
dos trabalhadores da saúde e pediu

O presidente da Comissão de Legislação Participativa
da Câmara, Vitor Paulo, assumiu o compromisso
com as entidades de ampliar o apoio ao PL 2295

a inclusão na pauta da Câmara do
PL das 30 horas. Em encontro com os
dirigentes da CNTS, Paulo Pimentel
e Mário Jorge dos Santos Filho, o
deputado discutiu a necessidade
de aprovação urgente da Emenda
Constitucional 29, que estabelece os
percentuais mínimos que a União,
estados e municípios devem investir
na área da saúde.
“A renovação na Câmara foi
positiva. Temos tido grande receptividade e compromisso de apoio
dos novos deputados para cobrar a
inclusão na pauta e aprovação do
projeto. Também os deputados antigos estão mais motivados”, avalia
Paulo Pimentel, primeiro secretário
da CNTS, que destaca o entusiasmo
das deputadas com a causa.
“Conquistamos o apoio dos líderes e demais deputados para cobrar
a inclusão na pauta e aprovação do
projeto. Assim como nós, eles também criticam o excessivo número de
medidas provisórias que trancam
as votações em plenário”, informa
o vice-presidente da CNTS, João
Rodrigues Filho. Referindo-se ao
fato do impedimento de votação de
diversas proposições por conta da
pauta trancada por medidas provisórias ele questiona: “Será que o país
está tão desajustado para estar sendo
governado por MPs?”.
Para a CNTS, o debate sobre a
realidade vivida por profissionais da
saúde é essencial para a melhoria da
qualidade dos serviços prestados à
população. A atividade sofre efeitos
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que envolvem desde a qualificação
até a estrutura física das unidades de
saúde, enfim, todo um conjunto de
fatores que resultam na qualidade
da assistência. A desigualdade na
distribuição de profissionais pelo
país, com a concentração em áreas
urbanas e mais ricas e falta de profissionais no meio rural, também
interfere sobremaneira na qualidade
da assistência. Até mesmo a forma
como esses serviços são prestados
nas diferentes regiões do país, se
em área rural ou urbana, interfere
na qualidade da assistência.
“É preciso que a mobilização se
fortaleça com a pressão dos dirigentes e trabalhadores da saúde enviando e-mail e telefonando para os
gabinetes, além da participação nas
atividades no Congresso Nacional e
pressão aos deputados em seus estados pela votação urgente da proposta”, afirma o diretor de Assuntos de
Seguridade Social da CNTS, Mário
Jorge Filho.
A situação exige um conjunto de
estratégias para enfrentar, ou ao menos amenizar o problema, no sentido
de assegurar o bom atendimento aos
usuários dos serviços de saúde. São
necessárias condições dignas para
o exercício profissional; jornada de
trabalho e remuneração adequadas;
incentivos financeiros e sociais que
resultem na produtividade e autoestima do trabalhador; formação e
fixação de profissionais no interior;
formação de acordo com as necessidades e modelo do SUS.
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Relator anuncia mudanças
na MP 520/10
Comissões de Seguridade, de Trabalho e de Educação realizam
audiências públicas para debater criação da EBSERH

O

relator da Medida Provisória
520/10, que autoriza a criação da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares - EBSERH para
a prestação de serviços médico-hospitalares, laboratoriais e de ensino e
pesquisa nos hospitais universitários
federais - HU’s, deputado Danilo
Forte (PMDB-CE), disse que poderá
emendar a proposta para incluir
uma forma de controle social dos
serviços a serem prestados. A declaração foi feita durante audiência
pública realizada na Comissão de
Seguridade Social e Família, dia 29
de março, solicitada pelos deputados
João Ananias (PCdoB-CE) e Amauri
Teixeira (PT-BA).
Já na audiência na Comissão de
Educação, o relator anunciou os
principais pontos do seu parecer. Entre as mudanças, citou a “colocação
clara do princípio da autonomia universitária, a utilização de eventuais
lucros em investimentos na própria
unidade hospitalar, a participação
do Ministério da Saúde dentro do
Conselho Administrativo, a criação
do controle social e a garantia que os
dirigentes da empresa serão escolhidos pela comunidade acadêmica.”
Dirigentes da CNTS e das federações filiadas acompanharam as
reuniões e o vice-presidente João
Rodrigues Filho representou a Confederação nas mesas de debates. Ele
destacou como principais pontos negativos da medida provisória a falta
do controle social sobre os milhares
de procedimentos que são realizados
nos hospitais, a ameaça de demissão
de 26 mil trabalhadores e o uso do
dinheiro público na continuidade
da precarização do trabalho. “Não
adianta criar empresa com dinheiro
público para continuar o processo da
terceirização”, criticou. Ele questionou, ainda, quais serão os reflexos
da MP nas aposentadorias dos atuais trabalhadores e ressaltou que o
Conselho Nacional de Saúde acatou
proposta da CNTS e aprovou moção
de repúdio à MP 520.

João Rodrigues criticou ausência de controle social e ameaça de demissões
O documento foi enviado ao Congresso Nacional, em que avalia que o
instrumento da Medida Provisória ignora os organismos da sociedade, não
permitindo o debate com os agentes
que construíram e sustentam o SUS e
destaca a posição contrária à criação
da fundação estatal aprovada na 13ª
Conferência Nacional de Saúde, em
dezembro de 2010. “Nos foi negado
o direito de debater e uma audiência
apenas é pouco para a discussão, que
vai muito além das questões jurídicas.
A Medida regulariza a venda da mão
de obra de pessoas que lidam com
vidas humanas e que não podem ser
tratadas por pessoas desqualificadas”,
alertou João Rodrigues.
Em análise crítica da MP 520, elaborada pelo departamento jurídico,
a CNTS rechaça veementemente os
termos da Medida, defende o fortalecimento do Estado e reafirma seu
entendimento de que a educação e
saúde não devem ser mercantilizadas. Segundo a análise, a contratação
simplificada poderá implicar em alta
rotatividade de pessoal e fazer com
que decaia a qualidade dos serviços

prestados nos hospitais; os servidores vinculados ao INSS passarão
a ter sua gestão realizada por uma
empresa pública, sujeitando-os a
outra relação funcional; e a temerosidade de perda dos benefícios
conquistados por ocasião dos planos
de carreira, entre outros prejuízos. O
documento ressalta que, na esteira
dos entendimentos difundidos pelo
Superior Tribunal de Justiça, as atividades finalísticas da universidade,
não poderão estar submetidas à terceirização. Leia a íntegra da análise
na página da Confederação.
O PSOL apresentou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
4.588) no Supremo Tribunal Federal
questionando a Medida Provisória
520/10. Para o partido, a criação da
empresa fere o princípio constitucional da autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira
e patrimonial das universidades,
previsto no artigo 207 da Constituição
Federal. O Partido sustenta que a MP,
a exemplo da maioria das medidas
provisórias editadas, não preenche o
requisito constitucional de urgência.

Dirigentes da CNTS e federações filiadas lotaram o plenário da Comissão de Seguridade
10
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Consenso
aponta
necessidade de
ajustes na MP
Na audiência na Comissão
de Seguridade o secretárioadjunto da Secretaria Executiva
do Ministério da Saúde, José
Carlos da Silva, revelou que
o órgão pretende fazer ajustes
na MP 520 e citou os modelos
de contratualização que vêm
sendo implantados pelo governo nos últimos anos, entre
eles o que define o repasse de
recursos diretamente aos hospitais e não mais por meio das
universidades. Também quanto
à questão da formação, disse
que já vinha caminhando um
processo de institucionalização,
que é mais importante para
o SUS. José Carlos disse que
uma equipe do Ministério está
avaliando a MP e as emendas
apresentadas pelos deputados
– 54 no total – e que a posição
a ser definida observará a concepção do SUS.
“As universidades estão
desconfortáveis com esta MP”,
ressaltou o superintendente do
Complexo Hospitalar Universidade Federal do Rio de Janeiro
- UFRJ, Armando Nogueira. Ele
lembrou que as contratações da
universidade pela CLT tiveram
início em 1990; que apenas um
concurso pelo Regime Jurídico
Único foi realizado na década
de 90 e, mesmo assim, com
número de vagas bem abaixo
da necessidade. Isso levou à
contratação de mão de obra por
convênios ou cooperativas até
a proibição pelo Tribunal de
Contas da União. Segundo ele,
se for analisar a Medida Provisória, ela fere a autonomia das
universidades e não responde
como se dará o ensino. “Não
vemos a criação da Empresa
como solução definitiva para o
problema”, afirmou.
O coordenador-geral da
Federação dos Sindicatos dos
Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras
- Fasubra, Rolando Rubens
Malvásio Júnior, questionou a
MP 520 em três pilares: “o pilar
político do debate sobre que
Estado queremos; o pilar social,
pois temos uma espada sobre a
cabeça de 26 mil trabalhadores;
e o pilar jurídico da inconstitucionalidade na forma de contratação”. Ele destacou que os
HU’s são responsáveis por 90%
da produção científica no país e
pela assistência de média e alta
complexidade, disse que a MP
acaba com o RJU nos hospitais
universitários e enfatizou a
necessidade de garantir o emprego dos 26 mil trabalhadores
que são contratados de formas
diversas.
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Entidades cobram controle
social e garantia de emprego

m audiência na Comissão do
Trabalho, dia 26 de abril, em
debate proposto pelo deputado Eudes Xavier (PT-CE), o vicepresidente da CNTS, João Rodrigues
Filho, voltou a questionar os pontos
obscuros da medida. “Não está
claro como vão ficar os vínculos
empregatícios, como será o controle
social, como vai ficar a questão da
autonomia universitária, o acesso e
a gratuidade dos serviços. Essa MP é
uma grande interrogação”, resumiu.
Ele propôs que a MP seja votada
dentro da realidade brasileira. “As
necessidades da população estão
sendo levantadas nas conferências
municipais e serão complementadas
nas conferências estaduais de saúde
e aí teremos um quadro real da saúde
em geral no país”, ressaltou.
Contrários à MP se pronunciaram,
também, os representantes da Fasubra, Paulo Henrique dos Santos, da
Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino
Superior - Andifes, a reitora Ana
Dayse Dorea, e da CUT, Gervásio
Foganholli. As entidades criticaram
o governo por enviar proposta de
tamanha importância sem dialogar
com os setores envolvidos e pediram
que os parlamentares levem em consideração as sugestões apresentadas
nos debates – a MP também foi discutida em audiência na Comissão de
Seguridade Social e Família.
O consenso entre as entidades é de
que a MP segue um modelo de Estado
baseado na lógica de mercado, o que
não condiz com as políticas necessárias
para a saúde e a educação; quebra
o eixo ensino/pesquisa/extensão/
assistência; retira a autonomia das
universidades; e que haverá duas
classes de funcionários nos hospitais,
já que a nova empresa poderá contratar funcionários concursados pelo
regime da CLT. Hoje, há funcionários
regidos pelo Regime Jurídico Único,
do funcionalismo público, pela CLT e
parte contratada sob diversas formas,
como convênio e terceirização.
Para o coordenador-geral da Fasubra, Paulo Henrique dos Santos, a in-

João Rodrigues: Essa MP é uma grande interrogação
tenção política da MP é gerar um novo
modelo de estado baseado na lógica
de mercado, usando o regime da CLT
para a contratação de pessoal. O dirigente sindical manifestou preocupação
com a possibilidade de a EBSERH criar
subsidiárias regionais, que poderiam
colocar ações no mercado e ter participação de até 49% de capitais privados.
Segundo ele, isso é uma ameaça para
os hospitais universitários, que deixariam de ser gerenciados com base no
interesse público.
Ana Dayse Dorea, explicou que a
MP não é o que a Andifes esperava,
porque não se encaixa no mesmo
processo de expansão das universidades públicas implementado nos
últimos anos. Ela lembrou os problemas levantados durante anos, que
se avolumaram não apenas quanto
à questão do financiamento, como
também do acúmulo das dívidas e,
principalmente, com relação aos recursos humanos. “A Andifes deseja
uma solução para os hospitais universitários e espera que o Congresso
Nacional possa alcançá-la. Não abrimos mão da autonomia universitária,
da gestão compartilhada, do controle
social, do ensino, pesquisa, controle e
assistência, e da garantia de transição
e aproveitamento dos trabalhadores

que estão lá há muitos anos”, listou.
Favoráveis à MP 520, porém, com
alterações, se manifestaram o diretor
de Hospitais Universitários do Ministério da Educação, José Rubens
Rebelatto; o consultor jurídico do
Ministério da Saúde, Jean Keiji Uema;
e o representante do Departamento
de Segurança e Saúde do Trabalho
- Diesat, do Ministério do Trabalho,
Fernando Vasconcelos.
Rebelatto explicou que as universidades só farão contratos se
quiserem, nos termos que julgarem
apropriados, que o controle social
ficará garantido e que os hospitais
universitários vão atender exclusivamente pelo SUS. “Não há privatização, o capital será todo da União, os
recursos públicos serão gerenciados
por instituição pública”, garantiu.
Ele enfatizou que a MP é fruto de um
profundo diagnóstico, não prejudica
a autonomia universitária e que uma
solução para a situação dos hospitais
universitários exige sim mudanças
na forma de contratação de pessoal.
“O governo está consciente de que
precisa colocar mais recursos, mas
quer uma solução definitiva, que
evite que, daqui a dez anos, não estejamos debatendo de novo os mesmos
problemas”, afirmou.

