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Maio é o mês da En-

fermagem. A CNTS 
orienta as federa-

ções filiadas e sindicatos vincu-
lados para que as manifestações 
e comemorações sejam pauta-
das pela reflexão acerca do exer-
cício profissional e definição de 
estratégias para fortalecer a luta 
pela valorização e respeito à 
categoria. Neste sentido, há que 
se discutir medidas que passam 
pela regulamentação da jornada 
de trabalho; pela qualificação da 
mão de obra; pela ampliação do 
quadro de acordo com a deman-
da por assistência; por estrutura 
adequada, segurança e saúde 
para o trabalho.

O governo federal, a Câ-
mara dos Deputados e o setor 
patronal vêm ignorando as 

reivindicações da categoria e 
usam de manobras para não 
votar o PL 2.295/00, que dis-
põe sobre a jornada de 30 horas 
semanais. A presidente Dilma 
e o ministro Padilha não hon-
ram o compromisso assumido 
com a enfermagem brasileira 
pela aprovação da proposta e 
adoção das medidas necessá-
rias para sua implementação. 
Outros projetos de interesse da 
classe também continuam sem 
apreciação.

A enfermagem é responsável 
por 70% das ações de saúde 
numa unidade hospitalar. So-
mamos 1.8 milhão de trabalha-
dores. Exigimos respeito e dig-
nidade. A mobilização continua 
e vamos à luta até a vitória!

Págs 7 a 10

Dirigentes da CNTS participam
de encontro com presidente do TST

Boletim Jurídico
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Conselho editorial

José Lião de Almeida, João 
Rodrigues Filho, Valdirlei Castagna, 

Adair Vassoler, Joaquim José 
da Silva Filho

A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde repu-
dia, veementemente, a proposta 

em discussão no governo, que visa 
ampliar o “acesso” da população bra-
sileira aos planos privados de saúde. A 
redução de impostos que incidem sobre 
o setor e a oferta de financiamentos 
públicos para a melhoria dos serviços 
hospitalares privados, em contrapar-
tida, significam mais um golpe ao 
Sistema Único de Saúde, além de ser 
uma medida inconstitucional e uma 
extorsão aos usuários do SUS, que te-
rão de pagar do próprio bolso pelo que 
já pagam por meio de impostos e con-
tribuições. Repudia, também, a decisão 
do governo de aprovar, com urgência, o 
PL 92/07, que cria as fundações estatais 
de direito privado.

Ampliar a oferta de planos de saúde, 
ao contrário da justificativa de desa-
fogar o SUS e garantir mais e melhor 
assistência às classes C e D, significa 
uma afronta ao dever do Estado de 
cumprir os princípios fundamentais 
de acessibilidade, 
universalidade e 
integralidade esta-
belecidos na Cons-
tituição Federal de 
1988. Significa, 
ainda, um retro-
cesso na consolida-
ção do SUS como 
sistema voltado à 
igualdade e à justi-
ça social.

A proposta tam-
bém desconsidera o 
papel fundamental 
do SUS frente às 
ações de vigilância 
sanitária, progra-
mas de imunização 
e de saúde bucal, 
acesso a medica-
mentos, políticas 
especiais voltadas 
para segmentos como mulher, homem, 
idoso, criança e juventude, indígenas, 
pessoas LGBT, pessoas com deficiência, 
até a realização de transplantes.

A medida em debate também peca 
pela inconstitucionalidade. A Carta de 
1988 prevê a existência de atividades 
privadas na área da saúde, mas em seu 
art. 199 §2º afirma que “É vedada a 
destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos”. Mas isto 
vem ocorrendo por meio de renúncia 
fiscal. Com cerca de 48 milhões de 
clientes, os planos de saúde faturaram 
85,5 bi em 2011. Estima-se que em 
2012 chegue perto de 100 bi.

Segundo dados da Receita Federal, 
a renúncia fiscal da união com o setor 
saúde para 2013 é da ordem de R$ 20,9 

bilhões, sendo R$ 13,3 bi em relação 
ao Imposto de Renda; R$ 4,2 bi para 
medicamentos e produtos químicos 
e farmacêuticos; e R$ 2,6 bi para as 
entidades filantrópicas. Dois outros 
programas para oncologia e deficientes 
têm uma desoneração esperada de mais 
R$ 0,8 bi.

Segundo o IPEA, em 2006, “o 
gasto tributário decorrente de isenções 
na área da saúde correspondia a 30%, 
quase um terço do gasto com ações e 
serviços públicos de saúde realizados 
pelo Ministério da Saúde no mesmo 
ano. E nesse montante não está com-
putado o custo assumido pelo SUS 
para atendimento às pessoas portadoras 
de planos de saúde, que deveria ser 
ressarcido pelas empresas e que muito 
raramente ocorre”.

Nos últimos anos, acompanhamos o 
aumento indiscriminado dos planos de 
saúde, um crescimento de 50,6% desde 
2003. Autorizados pela ANS - Agência 
Nacional de Saúde, são planos baratos 
no preço, porém, com atendimento res-

trito e aquém das necessidades de saúde 
das pessoas. “O SUS está se tornando 
complementar às instituições privadas 
na prestação de serviços. Os planos 
fazem procedimentos mais simples e 
baratos e deixam ao SUS a execução 
de procedimentos mais complexos e 
caros”. Ano passado, a ANS suspendeu 
a venda de 396 planos de 56 operadoras 
que descumpriam os contratos.

Segundo pesquisa CNI/Ibope do 
final de 2012, 74% dos entrevistados 
condenam as políticas voltadas para 
a saúde – 61% veem a saúde pública 
como péssima ou ruim. O caos da saú-
de está, diariamente, nas imagens dos 
telejornais e nas manchetes dos jornais. 
A população sofre com a falta de leitos, 
com o péssimo atendimento, com a 
escassez de profissionais, com a longa 

espera por consultas e realização de 
exames. O subfinanciamento do SUS se 
reflete, ainda, na estrutura inadequada, 
na falta de profissionais, nas péssimas 
condições de trabalho, nas jornadas 
excessivas, no adoecimento dos profis-
sionais e, consequentemente, na baixa 
qualidade da assistência à população.

A ampliação dos recursos para a 
saúde vem sendo reivindicada pelo 
Movimento Saúde + 10, coordenado 
pelo Conselho Nacional de Saúde, 
que reúne entidades representativas 
de profissionais da área, entre elas a 
CNTS, centrais sindicais, organizações 
da sociedade civil, como a CNBB e a 
OAB, entidades estudantis e dezenas 
de outras organizações. Em ato pela 
passagem do Dia Mundial da Saúde, 
dia 10 de abril, o movimento realizou 
ato público e anunciou já contar com 
as assinaturas necessárias para a tra-
mitação de projeto de lei de iniciativa 
popular que destina 10% dos recursos 
brutos da união para o setor.

O governo nega a estratégia, porém, 
é preciso estar 
atento para evi-
tar mais um ata-
que à população, 
em especial aos 
usuários do sis-
tema público de 
saúde. A CNTS 
e suas entidades 
filiadas e vincu-
ladas estão irma-
nadas na luta, 
em todas as fi-
leiras, com vis-
tas não apenas 
à destinação dos 
recursos neces-
sários e adequa-
dos para assegu-
rar atendimento 
de qualidade e 
com equidade, 
acesso universal 

e oportuno a toda a população.
Mais que isto, condena a privatiza-

ção da saúde, por meio da transferência 
das responsabilidades dos governos 
– federal, estaduais e municipais –, do 
patrimônio e dos recursos públicos para 
a EBSERH, as OSs e Oscips; e agora, 
de maneira mais acintosa e inconstitu-
cional, com a proposta de beneficiar os 
gananciosos planos de saúde, quando 
a sociedade brasileira exige a consoli-
dação do SUS, conforme os princípios 
constitucionais.