Para Jean Keiji Uema, a MP é uma
“alternativa adequada para os hospitais universitários” e os serviços de
saúde vão continuar sendo prestados
por um ente público. “Em vez de
uma autarquia, vai passar a ser uma
empresa pública, o que significa que
tudo continuará no âmbito da administração pública indireta”, explicou.
O consultor disse que a MP veio resolver uma situação de emergência,
em atenção a diversos acórdãos do
Tribunal de Contas de União para
sanar irregularidades dos contratos
terceirizados.
“Não podemos ter uma discussão
rápida para uma questão tão complexa. É preciso encontrar uma sintonia
na MP, pois não é possível resolver
o problema da educação e deixar de
lado o SUS. A gestão da entidade
privada é estranha aos princípios do
SUS e à autonomia das universidades”, avaliou Fernando Vasconcelos.
Segundo ele, será necessário discutir
como fazer o Estado Brasileiro mais
eficiente, olhando com respeito o
interesse público e o que enfraquece
a presença do Estado, além dos interesses dos servidores e da sociedade.
“É necessário garantir serviço gratuito
e controle social e destacar a atenção à
saúde do trabalhador, cujo debate não
pode se resumir ao adicional de insalubridade. Não aprovamos a perspectiva
de abordar a saúde apenas na forma de
indenização. Nos preocupa, também,
a terceirização, irmã das condições
precárias de trabalho”, afirmou.
A deputada Alice Portugal
(PCdoB-BA) levantou toda a história
dos hospitais universitários e mais
uma vez fez críticas veementes à MP
520. “Acompanhamos uma morte
anunciada há três décadas”, ressaltou. Segundo a deputada, “o formato
fantasia é de empresa pública, mas
a lógica é privada”. Ela reclamou
da falta de previsão de participação
da direção das universidades nos
hospitais e acusou a MP de “surfar
na onda da solução do problema dos
terceirizados com o objetivo de repassar a gestão dos hospitais a interesses
privados”. (Com Ag. Câmara)

Seguridade avalia gestão do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Debater o funcionamento do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
que serviu de referência para a edição
da MP 520/10, foi o tema e objetivo
da audiência pública conjunta das

comissões de Educação e Cultura e
de Seguridade Social e Família realizada também no dia 26 de abril. O
debate foi proposto pelos deputados
Danilo Forte (PMDB-CE), relator da

MP, e Lelo Coimbra (PMDB-ES). Os
deputados visitaram o hospital em 7
de abril para conhecer e colher informações que subsidiem as alterações
na medida.
“Lá pudemos observar os serviços
gratuitos de assistência médico-hospitalar e laboratorial à comunidade,
bem como as atividades de apoio ao
ensino, à pesquisa e à formação de recursos humanos no campo da saúde
pública, dentro das instituições federais de ensino superior”, afirmaram.
Participaram da audiência o ministro
da Educação, Fernando Haddad; o
diretor da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Mauro Antônio Czepielewski;
e o presidente do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre, Amarílio Vieira de
Macedo Neto (foto).

Março/Abril/Maio de 2011

Na audiência realizada em 29 de
março, na Comissão de Seguridade
Social e Família, o relator da MP
520/10, deputado Danilo Forte, disse
que poderá emendar a proposta para
incluir uma forma de controle social
dos serviços a serem prestados. O
relator também vai avaliar a questão
da autonomia das universidades na
gestão dos hospitais vinculados e a
situação dos 26 mil trabalhadores
ameaçados de demissão.
A deputada Alice Portugal fez
ressalvas ao modelo proposto na
MP baseado no funcionamento do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
“Aquele hospital tem mais de 30
convênios e dupla porta de entrada”,
alertou, propondo a criação de uma
empresa que apenas dê apoio aos
hospitais universitários.
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9° Congresso da FEESSERS amplia debate sobre saúde pública

R

eunidos no 9° Congresso Estadual, dia 25 de
março, dirigentes da Federação dos Empregados em
Serviços de Saúde do Estado
do Rio Grande do Sul - FEESSERS e delegados de todos os
sindicatos filiados aprovaram
novos critérios para inscrição
de chapas e para candidatarse à direção da entidade. Eles
também confirmaram a criação
de quatro novas pastas na Diretoria Executiva: Diretoria da
Mulher, do Aposentado, do
Esporte e Lazer e dos Jovens.
Na abertura do evento, o secretário
adjunto da Saúde do Estado, Elemar
Sand, falou sobre o papel do órgão na
gestão do segmento e expôs as ações
ideais para melhorar o atendimento à
população. “Um eficiente planejamento estratégico é fundamental para que
as verbas para o setor não sejam destinadas indevidamente. Para recuperar
a saúde pública é preciso investir na
atenção básica, assim como construir
hospitais de alta complexidade na Região Metropolitana, o que desafogaria
as instituições hospitalares da capital”,
afirmou. Paulo Roberto Gomes da Sil-

levará à fragilização do SUS,
com a precarização das relações de trabalho, queda na
qualidade dos serviços prestados à população, implicará
na ausência do controle social,
na dificuldade de implantação
dos planos de cargos e salários
e na perda da estabilidade
para os servidores públicos,
entre outros prejuízos”, destacou Castagna.
Valdirlei Castagna ainda
falou sobre o PL 2.295/00,
que regulamenta a jornada de
José Pinto falou sobre o SUS e mão de obra
trabalho para os profissionais
va, presidente do Conselho Estadual
da Enfermagem. “Estabelecer 30 horas
da Saúde, parabenizou a FEESSERS
de atividade semanais é mais do que
pela realização do evento.
apenas uma questão corporativa, mas,
Representando a CNTS, o secretátambém, de qualidade no atendimenrio-geral Valdirlei Castagna, ao aborto do SUS”, afirmou.
dar o tema Conjuntura - Negociações
Painel avaliou temas importantes
Coletivas na Saúde e Fundações Públipara a categoria - É preciso sempre,
cas de Direito Privado, falou do PLP
em uma análise da conjuntura, iden92/07 e da MP 520/10, que autoriza
tificar elementos que dialogam com a
a criação da Empresa Brasileira de
área, no caso a saúde. O comentário do
Serviços Hospitalares para gerenciar
assessor jurídico da CNTS, José Pinto
os hospitais universitários., que cria as
da Mota Filho remontou à criação do
fundações estatais de direito privado.
SUS, implantado em 1988. Para ele,
“A CNTS tem posição contrária ao
o embrião precursor deste modelo
PLP 92 por entender que a medida
foram as Ações Integradas de Saúde -

FEESSERS debate igualdade no atendimento

“Cumprimos o objetivo de fortalecer o Fórum da Igualdade”,
avaliou o presidente da FEESSERS,
Milton Francisco Kempfer, ao final
do diálogo O SUS como Promotor da
Igualdade no Atendimento à Saúde.
O evento, promovido pela Federação,
foi realizado dia 11 de abril e contou
com a presença de conselheiros municipais de saúde, presidentes e diretores dos Sindisaúdes e da Federação,
além de trabalhadores do setor. O
evento fez parte da programação do I
Fórum da Igualdade, que colocou em
discussão os problemas que envolvem o atendimento e a preservação
da saúde da população.
Para a Federação é necessária a
criação de novas políticas públicas
que assegurem os direitos básicos
conquistados na Constituição brasileira, para que, na prática, se altere
a situação da qualidade de vida da
população, que conseqüentemente
incide diretamente na questão da
saúde.
No encontro, foram diagnosticados os problemas enfrentados atualmente pelos profissionais da área,
assim como os problemas enfrentados pela população que depende da
assistência do SUS. Também foram
sugeridas medidas que possam
minimizar tais questões. Segundo
Milton Kempfer, o modelo de de12

senvolvimento atual da sociedade
é um grande produtor de doenças,
sendo extremamente importante
discutir o SUS de uma maneira mais
abrangente.
A conselheira de saúde e diretora
do Sindisaúde de Cruz Alta, Eva
Rosalina Vieira, ressaltou a importância do entendimento da finalidade
do SUS, para que todos, usuários,
profissionais e gestores da saúde, e
governantes possam atuar de forma
mais incisiva que garanta uma saúde
de qualidade e eqüidade. “Perdemonos na essência do que é o SUS. É importante olhar com foco para como o
Sistema se constituiu, para saber qual
é o nosso papel”, complementou.
Outro ponto destacado no debate discorreu sobre a distribuição
irregular dos recursos destinados
para o setor. Conforme destacado
pelo secretário geral da Federação,
Emerson Cordeiro Pacheco, é fundamental chamar a atenção do Estado
para as suas responsabilidades. Idair
dos Santos Machado, secretário de
patrimônio da Federação, defendeu
que isto não pode ser confundido
com indicações políticas. Para ele, é
necessário que cargos de gestão sejam
ocupados por pessoas capacitadas,
que entendam sobre os diversos
vértices que a saúde abrange, sendo
categórico em afirmar que, atualmente, “falta uma gestão eficaz e dinheiro
para manter o SUS”.
De acordo com Heliege Wiviane
de Azeredo Missel, secretária de comunicação da FEESSERS, cada setor
da sociedade tem o dever de cobrar
mais investimentos dos dirigentes
políticos, uma vez que a saúde tratase de um bem público. Além disso,
ressalta que tais investimentos devem
ser utilizados em saúde preventiva e
na melhora da qualidade de vida da
população.