Pelo sim, pelo não, a CNTS mani-
festa seu repúdio veemente a mais um 
golpe contra o Sistema Único de Saúde 
e em defesa do SUS Público, Universal 
e Integral!

A Diretoria

CNTS repudia golpe contra o SUS

A CNTS retribui os agradecimentos de ministros, 
deputados, senadores, conselhos de saúde e dirigen-
tes de entidades sindicais e de classe pelo envio do 
jornal e de publicações da Confederação relativas à 
importância do controle social, pela passagem do Dia 
Internacional da Mulher e voltada às questões das 

pessoas LGBT. Agradecemos aos que se colocaram à 
disposição para o debate e divulgação dos referidos 
informativos, reiterando a função da CNTS, como 
entidade sindical, na informação e formação da so-
ciedade em geral, e dos trabalhadores em especial, 
acerca dos temas relevantes para o país.

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara dos 
Deputados aprovou, dia 13 de 
março, moção contra a desonera-
ção fiscal para o setor privado com 
fins lucrativos e a favor do Sistema 
Único de Saúde. A importância 
da manifestação se deu a partir de 
notícias publicadas em veículos de 
comunicação sobre uma possível 
negociação do Governo Federal 
com o setor privado da saúde. Se-
gundo a notícia, o governo estaria 
negociando uma série de medidas 
com origem em propostas de opera-

doras de planos de saúde privados, 
entre elas a desoneração fiscal para 
esse setor. Leia abaixo, trechos da 
Moção nº 1 de 2013 - Em Defesa do 
SUS, contra a desoneração fiscal 
para o setor privado com fins lu-
crativos 

“Nós, deputados e deputadas 
federais membros da Comissão 
de Seguridade Social e Família, 
manifestamos nossa preocupação e 
posição contrária frente às notícias 
de que o governo federal estuda um 
pacote de medidas com origem em 
propostas de operadores de planos 

de saúde em reunião com a presi-
dente Dilma Rousseff.

Os planos de saúde não aliviam 
nem desoneram o SUS, pois fogem 
da atenção mais cara e qualificada. 
Não são adequados para assistir 
idosos e doentes crônicos, cada vez 
mais numerosos. Assim, os serviços 
públicos funcionam como retaguar-
da, uma espécie de resseguro da 
assistência suplementar excluden-
te. O sistema público de saúde é a 
única possibilidade de atendimento 
para milhões de brasileiros. É este 
Sistema que deve receber recursos 

compatíveis com esta tarefa e não o 
contrário: utilizar recursos públicos 
para subsidiar o setor privado com 
fins lucrativos. 

Por tudo isso, manifestamos 
nosso protesto e apelamos ao 
governo para que dê condições 
ao SUS para que destine recursos 
suficientes para garantir uma saú-
de de qualidade aos brasileiros e 
brasileiras. Mais do que isso, nos 
posicionamos contra qualquer me-
dida de incentivo ao setor privado 
com fins lucrativos, em prejuízo do 
sistema público de saúde”.

Sociedade organizada reage 
contra subsídios a planos de saúde

A notícia de que o governo 
negocia com os planos de 
saúde um pacote de medi-

das de estímulo ao setor em troca 
de garantias de melhoras no atendi-
mento, publicada pelo jornal Folha 
de S. Paulo, provocou reações vee-
mentes e contrárias à estratégia. O 
jornal apurou que o Executivo ana-
lisa pedidos do setor por redução 
de impostos, maior financiamento 
para melhoria da infraestrutura 
hospitalar e a solução da dívida das 
Santas Casas. Em troca, o governo 
quer exigir uma série de garantias 
para o usuário, com o objetivo de 
facilitar o acesso de pessoas a pla-
nos de saúde privados, com uma 
eventual redução de preços, além 
da ampliação da rede credenciada, 
no sentido de forçar o setor a elevar 
o padrão de atendimento. 