O evento também foi pautado
pela necessidade de investimentos
em educação, entendendo ser essencial esclarecer aos cidadãos questões
básicas como a importância do cumprimento das consultas agendadas, a
utilização dos recursos de tratamento
da sua região, bem como manter as
práticas de prevenção de doenças.
“Nossa próxima meta é educar a
população a utilizar os recursos do
município”, enfatizou a presidente
do Conselho Municipal de Saúde de
Capão da Canoa, Ana Maria Nunes.
Os presentes também reforçaram
a importância de uma cooperação
mais efetiva e comprometida entre
os dirigentes de saúde, para que,
através do coletivo, se possam angariar mais investimentos e recursos que transformem a realidade
atual do atendimento básico. “Os
conselhos municipais devem saber
o quanto gastam e ganham, para
poder investir sobre esses recursos”,
acrescentou o assessor do Sindisaúde-RS, Marco Pires.
Para o presidente da FEESSERS,
a disponibilidade de espaços para
um diálogo aberto é fundamental
para reflexão, análise e discussão
de ações em prol de uma sociedade
mais igualitária. A entidade visa,
ao longo do ano e em conjunto com
o Sindisaúde-RS, promover outras
atividades que dêem continuidade
às questões tratadas neste debate.
O diretor de imprensa do Sindicato,
Júlio César Duarte, acrescentou que
o saldo do debate foi extremamente
positivo e produtivo. Ele reiterou que
demais ações estarão sendo organizadas para firmar os pontos discutidos.
“É importante olhar as questões que
precisam ser melhoradas, mas também reconhecer o que está bom”,
finaliza. (Fonte: FEESSERS - Evandra
Jacques MTb-14.979)
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AIS. Mas o principal ponto de reflexão
de José Pinto é a atual desconstrução
da mão de obra dos trabalhadores em
saúde, que sequer conquistaram até os
dias de hoje o piso salarial da categoria. Este, entre outros fatores, como a
falta de condições de trabalho, geram
a vulnerabilidade dos trabalhadores,
assegura ele. Para o assessor, a forma
mais correta de lutar pelos direitos
trabalhistas é a unificação com diferentes categorias. Na essência, todas
as requisições nesta área são iguais.
Ao fazer uma análise conjuntural,
Valdirlei Castagna avaliou que seria
importante que os trabalhadores da
saúde conseguissem realizar uma negociação nacional, a exemplo do que os
bancários já alcançaram. Segundo ele,
os contrastes entre as regiões dentro do
Estado são grandes e entre as diversas
regiões do país o contraste é imenso.
“A necessidade mais premente é de
que a categoria valorize o seu próprio
trabalho. Estamos em um período de
pleno emprego no RS e esta é a hora de
sermos enxergados de outra maneira.
Não é possível que se ganhe 0.13% de
aumento real, enquanto outras categorias ganhem 8 a 9%”. (Fonte: FEESSERS
- Rosa Pitsch e Graziele Corrêa)

MPT move ação
contra Hospital
de Clínicas
O Ministério Público do Trabalho
ajuizou ação contra o Hospital de Clínicas de Porto Alegre por demissões
irregulares de funcionários concursados.
A Ação Civil Pública se baseou em denúncia do Sindisaúde-RS e pede que nas
rescisões sejam apresentadas motivações,
instaurando processos administrativos e
garantindo aos trabalhadores sua ampla
defesa. A Ação, encaminhada à 6ª Vara
do Trabalho, foi ajuizada pelo procurador Rogério Uzun Fleischmann.
De acordo com o presidente do
Sindicato, Gilmar França, a entidade
vem reiterando denúncias neste sentido
e que, finalmente, foram acatadas. “O
HCPA não cumpre os trâmites normais
de afastamento de servidores públicos,
revelando apenas motivos fúteis e sem
motivação para as demissões. Sem a instalação de processo administrativo".
Gilmar observa que o Ministério
Público do Trabalho, em tratativas com o
Sindisaúde-RS, já havia proposto ao Hospital de Clínicas a criação de uma junta
recursal, com participação dos trabalhadores, para o julgamento das rescisões
e que a proposição não foi aceita pela
direção do hospital. “É preciso que tenha
havido um processo regular, com direito
à defesa, para a apuração da falta cometida ou da inadequação do funcionário
às atividades que lhe concernem. Desligamento efetuado fora das condições
indicadas é nulo”, relata a Ação Civil.
Para o dirigente do Sindicato, o desligamento dos empregados nas empresas
públicas não é livre, assim como a
contratação de pessoal é condicionada a
concurso público. Gilmar França enfatiza
que quando lhe convém, o Clínicas se
porta como empresa pública – quando
goza de isenção de tributos, juros reduzidos e isenção de custas, por exemplo – e
não pode se portar de outra forma com
relação às relações trabalhistas. (Fonte:
Rosa Pitsch)
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Mato Grosso do Sul
Mais uma vez os trabalhadores
da saúde mato-grossenses
foram homenageados com a
grandiosa e tradicional festa
dos trabalhadores pela passagem
do Dia Internacional do Trabalho.
O evento, promovido pelo
Sindicato dos Trabalhadores
da Saúde do Estado de Mato
Grosso do Sul - SINTESSAÚDE,
com apoio da Federação dos
Empregados em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde, aconteceu
no dia 7 de maio de 2011, na
Associação dos Funcionários
da Santa Casa, em Campo
Grande, com churrasco regado
a muita música e descontração.
“Pudemos contar com a presença
de 800 trabalhadores na área de
saúde, foram feitos sorteios de
vários brindes para os associados
e promoção de atividades para
a garotada. Assim, repetimos
o êxito dos vários anos em que
oferecemos eventos sociais para
comemorar o nosso dia”, ressalta a
presidente da Federação e diretora
do Sindicato, Clotilde Marques.

Dia do Trabalhador da Saúde reúne
mais de 500 pessoas no SINSAUDESP
Mais de 500 pessoas estiveram
presentes ao evento realizado no
SINSAUDESP em homenagem ao
Dia do Trabalhador da Saúde, dia 12
de maio, feriado da categoria – mais
uma conquista do SINDICATO. Além
da abertura, feita pelo presidente
José Lião de Almeida, houve uma
palestra sobre as Bandeiras de Luta
do SINSAUDESP, proferida pelo Dr.
Joaquim José da Silva Filho, Secretáriogeral. Em destaque, a luta pela redução
da jornada de trabalho na enfermagem
para 30 horas semanais, prevista
pelo PL 2.295/00, que está para ser
votado no Congresso Nacional. Dr.
Lião e Dr. Joaquim conclamaram
os trabalhadores a se unirem para
vencer mais esta batalha, que se trava
em Brasília e exige a mobilização

Diretora do SINSAUDESP recebe
homenagem na Câmara Municipal
A diretora do Departamento Jurídico
do SINSAUDESP, Dra.
Maria de Fátima Neves
de Souza, foi homenageada pelos vereadores da
capital em solenidade
comemorativa do Dia
Internacional da Mulher, realizada na Câmara Municipal de São
Paulo, dia 17 de março
de 2011. Ela foi incluída José Lião, Maria de Fátima e Netinho
entre 18 cidadãs homenageadas por suas histórias de vida e
realizações em prol da sociedade. Maria de Fátima é Delegada Internacional da CNTS. Estiveram presentes à cerimônia
o presidente do SINSAUDESP e da CNTS, Dr. José Lião de
Almeida; o diretor de Relações Públicas, Ademar de Barros; e
o diretor Social, José Inácio de Oliveira.
A homenagem a Maria de Fátima foi uma iniciativa do
vereador Cláudio Prado, líder da bancada do PDT, sempre
comprometido com a luta dos trabalhadores, e teve por finalidade lembrar a importância da mulher na área da saúde, uma
maioria na categoria profissional da enfermagem. “As conquistas das mulheres servem de referencial para a humanidade.
A doutora Maria de Fátima vem trabalhando em mais um
contexto de pessoas formado por mais de 80% por mulheres,
que nos hospitais realizam um grande trabalho, realmente uma
referência”, destacou o vereador.

Tocantins

SINTRAS cobra equiparação
O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Tocantins entrou na Justiça
com ação que concede a todos os profissionais do quadro da saúde o reajuste de
27% concedido aos médicos
do mesmo quadro pela Lei
2.320/10 e que será aplicado
a partir de julho. Dos 7.088
profissionais concursados do
quadro, segundo dados da
Secretaria de Saúde, apenas
781 são médicos e poderão
ser beneficiados com o reajuste. “Não consideramos
justo dar reajuste apenas a
uma categoria. Vamos brigar
para que seja estendido a outros profissionais”, destaca o
presidente do SINTRAS/TO,
Manoel Pereira de Miranda.

de toda a categoria profissional.
Os presentes também assistiram a importante palestra sobre a
Sistematização no Tratamento de
Feridas, envolvendo aspectos gerais,
feridas agudas e crônicas, feridas
oncológicas e diabéticas, diagnóstico,

O Sindicato também ajuizou ação judicial para garantir o direito de 25% de reajuste
dos novos concursados. Com
a Lei 2.164/09, os servidores
públicos estaduais efetivos,
ativos e inativos, do quadro
da saúde, foram beneficiados
com dois reajustes com efeitos retroativos a janeiro de
2008 – pagos em outubro de
2009 e agosto de 2010. “Não
existe qualquer excludente
ou excepcionalidade na lei
que determinasse um tratamento diferenciado para novos concursados. Apenas foram colocados à margem do
benefício concedido aos seus
companheiros, sem qualquer
justificativa”, critica o presidente do SINTRAS-TO.

restauração, cicatrização, tratamento,
equipe multidisciplinar e humanização no tratamento de feridas, proferida pelas enfermeiras Betânia Poma
e Maria Amélia Diniz de Moura. Ao
final, houve distribuição de brindes
e lanche gratuito para todos.

SINTRASAÚDE - Santos
inicia campanha salarial
O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Santos e
Região iniciou a campanha salarial para os trabalhadores
dos hospitais Beneficência Portuguesa, Ana Costa e Casa
de Saúde de Santos, todos com data-base no mês de
junho. A assembleia foi realizada dia 19 de abril, na sede
social do Sindicato. O presidente, Paulo Pimentel, espera
obter sucesso similar ao das negociações com a Santa
Casa de Santos, quando a diretoria do SINTRASAÚDE,
com a participação efetiva dos trabalhadores, conquistou
aumento real nos salários e benefícios com índice de 7%
bem como manutenção das cláusulas anteriores.
O SINTRASAÚDE - Santos realizou, dia 19 de maio,
em conjunto com a Federação dos Trabalhadores da
Saúde do Estado de São Paulo, seminário sobre a NR32.
O presidente, Paulo Pimentel, juntamente com sua diretoria, mobilizou os trabalhadores da região para participarem do evento “de vital importância para as condições
de segurança no ambiente de trabalho, evitando-se os
riscos a que estão sujeitos os trabalhadores da saúde no
exercício profissional”.
O SINTRASAÚDE – Santos ganhou processo trabalhista contra a Santa Casa de Ilhabela. Após vários anos
de espera, os trabalhadores daquele hospital tiveram
seus direitos reconhecidos pela Justiça do Trabalho e receberão as diferenças referentes às convenções coletivas
não respeitadas pela administração da Santa Casa.

Seminário debate formação profissional
Como parte da estratégia de desenvolvimento do
Programa de Formação de
Profissionais de Nível Médio
para a Saúde, o Ministério da
Saúde, por meio da Secretaria
de Gestão do Trabalho e da
Educação da Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS),
promoveu, de 27 a 29 de abril,
o Seminário Nacional PROFAPS, em Brasília. O encontro
reuniu dirigentes e técnicos
dos ministérios da Saúde e
da Educação e das Escolas
Técnicas do SUS, representantes do Conass, Conasems,
Organização Pan-Americana
de Saúde e do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais
de Educação, entre outros
convidados, para discuti-
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rem a Educação Profissional,
Concepções Pedagógicas e
Organização Curricular dos
cursos técnicos para a área
da saúde.
Na pauta para análise,
debate e encaminhamentos
foram incluídas questões sobre como contextualizar educação profissional em saúde
e formação técnica de nível
médio nas políticas de desenvolvimento e efetividade do
SUS; discutir possibilidades
e estratégias para o desenvolvimento de processos de
formação técnica profissional
de nível médio, tendo como
referências as políticas de
saúde e de educação; situar
analiticamente os fundamentos que conformam currículos

e a integração ensino serviço
como estratégias pedagógicas; e corroborar com o
processo político-pedagógico
desenvolvido pelas ETSUS,
especialmente no que se refere à execução das prioridades
do PROFAPS.
O Programa, que tem
como meta capacitar profissionais de nível médio
em áreas estratégicas para a
saúde, é executado em âmbito
nacional pela Coordenação
Geral de Ações Técnicas em
Educação na Saúde, do Departamento de Gestão da
Educação na Saúde - DEGES.
O primeiro vice-presidente
da CNTS, Jânio Silva, representou a entidade no evento.
(Fonte: NUCOM/SGTES)
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Santa Catarina

Trabalhador da saúde
tem reajuste do piso salarial

Sindicato de Chapecó
elege nova diretoria

Pelo segundo ano
cerca de 22% de ganho
consecutivo, os trabareal mais reposição da
lhadores da saúde do
inflação.
Estado de Santa Cata“Ano passado, a enrina têm assegurado
tidade patronal chegou
o reajuste dos pisos
a ajuizar ação de inconssalariais, uma contitucionalidade da lei,
quista da Federação
mas, neste ano, chamou
dos Trabalhadores
para a negociação, adem Estabelecimentos
mitindo a legitimidade
de Serviços de Saúde
do piso”, destaca o predo Estado de Santa
sidente da Federação,
Catarina - FETESSESC
Adair Vassoler.
Adair Vassoler
e sindicatos filiados,
Segundo ele, com
por meio da Lei Complementar
o aumento substancial em torno
459/09. No dia 16 de março último o
de 7,5% de ganho real, os salários
governador João Raimundo Colombo
dos demais trabalhadores estão se
assinou a Lei Complementar 533, que
aproximando do valor pago aos
dispõe sobre os novos valores, que
profissionais da enfermagem, que
vão de R$ 630,00 a R$ 730,00, com
têm tido ganho real em torno de 1%
efeitos retroativos a 1º de janeiro de
apenas. “A briga da Federação e dos
2011. O reajuste alcança os trabalhasindicatos, agora, é para que os prodores das áreas de apoio, lavanderia,
fissionais da enfermagem também
copa e cozinha, entre outros, que
tenham a definição do piso mínimo
no período acumulam aumento de
estadual”, anuncia.

O Sindicato dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Chapecó e Região tem nova
diretoria, eleita com 93% de aprovação
pela categoria, nos dias 11 e 12 de abril.
Experiência e Renovação foi o lema
da chapa eleita para continuar defendendo os direitos dos trabalhadores
da área da Saúde na gestão 2011-2015,
presidida pela companheira Maria
Salete Cross. A solenidade de posse
será no dia 20 de maio, na sede do
Sindicato, no Bairro Passo dos Fortes,
em Chapecó.
Melhores condições de salário e de
trabalho; garantir e ampliar os direitos
trabalhistas; qualificação profissional;
aplicabilidade da NR 32; lutar pela
ampliação da licença maternidade de
180 dias para o setor privado; denunciar e coibir práticas de assédio moral/
sexual; estimular e realizar campanhas
de filiação sindical, visando o fortalecimento e a valorização da categoria;
lutar pela aprovação e adequação da
jornada de trabalho de 30 horas para
a Enfermagem e de 40 horas para as
demais categorias estão entre as prio-

ridades da nova diretoria.
“Aproveitamos para agradecer
a cada um e cada uma, que de uma
forma ou de outra, contribuíram para
a realização do pleito eleitoral e puderam acompanhar a lisura com que
o processo foi desenvolvido. Nosso
agradecimento especial à comissão,
que conduziu com firmeza o processo
eleitoral”, ressalta o atual presidente
Adair Vassoler. A Diretoria da CNTS
parabeniza pela eleição e almeja êxito
no mandato que, com certeza, será
voltado a ações e atividades visando
o fortalecimento do Sindicato e, consequentemente, da categoria.

Sindisaúde de Criciúma participa de mobilização do Dia Mundial da Saúde
A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Criciúma e região e associados participaram de protesto no dia 7 de abril – Dia Mundial
da Saúde, em Criciúma. As pessoas
que passaram no local participaram de
tribuna livre e da pesquisa de opinião
sobre as condições de saúde no município. O ato reuniu lideranças e demais
sindicalistas. Segundo pesquisa feita

pela entidade no mês de março de
2011, houve em média 50 internações
em macas, cadeiras e banquinhos no
pronto-socorro do Hospital São José,
o maior da região. As pessoas são internadas e não há camas disponíveis.
A situação é tão grave que há dias em
que pacientes trazidos pelo SAMU e
pelo Corpo de Bombeiros têm de esperar mais de hora nas macas dessas

ambulâncias, porque não há leitos ou
macas disponíveis.
“Até macas estão faltando no
pronto-socorro do Hospital São José
para atender os pacientes do SUS. E
essa realidade precisa mudar. Saúde
é um direito de todos e um dever do
Estado. Vamos cobrar a realização plena deste direito”, disse Cleber Ricardo
Candido, presidente do Sindicato. O

Dia Mundial da Saúde foi criado e
teve seu início em 7 de abril de 1948,
pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), com a intenção de divulgar e
conscientizar a todos de que a Saúde
é um direito da pessoa, e nele está
incluso o acesso gratuito a tratamento
e políticas de prevenção. É, portanto,
obrigação de todos os governos priorizarem a promoção da saúde.

Nordeste

Presidente do Sateal protocola pedido
de intervenção nacional em Alagoas
A exposição da situação caótica
do único hospital público do Estado
levou o presidente do Sateal, Mário
Jorge Filho, a protocolar ofício na
Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da Republica e no Ministério da Saúde, denunciando o caos
na saúde pública alagoana. A saída
de 100 profissionais de cargos comissionados por ordem da Justiça, que
determinou a contratação de pessoal
por meio de Processo Seletivo Seriado (PSS) até a realização de concurso
público para suprir a demanda, acabou gerando sobrecarga de trabalho
nos servidores do Hospital Geral do
Estado (HGE).
A situação, denunciada pelos
servidores na Comissão de Direitos
Humanos da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), mostrou uma realidade que é constante: o alto número
de pacientes em condições degradantes e a falta de estrutura no ambiente
de trabalho. Os servidores também
procuraram o Ministério Público
Estadual, para reforçar a gravidade
da situação e pedir providências.
A exposição dos problemas por
meio da imprensa levou autoridades
a debaterem e procurarem soluções
para resolver a questão imediatamente. O promotor da Fazenda Pública Estadual, Sidrack Nascimento,
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declarou que pode autorizar a contratação imediata de funcionários para
atuarem no Hospital Geral e ainda
solicitará à Justiça a realização de
concurso público na área da saúde.
“Após a conversa com os funcionários e avaliação desse material
entregue no Ministério Público,
decidirei sobre os procedimentos
que serão tomados. A saúde está em
primeiríssimo lugar, não dá para esperar”, declarou o promotor. Se não
houver outra alternativa para amenizar o caos no HGE, o jeito será tomar
decisões mais urgentes. “Dependendo
do que for informado, posso autorizar
a contratação imediata de funcionários
e solicitar a realização de concurso”,
declarou o promotor.

Sateal pede intermediação da PRT
na negociação com hospitais
Em audiência com a PRT, o presidente do Sateal, Mário Jorge Filho,
denunciou que os hospitais estão
pagando abaixo do piso salarial da
categoria e pediu intermediação da
Procuradoria Regional do Trabalho
(PRT) para negociar com as unidades
Real Sociedade Portuguesa de Santa
Maria, Clínica Psiquiátrica Pedro Albuquerque e Hospital Afra Barbosa,
localizadas no município de Arapiraca, sobre as condições de trabalho
inadequadas às quais as unidades
estão submetendo os funcionários.
Segundo Mário Jorge, as três unidades estão com escalas de trabalho
extensas e sem folga semanal, não
repassam auxilio creche, a base de cálculo da insalubridade está sendo repassada abaixo do valor determinado
em Convenção Coletiva de Trabalho
e o que é mais grave: o piso salarial
dos auxiliares e técnicos de enfermagem não está sendo respeitado, com
o repasse de valores muito abaixo do
que foi estipulado.
“Queremos não só que os hospitais cumpram o que determina a lei
trabalhista, mas que repare os danos
causados até agora com o pagamento
de retroativos a o descumprimento da
Convenção Coletiva e passem a pagar
o valor correto do salário imediatamente”, ressaltou.
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O procurador do Trabalho, Alexandre Magno, pediu que as unidades
entregassem as folhas salariais do mês
de abril, bem como os contracheques
de novembro de 2010, num prazo
máximo de 10 dias. Como os hospitais
disseram que estão cumprindo a lei, a
intenção do procurador é verificar os
dados das empresas.
O presidente do Sateal também
falou ao procurador sobre a ausência
de local de descanso apropriado para
os trabalhadores. No acordo firmado
entre os hospitais e o Sateal, Mário
Jorge deverá visitar as unidades para
comprovar as denúncias. Após a inspeção, deverá encaminhar relatório
detalhando a situação encontrada nas
instituições de saúde.
Mário Jorge pediu ainda que o procurador intermediasse a negociação
com a maternidade Nossa Senhora
de Fátima, de Arapiraca, que também
está descumprindo a Convenção Coletiva. Alexandre Magno pediu que o
impacto do débito retroativo com os
trabalhadores fosse calculado e apresentado à PRT. O procurador alertou
que, caso não haja o cumprimento do
prazo, as instituições terão até junho
para não sofrer qualquer tipo de
penalização mais grave, como multa
e retenção de patrimônio. (Fonte: Assessoria Sateal)
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Comitê Brasil Cone Sul reafirma compromissos da ISP
de Desenvolvimento, a OrA questão dos direitos singanização dos Estados Amedicais ainda é a principal linha
ricanos, organizações sociais
de trabalho na qual devem
e agências do Mercosul, além
estar concentradas a preocudo trabalho conjunto com a
pação e a ação da ISP. Assim
Organização Internacional
decidiram os participantes da
dos Trabalho e articulação
reunião do Comitê Consulticom outros sindicatos e a
vo Brasil Cone Sul - Subrac,
sociedade civil também foda Internacional de Serviços
ram decisões da reunião do
Públicos, realizada dias 7 e 8
Subrac.
de abril, em Montevidéu, UruA questão dos direitos huguai. Durante o evento foram
manos e sua violação também
debatidas questões que enfoi destaque na reunião, sendo
volvem a negociação coletiva,
Clair Klein (de pé, ao centro) representou a CNTS
ressaltada a necessidade de se
ressaltando a necessidade de
definir uma estratégia de relacionaselecionar novamente os instrumenNo âmbito da organização sindimento de trabalho e ampliar o conhetos internacionais de promoção desse
cal, os participantes decidiram por
cimento do trabalho desenvolvido
instrumento no setor público.
trabalhar por uma entidade maior,
pela Corte Interamericana de Direitos
Reafirmar o compromisso com
mais sólida e participativa e que
Humanos e sobre as possibilidades
a classe trabalhadora e os objetivos
atue em maior proximidade com a
de que as reivindicações sejam transinternacionais; expansão da capacibase dos sindicatos, aprofundando
formadas em medidas de proteção.
dade de ação da ISP, tornando-a mais
o trabalho setorial e instâncias de
Os membros do Comitê debaforte, o que, certamente, vai fortalecer
definições políticas de regiões, subreteram, ainda, temas como a solios sindicatos e a defesa dos direitos
giões e mundial. Decidiram, ainda,
dariedade internacional, visando
e interesses da classe trabalhadora
por não haver mudanças na lógica
fortalecer a defesa dos sindicatos dos
foram outras conclusões da reunião.
estrutural, de operação e missões
países da região; a necessidade de se
A CNTS esteve representada pelo
legais Comitê Feminino da ISP, que
elaborar estudo sobre crescimento
diretor de Assuntos Internacionais,
tem à frente desafios significativos
econômico e distribuição de renda; a
Clair Klein. “O evento foi de extrema
compartilhados por toda a região,
preparação para o congresso mundial
importância pelos temas discutidos,
e pelo estabelecimento formal da
que acontece no próximo ano em
que vão desde a agenda para os
estrutura legal dos jovens.
Durban; e sobre o estatuto da ISP, no
próximos anos até a maior inserção
Reforçar o trabalho da ISP junto
sentido de buscar uma entidade mais
nos governos e organismos internaaos governos e a órgãos internaciodinâmica e participativa.
cionais”, ressaltou o diretor.
nais, como o Banco Interamericano

ISP aprova propostas do Comitê de Mulheres
Discutir as prioridades estratégicas da Internacional de Serviços
Públicos para 2011-2012 foi o ponto
central da reunião do Comitê de
Mulheres ISP Brasil, realizada dia
4 de abril, em São Paulo. A pauta
incluiu o debate sobre a Conferência dos Serviços Públicos de
Qualidade e Plano de Ação: como
garantir a perspectiva de gênero?;
sobre o Congresso 2012, assuntos de
gênero, incluindo as propostas de
modificação dos estatutos da ISP,
o plano de ação do IAMRECON Conferência Interamericana da ISP
e também as diretrizes para o trabalho de gênero para a subregião Brasil. A CNTS foi representada pelo
diretor de Assuntos Internacionais,

Clair Klein, e pela delegada internacional, Maria de Fátima Neves
de Souza. As propostas aprovadas
foram confirmadas na reunião realizada em Montevidéu, Uruguai, dias
7 e 8 de abril. A seguir, as propostas
do Comitê de Mulheres aprovadas
pela ISP.
Modificação dos estatutos da
ISP: Que as estruturas de mulheres
consideradas dentro dos estatutos
da ISP se mantenham e fortaleçam;
estabelecer a estrutura formal do
comitê de jovens da ISP em seus estatutos; que os estatutos e documentos emanados da ISP considerem a
linguagem não sexista.
Congresso mundial de 2012:
Paridade de gênero: garantir que
as delegações patrocinadas e não
patrocinadas respeitem a paridade
de gênero de 50/50; recomendamos
respeito também aos 30% de jovens.
Plano de ação regional 2011/2015:
Apoio à região para a realização de
uma oficina sobre masculinidade,
como seguimento às recomendações
do IAMRECON; apoio da região
para projeto e desenvolvimento de
uma campanha contra a violência
contra a mulher no local de trabalho,
com divulgação de cartazes; que a
região apóie um processo para um
projeto concreto de mulheres para

o Cone Sul e Brasil; fortalecer os
comitês de mulheres das subregiões
Cone Sul e Brasil, articulando uma
melhor comunicação com o Comitê
Interamericano; realização de trabalho conjunto que aborde a temática
sobre a precarização do trabalho e
a equidade salarial. Divulgação de
cartilha sobre eliminação de barreiras e equidade de remunerações
em todos os sindicatos afiliados
à ISP; continuar com a campanha
50/50 e atualizar pesquisa sobre
o empoderamento nos sindicatos;
incentivar a criação dos comitês
de equidade para a eliminação de
barreiras salariais; introduzir a campanha de equidade de remuneração
na campanha de serviços públicos
de qualidade; solicitar os recursos
econômicos comprometidos para a
realização de uma reunião regional
anual especializada de mulheres
– seguimento convênios OIT e convenções internacionais para reflexão
de gênero, políticas, reformas legais
e participação sindical aprovadas no
IAMRECON; enviar proposta para
campanha relativa ao Dia Internacional da Mulher, para fazê-la efetiva
durante o ano de 2012, cujas sugestões foram apresentadas durante o
IAMREC, realizado em Aruba, em
5 de maio de 2011.

CNTS e CNS
retomam diálogo
sobre agenda comum
Dirigentes da CNTS e da CNS
patronal retomaram o diálogo que
visa definir uma agenda comum
de negociação entre entidades de
trabalhadores e de empregadores
e de mobilização junto aos poderes
Executivo e Legislativo. Na próxima reunião do grupo de trabalho
formado pelas duas entidades, já
deverão ser apresentadas propostas sobre questões como jornada
de trabalho, dimensionamento da
força de trabalho, regulamentação
da base para cálculo do adicional
de insalubridade, política salarial,
NR 32, registro de cartão de ponto
e garantias sindicais.
O grupo de trabalho permanente,
criado em 2009, é formado por três
representantes de cada uma das
entidades mais as respectivas assessorias jurídicas. A CNTS levou para
discussão uma pauta com 10 itens.
“Acredito que poderemos desenvolver um trabalho importante para
os dois setores”, avalia José Lião de
Almeida, presidente da CNTS.
“A iniciativa de sentarmos com
a entidade patronal nacional para
atuarmos numa agenda comum de
interesse das duas categorias é positiva e esperamos decidir finalmente
sobre problemas que se arrastam
há anos”, ressaltou Joaquim José
da Silva Filho, diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários. O
secretário-geral da CNTS, Valdirlei
Castagna, destacou a importância
da retomada do canal de diálogo
entre as entidades. “Dessa discussão conjunta queremos colher
resultados efetivos”, disse.

Participaram da reunião com
dirigentes da entidade patronal o
presidente da CNTS, José Lião de
Almeida, o secretário-geral, Valdirlei
Castagna, o tesoureiro, Adair
Vassoler, e os diretores de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários, Joaquim
José da Silva Filho, e de Assuntos de
Seguridade Social, Mário Jorge Filho,
o presidente da CNS, José Carlos de
Abrahão, e diretores da entidade.

Dirigente participa de curso de formação na Itália
Representando o Comitê de Jovens da CNTS, Tatiane de Castro participou de curso de formação sindical
sobre Negociação Coletiva - especial
dimensão gênero e salários, realizado em Turín, Itália, no período de 28
de março a 15 de abril. A dirigente
foi convidada a participar do evento
pelo Centro Internacional de Formação, da Organização Internacional
do Trabalho. Os temas discutidos
durante o curso foram Negociação

Coletiva, Liberdade Sindical, Convenções 87 e 98 e Transversalidade
de Gênero.
Sobre a negociação coletiva,
foi ressaltado que é hora de se
impor a necessidade de fortalecer
a capacidade de os sindicatos superarem certos obstáculos, além
de afiançar o direito de sindicalização e negociação coletiva, assim
como outros princípios fundamentais, de maneira tal que se possa

ter uma plataforma normativa
de nível mundial que envolva a
globalização cada vez mais estendida à economia e à promoção
do trabalho decente para todos
os trabalhadores e trabalhadoras.
Para isso, é preciso utilizar as normas internacionais de trabalho,
incluindo princípios e direitos
fundamentais para melhorar as
condições de trabalho, na negociação coletiva e liberdade sindical. E
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que os sindicatos possam trabalhar
estrategicamente de forma articulada
e solidária dando resposta a reivindicações comuns globais do conjunto
dos trabalhadores e trabalhadoras.
“O curso foi muito enriquecedor, pelo intercâmbio bem interessante, com discussão aprofundada
das Convenções 87 e 98, que tratam
do direito de liberdade sindical,
de sindicalização e de negociação
coletiva”, avalia Tatiane de Castro.
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Câmara homenageia profissionais da enfermagem

E

m sessão solene realizada pela Câmara dos
Deputados, dia 16 de
maio, o presidente da CNTS
defendeu a regulamentação
da Emenda Constitucional
29, a jornada de 30 horas semanais para os profissionais
enfermeiros, técnicos e auxiliares, melhores condições
de trabalho e remuneração
digna, correspondente à
importância do trabalho
desenvolvido pela enfermagem que representa cerca de
60% dos trabalhadores da
saúde. Deputados e lideranças da categoria presentes
à sessão, proposta pelas
deputadas Carmem Zanotto
(PPS-SC) e Rosane Ferreira

Dirigentes da CNTS no plenário

(PV-PR), que são enfermeiras, também defenderam a
aprovação do PL 2.295/00,
que regulamenta a jornada
de trabalho.
Segundo Rosane Ferreira, há mais de 11 anos a
categoria luta pela aprovação do projeto. Ela lembrou
que a presidente Dilma
Rousseff se comprometeu
com as entidades de classe
pela redução da jornada de
trabalho. “A valorização da
enfermagem deve ser feita.
Sem saúde não há pátria”,

José Lião de Almeida

disse. Com mais de 20 anos
de experiência em saúde
pública, Rosane lembrou
que na década de 80 os
procedimentos da enfermagem iam da esterilização
de seringas em panelas de
pressão, lavagem de luvas e
até o ato de flambar agulhas.
“Com o avanço da tecnologia, o advento da AIDS
e a prevenção, os desafios
são outros, mas o nosso
compromisso permanece:
cuidar das pessoas em sua
totalidade”, ressaltou.
Carmem Zanotto também
pediu o apoio do governo
federal para a aprovação da
proposta. “O compromisso
está assinado. Creio que não
há divergência entre governo
e oposição sobre a matéria”,
disse. Ela espera que o texto
entre na pauta do plenário
logo após a votação do projeto do novo Código Florestal (PL 1.876/99). “Nossa
profissão não admite erro e
a redução de jornada é o caminho para um atendimento
de qualidade e humanizado
para uma população carente
de cuidados”, frisou.
O presidente da Câmara,
deputado Marco Maia (PTRS), em mensagem lida pelo
deputado Mauro Benevides
(PMDB-CE) na abertura da

sessão, destacou os esforços
dos profissionais de enfermagem para implantar no
país um sistema de saúde
centrado na saúde e na prevenção, em vez da doença.
Para o presidente da Frente Parlamentar em Defesa
dos Profissionais de Saúde,
deputado Damião Feliciano
(PDT-PB), os profissionais de
enfermagem precisam pressionar todos os deputados
para colocar a matéria em
pauta. O deputado Onofre
Santo Agostini (DEM-SC)
afirmou que a maior homenagem que a Câmara pode
prestar aos trabalhadores de
enfermagem é reconhecer o
direito, aprovando o projeto.
“De nada adianta fazermos
uma sessão solene bonita e
emocionada, se na prática
não conseguirmos resolver
o problema”, disse.
Na opinião do deputado
Amauri Teixeira (PT-BA), a redução de jornada de trabalho
pode ser vista de uma maneira
ampla. Ele defendeu a aprovação no Congresso da regulamentação da Emenda 29 (PLP
306/08), que fixa percentuais
mínimos a serem investidos
na saúde por União, estados e
municípios. O deputado João
Ananias (PCdoB-CE) também
defendeu a aprovação da
Emenda 29. Segundo ele, é
preciso dirigir as forças e os
apelos ao Executivo, “pedir à
presidenta Dilma” para mobilizar a base do governo para
votação da Emenda e também
do PL 2.295. A matéria está
pronta para entrar em pauta
do plenário desde 2009, o que
ainda não ocorreu por falta de
acordo entre os líderes (Com
Ag. Câmara)

A luta em defesa
dos trabalhadores da saúde
e por melhorias no SUS
José Lião de Almeida*
É com pesar que voltamos ao assunto das péssimas
condições de trabalho nos
hospitais públicos e privados.
Espera-se com ansiedade as
mudanças que a presidente
Dilma Rouseff deve anunciar com melhorias para o
setor. O crescimento da população idosa e as inovações
tecnológicas introduzidas
na medicina, incluindo-se
aí as que ajudam a realizar
diagnósticos mais precisos,
aumentam a demanda por
serviços de saúde
Na verdade, quem sofre
com isso, além dos trabalhadores da saúde, são os mais
desamparados, crianças e
idosos da faixa mais pobre da
população. Os trabalhadores
da saúde sofrem pressão nas
duas pontas do sistema – chefias e pacientes insatisfeitos.
Eles são obrigados a cumprir
jornadas extenuantes, muitas
vezes com plantões de 12
horas, três a quatro vezes por
semana.
As denúncias que chegam
aos sindicatos da saúde, em
toda a base nacional, mostram
que auxiliares e técnicos de
enfermagem estão sobrecarregados e atendem um número muito maior de pacientes
por setor do que o permitido
pelas normas da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Essa carga horária mas-

sacrante já virou rotina, não
só nos hospitais públicos,
como também nos hospitais
privados, e nos grandes laboratórios. Há denúncias de
casos de pacientes que esperam até mais de 14 horas em
jejum para se submeter a um
mero exame de sangue. Isso
gera ofensas e agressões de
pacientes insatisfeitos contra
funcionários que não têm
culpa deste descaso.
Além disso, com o uso
freqüente de aparelhos cada
vez mais complexos, as normas de segurança não são
cumpridas à risca, sobretudo
no que diz respeito à radiação
e outras questões previstas
na NR-32. Já levamos nossas
reivindicações ao ministro
Alexandre Padilha, da Saúde,
que se mostrou sensível aos
nossos apelos.
Desta forma, a CNTS reafirma a sua convicção de atuar
de forma permanente pela
conquista de suas principais
bandeiras de luta, como a redução da jornada de trabalho
para 30 horas semanais, o piso
salarial para os profissionais
de enfermagem, a regulamentação já da Emenda-29,
o combate à terceirização e
pelo Sistema S de Saúde, entre outras. Vamos continuar
mobilizados e unidos até a
vitória!
* Presidente da CNTS
e do SINSAUDESP

“Saúde, Dever do Estado e Responsabilidade de Todos”
Com o objetivo principal
de discutir a situação atual
da saúde no Estado, trazer à
tona os problemas existentes e
buscar soluções a curto, médio
e longo prazos a Assembleia
Legislativa de Roraima - ALERR realizou, por meio da Comissão de Educação, Cultura,
Desportos e Saúde, nos dias 12
a 14 de abril, em Boa Vista, o I
Simpósio: “Saúde: Dever do Estado, Responsabilidade de Todos”. O
evento aconteceu no plenário Noêmia
Bastos Amazonas, da ALE-RR, e reuniu grande número de representantes
dos principais segmentos envolvidos
com a questão da saúde pública oferecida à população, além de estudantes
e futuros profissionais. A CNTS foi
representada pela diretora Social e
de Assuntos Legislativos, Lucimary
Santos Pinto, que falou também em
nome do SINTRAS-RR - Sindicato dos
Trabalhadores na Saúde de Roraima.
Este foi o primeiro de uma série de
simpósios que a Assembleia pretende
realizar para discutir temas importantes relacionados aos problemas
enfrentados pela população do Estado,
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Lucimary Santos falou sobre a precarização do trabalho

em parceria com os órgãos públicos e
privados envolvidos de modo direto
ou indireto nas respectivas questões.
Na avaliação do presidente da
Casa, Chico Guerra (PSDB), a participação dos representantes dos órgãos
governamentais nos níveis federal,
estadual e municipal, de um lado, e de
outro, os trabalhadores dos diversos
setores e categorias e ainda a sociedade
como clientela, poderá render bons
frutos. “O diálogo se converterá em
uma oportunidade ímpar, uma arena
democrática para as discussões de
temas pertinentes e inerentes à nossa
realidade”, afirma.
O Sistema Único de Saúde foi o
eixo central dos temas abordados

por autoridades estaduais e federais
dos poderes Executivo e Legislativo,
gestores estaduais e municipais, conselhos municipais, trabalhadores na
saúde e representantes de entidades
indígenas.
A diretora da CNTS proferiu palestra sobre Precarização do trabalho
- Plano de Cargos, Carreiras e Salários
como solução para a fixação do profissional de saúde no interior. “Optamos
por tratar do assunto dando destaque
para as condições enfrentadas pelos
profissionais de saúde no desempenho de suas atividades. Apontamos
as questões do trabalho precário, os
baixos salários, o elevado índice de
contratos temporários, as contratações
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por empresas interpostas, a ausência de um plano de cargos,
carreira e vencimentos, a sobrecarga de trabalho”, disse.
Além da palestra, a diretora da Confederação fez parte
da mesa nas solenidades de
abertura e encerramento do
simpósio, quando apresentou as bandeiras defendidas
e o vídeo institucional da
CNTS, única entidade nacional representante dos trabalhadores
presente no evento. “Reafirmamos
o compromisso da CNTS nas lutas
para assegurar a implementação de
políticas que visem condições dignas
de trabalho que, consequentemente,
resultarão na valorização do trabalhador bem como para a construção
de um sistema de saúde justo e eficaz”, disse Lucimary Santos.
A coordenação do evento está concluindo a “Carta: Saúde em Roraima”,
relatório sintetizando as discussões
e, principalmente, focando na busca
pelas soluções dos problemas apresentados. Ao final do evento foi emitido
certificado equivalente a 30 horas/
aula. (Com imprensa da ALE-RR)

Boletim Jurídico
Março/Abril/Maio de 2011 - Brasília-DF

CNTS – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde
Anencefalia

Ministro Marco Aurélio libera
processo para julgamento

O

ministro Marco Aurélio,
relator da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental ADPF 54, que trata
de um dos temas mais polêmicos
em tramitação no Supremo Tribunal Federal – a possibilidade de
interrupção terapêutica da gestação
de fetos anencéfalos (sem cérebro)
– concluiu seu voto e liberou o
processo para que entre na pauta
de julgamentos em plenário, ainda
sem data prevista. Em despacho do
dia 4 de março, o ministro pediu a
juntada do relatório ao processo
e encaminhamento de cópias aos
demais ministros e ao procuradorgeral da República.
A ação foi ajuizada em 2004 pela
CNTS, que defende a descriminalização da antecipação do parto em
caso de gravidez de feto anencéfalo.
A CNTS alega ofensa à dignidade
humana da mãe o fato de ela ser
obrigada a carregar no ventre um
feto que não sobreviverá depois do
parto. A questão é tão controversa
que foi tema de audiência pública
em 2008 no STF, que reuniu representantes do governo, especialistas
em genética, entidades religiosas e
da sociedade civil.
A audiência pública foi concluída após quatro dias de discussões,
sob a condução do ministro Marco
Aurélio, nos quais os defensores

José Cruz/ABr

O ministro Marco Aurélio deu parecer favorável à ADPF

do direito das mulheres de decidir sobre prosseguir ou não com
a gravidez de bebês anencéfalos
puderam apresentar seus argumentos e opiniões, assim como aqueles
que acreditam ser a vida intocável,
mesmo no caso de feto sem cérebro.
Foram ouvidos representantes de
25 diferentes instituições, ministros
de Estado e cientistas, entre outros,
cujos argumentos servem de subsídio para a análise do caso por parte
dos ministros do STF.
A Rádio Justiça trouxe um programa especial sobre o processo

que definirá a possibilidade de
interrupção da gravidez nos casos
de anencefalia. Também o Jornal
da Justiça divulgou matéria sobre
o assunto, destacando que o tema é
considerado um dos mais polêmicos
em tramitação na Suprema Corte. Os
fetos anencéfalos têm má-formação
grave do cérebro e apresentam grandes chances de morrer ainda na barriga da mãe. Hoje, o Código Penal
brasileiro só autoriza a interrupção
da gravidez em casos de estupro ou
quando a gravidez põe em risco a
vida da mãe. (Fonte: STF)

Poder Público não pode interferir em negociação
A participação do Poder Público
em negociações salariais entre sindicatos e empregadores viola dispositivo da Constituição. O entendimento
é do plenário do Supremo Tribunal
Federal que, dia 2 de março, declarou inconstitucional dispositivo da
Lei Complementar 459/09, de Santa
Catarina. O artigo 2º, parágrafo
único, da referida lei determinava a
participação do governo estadual na
negociação entre entidades sindicais
e empregadores para a atualização
dos pisos salariais.

A Confederação Nacional do Comércio entrou com Ação Direta de
Inconstitucionalidade questionando
a fixação de quatro pisos salariais no
Estado, previstos no artigo 1º da Lei
Complementar, e a determinação
para que o governo participasse das
negociações para atualização dos
valores. O relator do caso, ministro
Dias Toffoli, votou no sentido de julgar a ação parcialmente procedente,
apenas para declarar inconstitucional o parágrafo único do artigo 2º da
Lei. Ele explicou que o dispositivo

afronta o artigo 8º, inciso I, da Constituição, que veda ao Poder Público
a interferência e a intervenção na
organização sindical.
O ministro Ayres Britto, que
acompanhou o relator, acrescentou
que o dispositivo viola a independência dos sindicatos. Para ele,
essa seria uma forma de “ingerência na negociação entre partes
sindicais, que deve ser livre”.
Apenas o ministro Marco Aurélio
divergiu do relator. (Fonte: Consultor Jurídico)

MPF instaura
inquérito para
apurar ausência
de médicos no PSF
A ausência dos profissionais médico e enfermeiro nas
unidades do Programa de
Saúde da Família é uma triste realidade presenciada em
todo território alagoano. O
resultado desse desrespeito
dos profissionais graduados
com o compromisso em cuidar da saúde da população
é a sobrecarga de trabalho
gerada para os auxiliares
e técnicos de enfermagem,
que acabam ferindo a legislação trabalhista ao se verem
obrigados a realizar procedimentos que não são de sua
competência.
Após o Sateal demandar uma série de denúncias
sobre a prática irregular, a
procuradora do Ministério
Público Federal, Niedja Káspary, anunciou que o órgão
instaurou um inquérito civil
público para investigar as
ausências nas unidades. A
procuradora ainda quer que
55 cidades se adequem às regras do Programa, obrigando
os profissionais a cumprirem
a carga horária.
A procuradora ressaltou
que a população também
deve fazer o controle social,
procurando saber quem são
as equipes, observando o
cumprimento do horário e
denunciando, caso a prática
venha a ser reiterada. Káspary ressaltou que o MPF deu
um prazo de dez dias para
que o município se manifeste
sobre o acatamento da recomendação que determina
o cumprimento da jornada
de trabalho de 40 horas semanais, extensivo a todos
os profissionais do PSF ou o
porquê do não cumprimento. (Fonte: Sateal)
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STF suspende julgamento sobre organizações sociais

A

Gervásio Baptista/SCO/STF

análise, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, da ADIn
1.923 foi adiada em razão de pedido de vista do ministro Luiz Fux. Na
ação, ajuizada com pedido de liminar, o
PT e o PDT questionam a Lei 9.637/98,
que dispõe sobre a qualificação de
entidades como organizações sociais
e a criação do Programa Nacional de
Publicização, bem como o inciso XXIV,
artigo 24, da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações), com a redação dada pela Lei
9.648/98. Essas normas dispensam de
licitação a celebração de contratos de
gestão firmados entre o poder público
e as organizações sociais para a presda, e a Constituição Federal estaria
analisou o conteúdo das leis atacadas
tação de serviços públicos de ensino,
sendo igualmente violada em razão da
pelo PT e o PDT na ação.
pesquisa científica, desenvolvimento
dispensa de licitação, tendo em vista
Da leitura de todos esses dispositecnológico, proteção e preservação ao
a realização de contrato pelo simples
tivos constitucionais, o ministro afirmeio ambiente, cultura e saúde.
fato de a entidade ser qualificada como
mou que é possível o entendimento
Na sessão de 31 de março, apenas
organização social.
de que há serviços públicos passíveis
votou o relator, ministro Ayres Britto,
Conforme a ADI, o princípio da
de prestação não estatal. “Serviços
pela parcial procedência do pedido.
impessoalidade teria sido ferido com
que, se prestados pelo setor público
Em seguida, o ministro Luiz Fux
a permissão do uso de bens públicos
– seja diretamente, seja sob regime
pediu vista dos autos para examinar
sem licitação. Outro ponto levantado
de concessão, permissão ou autorimelhor a matéria. Os requerentes
na ação salienta que os salários dos
zação – serão de natureza pública”,
alegam que a Lei 9.637/98 promove
dirigentes e empregados da organizadisse o ministro. Segundo ele, se
“profundas modificações no ordenação social, embora pagos com recursos
esses serviços forem prestados pela
mento institucional da administração
públicos, não são fixados nem atuainiciativa privada, serão também de
pública brasileira”. Isto porque halizados por lei em sentido formal. A
natureza pública, “pois o serviço não
bilita o Poder Executivo a instituir,
contratação de pessoal também seria
se despubliciza pelo fato do transpaspor meio de decreto, um prograse da sua prestação ao setor
ma nacional de publicização
privado”. “Já no que toca às
“e, através desse programa,
O relator votou pela procedência parcial da ADIn para deatividades de senhorio misto
transferir para entidades de
clarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei
(previdência, saúde, educação,
direito privado não integran9.637/98:
ciência, tecnologia) serão elas
tes da administração pública,
a) a expressão “quanto à conveniência e a oportunidade de
de natureza pública, se prestaatividades dirigidas ao ensisua qualificação como organização social”, contido no inciso II,
das pelo próprio Estado ou em
no, à pesquisa científica, ao
do artigo 2º;
parceria com o setor privado e,
desenvolvimento tecnológico,
b) a expressão “com recursos provenientes do contrato de
se desempenhadas exclusivaà proteção e preservação do
gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de
mente pelo setor privado, sua
meio ambiente, à cultura e à
função temporária de direção e assessoria”, contida no parágrafo
2º, do artigo 14;
definição é como atividades ou
saúde, à prestação de serviços
c) os artigos 18, 19, 20, 21 e 22, com a modulação proposta
serviços de relevância públipúblicos nessas áreas”.
anteriormente.
ca”, explicou o relator.
Assim, os autores da ADIn
O ministro Ayres Britto interpretou conforme a Constituição
afirmam que o caso se trata de
os artigos 5º, 6º e 7º, da Lei 9.637/98, e o inciso XXIV, do artigo
Participação complemenum “processo de privatização
24, da Lei 8.666/93, “para desses dispositivos afastar qualquer
tar
da iniciativa privada - Sedos aparatos públicos por meio
interpretação excludente da realização de um peculiar proceder
gundo o ministro Ayres Britto,
da transferência para o setor
competitivo público e objetivo para: a) a qualificação de entidade
em relação aos serviços estritapúblico não estatal dos serviprivada como organização social; b) a celebração do impropriamente públicos, a Constituição
ços nas áreas de ensino, saúmento chamado contrato de gestão”.
determina que o Estado os
de e pesquisa, dentre outros,
preste diretamente ou então
transformando-se as atuais
discricionária porquanto feita sem a
sob o regime de concessão, permissão
fundações públicas em organizações
prévia realização de concurso público,
ou autorização. “Isto por oposição ao
sociais”. Eles também ressaltam que
em violação aos princípios da impessoregime jurídico das atividades econôtais organizações poderiam, através de
alidade, da eficiência e da isonomia.
micas, área em que o Poder Público
ato do chefe do Poder Executivo e de
deva atuar, em regra, apenas como
um contrato de gestão, absorver ativiPartidos alegam desrespeito à
agente indultor e fiscalizador”, disse.
dades que antes eram de instituições
Constituição Federal - Por fim, os
O relator salientou que, quando a
integrantes da administração, além de
autores denunciam “que a criação das
atividade for de exclusiva titularidade
gerir e aplicar recursos a ela destinachamadas organizações sociais e seu
estatal, a presença do poder públidos na lei orçamentária “sem, todavia,
processo de qualificação conforme estaco é inafastável. “Contudo, se essa
submeter-se às limitações estabelecidas
belecidos na lei desrespeitam a Constiou aquela atividade genuinamente
para as entidades administrativas
tuição Federal". Isso porque, de acordo
estatal for constitutiva a de serviço
estatais”.
com eles, a criação das organizações se
público, o Estado não apeia jamais
Sustentam, portanto, que as nordá mediante “um processo induzido
da titularidade, mas pode valer-se
mas, de forma evidente, tentam afasde substituição de entes públicos por
dos institutos da concessão ou da pertar a prestação de serviços do núcleo
entes privados criados por encomenda,
missão para atuar por forma indireta,
central do Estado. “Tudo mediante um
ad hoc, para assumir funções antes a
ou seja, atuar por interposta pessoa
modelo mal acabado de transferência
cargo do Estado”.
jurídica do setor privado nos termos
de responsabilidades públicas a entes
Em 24 de junho de 1999, o Supreda lei e sempre através de licitação”,
privados. Entes que, por não prescinmo iniciou o julgamento da medida
ressaltou.
direm da atuação subsidiária do poder
cautelar, que foi encerrado dia 1º de
“Nesse amplíssimo contexto norpúblico, terminam por se transmutaagosto de 2007, quando a Corte, por
mativo penso já se poder extrair uma
rem pessoas funcionalmente estatais,
maioria dos votos, indeferiu a liminar,
primeira conclusão, os particulares
porém despidas da roupagem que é
mantendo a validade da lei. Em razão
podem desempenhar atividades que
própria do regime de direito público”,
da aposentadoria do ministro Ilmar
também correspondem a deveres do
completam.
Galvão, assumiu a relatoria da ADIn
Estado, mas não são exclusivamente
Na ação, os partidos também aro ministro Ayres Britto, que retomou
públicas”, afirmou o ministro ao refegumentam que não se pode cogitar
o julgamento de mérito da norma.
rir-se às atividades que, em rigor, são
dispensa de licitação para a concessão
De início, o relator observou que o
mistamente públicas e privadas como
ou permissão de serviços públicos,
número de dispositivos constitucioa cultura, a saúde, a educação, a ciênconforme o artigo 175, da Constituição
nais supostamente violados na ADIn
cia, a tecnologia e o meio-ambiente.
Federal. Acrescentam ainda que não
é muito grande. Ao longo de seu voto,
“Logo, são atividades predispostas
seria o caso de permissão ou concessão,
ele leu os artigos violados e fez comena uma protagonização conjunta do
mas de mera terceirização de serviços
tários sobre cada um deles. Também
Estado e da sociedade civil, por isso
mediante contrato com pessoa priva-
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que passíveis de financiamento público e sob a cláusula da atuação apenas
complementar do setor público”,
completou.
O ministro acrescenta que, assim
como seria inconstitucional uma lei
que estatizasse toda a atividade econômica, “também padeceria do vício de
inconstitucionalidade norma jurídica
que afastasse do Estado toda e qualquer
prestação direta pelos próprios órgãos
e entidades da administração pública
dos serviços que são dele, Estado, e
não da iniciativa privada”. Ayres Britto
lembrou que a participação do Estado
na atividade econômica se dá por
exceção para atender os imperativos
de segurança nacional ou relevante
interesse coletivo, conforme o artigo
173, da Constituição Federal.
Substituição x complementação à atividade estatal – O relator entendeu que
a norma questionada estabeleceu um
mecanismo pelo qual o Estado pode
transferir para a iniciativa privada toda
a prestação do serviço público de saúde, educação, meio-ambiente, cultura,
ciência e tecnologia. “A iniciativa privada, então, a substituir o poder público
e não simplesmente a complementar a
performance estatal”, ressaltou. Para o
relator, se o Estado terceiriza funções
que lhe são típicas há uma situação
“juridicamente aberrante, pois não se
pode forçar o Estado a desaprender
o fazer aquilo que é da sua própria
compostura operacional, a prestação
dos serviços públicos”.
Por fim, Ayres Britto considerou
que o problema não está no repasse
de verbas públicas a particulares, nem
na utilização por parte do Estado do
regime privado de gestão de pessoas,
de compras e de contratações. “A verdadeira questão é de que ele, Estado,
ficou autorizado a abdicar da prestação
de serviços de que constitucionalmente não pode se demitir. Se retirar do
Estado os serviços públicos, o que fica
é outra coisa em qualidade que já não
é o Estado”, finalizou. Ele também
observou que, em princípio, não há
necessidade de processo licitatório
para a celebração dos convênios, ou
seja, quando não há competição, mas
mútua colaboração.
Modulação de efeitos - Em seguida,
o ministro propôs a modulação dos
efeitos da decisão de inconstitucionalidade dos artigos 18 a 22 da Lei 9.637/98,
uma vez que essa norma vigora há mais
de 12 anos e o Supremo negou o pedido
de liminar. Nesse período, recordou
Ayres Britto, várias entidades públicas
federais, estaduais e municipais foram
extintas, “repassando-se para organizações sociais a prestação das respectivas
atividades”.
“Dessa forma, tendo em vista
razões de segurança jurídica, não é
de se exigir a desconstituição da situação de fato que adquiriu contornos
de consolidação”, afirmou o relator.
Conforme ele, as organizações sociais que absorveram atividades de
entidades públicas extintas até a data
deste julgamento devem continuar
prestando os respectivos serviços,
“sem prejuízos da obrigatoriedade
de o poder público, ao final dos contratos de gestão vigentes, instaurar
processo público e objetivo, não necessariamente licitação, nos termos
da Lei 8.666, para as novas avenças”.
(Fonte: STF)
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O Trabalhador com Direitos

O

CNTS realizará II Seminário Jurídico em setembro

II Seminário Jurídico da
Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Saúde - CNTS, a ser realizado nos dias
26 e 27 de setembro de 2011, no Hotel Nacional em Brasília/DF, busca
atrair, como público alvo, diretores
e advogados de sindicatos e federações de Trabalhadores na Saúde,
e tem como objetivo fomentar o
estudo, o debate e a reflexão sobre
temas atuais e polêmicos da área
de Direito do Trabalho, por meio
de uma abordagem clara, sucinta,
feita por especialistas da área.
Serão apresentados temas que
ventilarão novos posicionamentos
sobre estas áreas do Direito, tais
como: Perspectivas do Direito Individual e Coletivo do Trabalho;
O papel, interferências e limites do
MPT nas questões sindicais; O cus-

teio e sustentabilidade das organizações
sindicais – contribuições, jurisprudências,
perspectivas; Questões previdenciárias –
Fator previdenciário
– Fator 95/85; Plano
de Previdência Privada para sindicatos
e associações; Normas de Segurança do
Trabalho na Saúde;
Procedimentos administrativos junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego para sindicatos, federações e confederações
quanto a registro sindical (SC);
alteração estatutária; impugnação;
campanha de atualização sindical
(SR); atualização de dados perene
(SD); certidão de registro sindi-

Processos na área de saúde
passam de 240 mil
Os tribunais brasileiros
abrigam hoje pelo menos
240.980 processos judiciais
na área de saúde. A maioria
pede acesso a medicamentos
e procedimentos pelo SUS.
Há também ações de pacientes pleiteando vagas em
hospitais públicos, viagens
para tratamento fora do
país e outras demandas de
usuários de seguros e planos
privados. O levantamento
foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ em 24
dos 27 Tribunais de Justiça
e nos cinco Tribunais Regionais Federais. Os maiores
números de ações desse tipo
estão no Rio Grande do Sul,
em São Paulo e no Rio de
Janeiro.
O Tribunal de Justiça
gaúcho concentra quase
metade das demandas nacionais: 113.953 processos.
Em seguida, vem o tribunal
paulista, com 44.690 ações.
No tribunal fluminense, há
25.234 processos desse tipo.
O Tribunal de Justiça do
Ceará abriga 8.344 ações. Na
Justiça estadual de Minas Gerais, há 7.915 ações. No TRF
da 4ª região, que atende os
três estados do Sul, há 8.152
ações. No Acre são apenas
sete ações; no Pará, 19; e no
TRF da 5ª região, que atende
seis estados nordestinos, 11.
A expectativa é que os números sejam maiores, já que
os tribunais da Paraíba, de
Pernambuco e do Amazonas ainda não enviaram os
dados para o CNJ.
Desde maio de 2010, o
Conselho monitora esses dados nos tribunais por meio
de um grupo de trabalho.

A ideia é contribuir para a
formulação de políticas públicas que evitem conflitos
judiciais. O levantamento
vai subsidiar as discussões
do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, marcado
para junho, em Brasília. Os
processos relativos a tratamentos e remédios começaram a chegar ao Judiciário
a partir de 1988, quando foi
promulgada a Constituição
Federal. Segundo a Carta, a
saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado.
Esse argumento é usado
nas ações contra as administrações federal, estadual
e municipal. A cada ano, o
número de processos cresce, pelo menos no caso do
governo federal.
Em 2010, o Ministério da
Saúde foi citado em 3.400
ações judiciais com pedido
de medicamentos não fornecidos pelo SUS. As derrotas
do governo representaram
gastos de R$ 132,5 milhões,
só em 2010. Em 2009, o Ministério foi citado em 3.200
ações e foram gastos com
os pacientes vitoriosos na
Justiça R$ 110 milhões.
Nos últimos nove anos,
foram gastos mais de R$ 346
milhões. O ministro Celso de
Mello, do Supremo Tribunal
Federal, ressaltou o direito
da população de ter acesso
a tratamentos de saúde: “O
direito à saúde representa
um pressuposto de quase
todos os demais direitos, e
é essencial que se preserve
esse estado de bem-estar
físico e psíquico em favor da
população”. (Fonte: Agências de Notícias)

cal; código sindical;
formulário de vistas e
cópias de processos.
A CNTS, por seu
departamento jurídico, chama atenção
para a importância
da participação das
entidades sindicais e
federativas no evento,
com vistas à politização de assuntos diretamente relacionados
aos trabalhadores na
saúde. Desta maneira, o departamento jurídico encontra-se à
disposição para auxiliar os interessados na participação do evento,
por meio de informativos a serem
brevemente lançados no site da
Confederação (www.cnts.org.br)
e por meio dos plantões que se

realizam todas as terças, quartas
e quintas feiras, das 9h às 12h, na
sede da CNTS.
Assim, senhores diretores e
advogados dos sindicatos e federações de Trabalhadores na Saúde,
reservem em suas agendas essas
datas e venham participar do II
Seminário Jurídico da CNTS, para
discutir propostas e sugestões para
a classe dos trabalhadores na saúde. A presença de todos é muito
importante!
Dr. Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos Trabalhistas e
Judiciários da CNTS
Dra. Kamilla Flávila e Léles Barbosa
Assessoria Jurídica da CNTS

Desempenho da Justiça não muda
com informatização, mostra Ipea
A informatização de processos e a contratação de
mais servidores, geralmente
apontadas como ferramentas
importantes para agilizar
a tramitação no Judiciário,
não se mostram tão eficazes
após uma análise detalhada.
A conclusão faz parte de um
estudo feito pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea e pelo Conselho
Nacional de Justiça - CNJ
sobre o custo da execução fiscal na Justiça
Federal.
Em relação à informatização, o levantamento aponta que não
foram identificadas variações significativas
de desempenho entre
as varas que usam processos físicos, digitais
ou virtuais. Entretanto,
lembra que a amostragem de processos virtuais foi baixa e que isso
pode ter influenciado o
resultado. Por outro lado, não
se deve desprezar a possibilidade de que a informatização
realmente não esteja exercendo o impacto esperado sobre o
processamento das ações.
O estudo também critica o
fato de que a informatização
não tenha sido seguida por
mudanças organizacionais e
de treinamento de pessoal.
Segundo os especialistas, a
digitalização apenas muda o
suporte do processo, mas os
ritos continuam os mesmos.
O ganho obtido com a supressão de determinadas tarefas
burocráticas em função da
digitalização acaba sendo
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anulado pela criação de novas tarefas, como o escaneamento de peças processuais,
revela o estudo.
Ainda segundo o levantamento, as diferentes formas
de organização de trabalho
nas varas também são irrelevantes em termos de
produtividade, assim como
a contratação de pessoal.
Neste estudo não se observou qualquer evidência em-

pírica significativa de que
o quantitativo de processos
por serventuário esteja correlacionado com o tempo de
duração do executivo fiscal,
nem com a probabilidade
deste [processo] sofrer baixa
por pagamento.
Uma das ferramentas
apontadas como revolucionárias para forçar o pagamento de débitos fiscais, o
Bacenjud, teve sua eficiência
questionada. De acordo com
o levantamento, a ferramenta
que permite a penhora online dos depósitos em dinheiro
dos devedores não faz com
que o processo ande mais

rápido nem dá mais garantias de que ele seja pago. Os
pesquisadores justificam o
fraco desempenho do Bacenjud alegando que o uso
do sistema tem sido alvo de
recursos judiciais das partes
prejudicadas – o que acaba
deixando o processo mais
demorado. Também afirmam que o sistema, muitas
vezes, é usado nos casos mais
difíceis, em que o pagamento já não ocorreria de
qualquer forma.
A relação entre a
permanência do magistrado em determinada
vara e a agilidade do
processo, citada por
muitos advogados
como uma situação de
causa e efeito, também
é derrubada no estudo.
Entretanto, os especialistas concluem que a
quantidade de anos de
trabalho do juiz em determinada vara tem influência direta no aumento da
porcentagem de recuperação
dos créditos: 30% no primeiro
ano e quase 50% após 17 anos
de trabalho.
O Ipea também descobriu
que o único tribunal com desempenho positivo tanto na
duração do processo quanto
na recuperação do crédito
é o da Segunda Região (Rio
de Janeiro e Espírito Santo).
Quanto à especialização de
varas, o estudo afirma que
não há diferença no desempenho entre as varas exclusivas de execução e as mistas.
(Fonte: Correio do Brasil, com
Radiobrás)
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Justiça do Trabalho: de 10 trabalhadores
que ganham ação, três recebem

O

Tribunal Superior do Trabalho e a Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho criaram
uma comissão, integrada por desembargadores e juízes, para estudar e
propor medidas para melhorar a execução trabalhista. A comissão deverá
apresentar um anteprojeto de lei, que
será enviado ao Congresso, para aprimorar essa fase processual.
A execução é, historicamente,
um calcanhar-de-aquiles da Justiça
do Trabalho, que julga anualmente
2,8 milhões de ações, mas tem um
resíduo quase igual de processos em
fase de execução – aquela em que o
trabalhador efetivamente recebe os
valores reconhecidos nas sentenças
trabalhistas. Em seu discurso de posse na presidência do TST, o ministro
João Oreste Dalazen reconheceu que
a execução “deixa a desejar”.
De acordo com o TST, a taxa
média oficial de congestionamento
nessa fase processual, em novembro
de 2010, era de 69% – “elevadíssima
e insuportável”, segundo Dalazen.
“Isso significa que, em média, de
cada cem reclamantes que obtêm
ganho de causa, somente 31 alcançam êxito efetivo na cobrança de seu
crédito”, afirmou. “Um processo que
não proporcione ao credor a satisfa-

ção de seu direito leva à descrença na
Justiça”, afirma.
Um dos motivos desse estrangulamento, explica o presidente do
TST, é o fato de a execução continuar
regida “por normas processuais precárias, insuficientes e defasadas”. Daí
a necessidade de reformulação da
legislação pertinente. “Não é concebível que o credor cível, regido pelo
Código de Processo Civil, disponha
de um arsenal de meios de coerção
do devedor muito maior que o titular
de um crédito trabalhista de natureza
alimentar”. Dalazen defende, entre

outras medidas, a regulamentação
da norma constitucional que cria o
Fundo de Garantia das Execuções
Trabalhistas, composto, entre outras
receitas, pelas multas decorrentes das
condenações trabalhistas e administrativas resultantes da fiscalização
do trabalho.
A comissão será presidida pelo
desembargador João Amílcar Silva e Souza Pavan, do TRT da 10ª
Região (DF-TO), e composta pelos
juízes Marcos Fava (2ª Região-SP),
Durval César de Vasconcelos Maia
(7ª Região-CE), Ney Maranhão (8ª
Região-PA), José Aparecido dos Santos (9ª Região-PR) e Elke Doris Just
(10ª Região-DF), com interlocução
direta com o secretário-geral da Presidência do TST, juiz Rubens Curado Silveira, e apoio das unidades
administrativas do TST. Além do
anteprojeto de lei, a comissão fará
relatórios trimestrais das atividades
desenvolvidas. A nova equipe dará
continuidade à comissão criada
em 2010 pela Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho, também
coordenada pelo desembargador
José Amílcar e integrada pelo juiz
Rubens Curado Silveira e por assessores da Corregedoria-Geral. (Fonte:
Última Instância)

Juiz acata ação dos Sindicatos de Chapecó e
de Caçador em defesa da unicidade sindical
O juiz André Zemczak,
da 3ª vara do Trabalho, de
Joinville (SC), acatou ação
proposta pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
Chapecó e Região e pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Serviços
de Saúde e de Seguridade Social Pública e Privada
de Caçador e Região,
no sentido de impedir
a criação do sindicato
de trabalhadores de
cooperativas no Estado
de Santa Catarina, na
base de representação
dos sindicatos já existentes.
Na ação, os sindicatos solicitaram o impedimento da assembleia
convocada e, em se
realizando, a nulidade
das decisões da mesma em defesa da unicidade
sindical. Representantes da
parte acionada alegaram que
“a Constituição Federal de
1988 consolidou a liberdade
sindical, tornando mínimas
a interferência e a intervenção
do Estado na organização das
instituições sindicais” e também interesses específicos da
categoria.
Para o juiz, o inciso II do
artigo 8º da CF consagra o
princípio da unicidade sindical, porém, a criação de novo
sindicato está fundamentada
no direito de livre associa4

ção. “No entanto, para esse
desmembramento sindical
é necessário a inequívoca e
verdadeira vontade dos integrantes da categoria, com a
participação expressiva dos
trabalhadores nas assembléias, o que, contudo, não
restou verificado no presente
caso. Não ficou demonstrado,

no caso em apreço, que os
trabalhadores representados
pela requerida tenham se
movimentado no sentido de
querer o desmembramento
da entidade sindical para a
criação de um novo sindicato
para a categoria econômica
específica, com área de atuação maior do que a abrangida
pelos requerentes”.
Segundo o juiz, a cópia da
ata para fundação do novo
sindicato revela o comparecimento de apenas 60 pessoas.
“É um número inexpressivo
para um universo de traba-

lhadores que laboram nesta
área (cooperativas de saúde)
em todo o Estado de Santa Catarina”. Destacou, ainda, que
os trabalhadores de cooperativas não se enquadram em categoria diferenciada na forma
disposta no artigo 511, §3º, da
CLT. “A requerida não busca
representar trabalhadores de
acordo com a profissão
exercida, mas a constituição de um sindicato
de trabalhadores vinculados a cooperativas de
saúde, com base territorial estadual, portanto,
abrangendo diversas
bases territoriais onde já
existem a representação
sindical”.
“Assim, a intervenção judicial é necessária
a fim de se evitar que a
conquista dos trabalhadores disposta na Carta
Magna acerca da representatividade sindical não se preste
a voltar-se contra os próprios
trabalhadores”, conclui o juiz,
que decidiu “declarar nulas
todas as deliberações que visem a criação e registro de
entidade sindical e declarar
a impossibilidade legal de
constituição e fundação do
sindicato dos trabalhadores
em cooperativas de saúde de
Santa Catarina, através da requerida, relativamente a todos
os municípios que integram as
bases territoriais dos sindicatos
requerentes”.
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Aposentados do
INSS terão de dar
prova de vida
Os aposentados e pensionistas do
INSS que recebem os benefícios por
cartão magnético, conta-corrente e
conta-poupança terão de comprovar, anualmente, que estão vivos.
De acordo com resolução publicada
no Diário Oficial do dia 3 de abril,
o beneficiário do INSS deverá ter
de provar que está vivo e renovar a
senha, mediante identificação pelo
funcionário do banco ou por sistema
biométrico em equipamento de autoatendimento que disponha dessa
tecnologia. A prova de vida e renovação de senha também poderão ser
realizadas pelo representante legal
ou pelo procurador do beneficiário
legalmente cadastrado no INSS.
Caberá à instituição financeira
transmitir ao INSS, por intermédio
da Dataprev - Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência
Social, os registros relativos à prova
de vida e à renovação de senhas. O
beneficiário poderá atualizar o endereço no próprio INSS ou no banco
pelo qual recebe o benefício. Nesse
caso, o banco também encaminhará
a atualização ao INSS por meio do
Dataprev. A prestação dos serviços
será gratuita.

SINDSAUVEL obtém liminar
em ação que suspende
efeitos de TAC
O Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde de Cascavel
e Região (PR)
obteve liminar
da 3ª Vara do
Trabalho de
Cascavel, do
Tribunal Regional do Trabalho
da 9ª Região, até que se
ultime o mérito da ação
do Ministério Público do
Trabalho, na qual será
analisada a legalidade ou
ilegalidade da cobrança
das contribuições confederativa e assistencial
para não associados. A
liminar suspende os efeitos do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
nº 42, assinado em março
de 2007. O SINDSAUVEL sofria ação do MPT
por descumprimento do
acordo, no sentido de
não incluir nas cláusulas
de convenção coletiva a
cobrança das referidas
contribuições.
A liminar está embasada no recurso do Sindicato
sob os argumentos de que
a cobrança foi precedida
da publicação de editais
de convocação para assem-

bléias gerais,
participação
dos interessados e concordância expressa
de não associados, no fato de
que a presidente do Sindicato, Dalva Maria
Selzler (foto),
revelou ter sido
coagida a assinar o TAC e por conta de
vícios no processo.
Além da liminar para
impedir a cobrança de multa pelo não cumprimento
do TAC, o Sindicato pediu
a legalidade da cobrança
das contribuições e o reconhecimento dos vícios de
consentimento/vontade;
da ilegitimidade passiva do
MPT; da impossibilidade do
objeto, haja vista a ausência
de termo final; da limitação
da competência territorial
da Procuradoria Regional
do Trabalho da 9ª Região.
No recurso, o Sindicato
pede a nulidade do TAC 42
e que sejam declarados inexistentes todos os seus efeitos jurídicos/patrimoniais;
a confirmação da liminar
para que o MPT se abstenha
de promover qualquer ato
de execução da multa consubstanciada no TAC.