Segundo a notícia, o plano foi 
discutido durante reunião de se-
guradoras e administradoras com 
a presidente Dilma e a proposta 
está em elaboração desde o início 
do ano. “O pacote ainda não tem 
data prevista de lançamento, mas 
já é visto por integrantes do go-
verno como uma potencial marca 
do Executivo na saúde, uma das 
áreas mais criticadas pela popu-
lação. A avaliação é que as medi-
das têm apelo tanto para a classe 
média tradicional como para a 
emergente. As negociações estão 
sendo tocadas pela própria presi-
dente da República. No encontro, 
participaram cinco ministros de 
Estado, integrantes da área eco-
nômica, além de representantes 
do Bradesco, Qualicorp e Amil”, 
anunciou a Folha de S. Paulo, de 
27/02/13.

n A ABENEFS vem reforçar seu 
compromisso com o Sistema Único de 
Saúde, uma grande conquista do povo 
brasileiro. Não estamos alheios aos 
inúmeros problemas do SUS, mas não 

reconhecer que muitos avanços na área 
da saúde pública nas últimas décadas 
estão relacionados diretamente ao SUS 
e ao avanço que este representou em 
relação ao modelo de atenção existente 
antes da sua criação, nos parece um 
grande equívoco. Assim, consideramos 
preocupante a intenção do governo em 
ampliar o mercado de planos privados de 
saúde. A saúde não pode ser uma mera 
mercadoria.

n  A Sociedade Brasileira de 
Medicina de Família e Comunidade 
torna público seu repúdio à atitude 
do governo Dilma Rousseff, que 
discutiu com representantes de 
planos de saúde a ampliação dos 
planos privados para a população. 
Transferir o cuidado de cidadãos 
brasileiros a planos de “saúde” de 
baixa cobertura é uma sentença de 
condenação ao sofrimento e à morte 
ao já tão combalido povo brasileiro. 
Mais que um crime contra a Consti-
tuição e contra o sistema universal, 
igualitário e produtor de cidadania 
pelo qual lutamos, a atitude do go-
verno é um atentado contra a vida.

n Se a estratégia é de ampliação 
de acesso da população aos serviços de 
saúde, ela é elitista e, acima de tudo, 
fere a Constituição Federal; leva à pre-
carização do Sistema Único de Saúde; 
e não atende às demandas históricas de 
saúde do povo brasileiro. O segmento 
dos trabalhadores, representado no 
Fórum das Entidades Nacionais dos 
Trabalhadores das Áreas de Saúde - 
FENTAS, como parte da instância 
máxima de controle social do SUS, vem 
a público se manifestar contrário a toda 
e qualquer ação que possa colocar em 
risco a estabilidade do SUS.

 
n Somos contrários a essa priva-

tização! É uma proposta inconstitu-
cional que significaria mais um golpe 
contra o sistema público brasileiro. Ao 
tornar os planos de saúde peças cen-
trais do sistema de saúde, o governo 
segue na contramão dos sistemas uni-
versais, que valorizam a solidarieda-
de, a igualdade e a justiça social e não 
o lucro com a doença e o sofrimento. 
Repudiamos essa agressão ao SUS e 
à população brasileira. A ABRASCO 
reivindica respeito aos preceitos 

constitucionais e, consequentemente, 
a garantia plena das condições para o 
funcionamento do SUS.

n A ampliação da oferta de planos 
de saúde para a classe média constitui 
um atentado ao direito à saúde e um 
retrocesso na consolidação do SUS 
como sistema universal, integral e de 
qualidade, além de representar uma per-
versa extorsão para a população que paga 
barato, mas tem plano com cobertura de 
atendimento restrita, que não dá conta 
das necessidades de saúde das pessoas. O 
CEBES manifesta profunda preocupação 
e, tal como todo o movimento sanitário, 
encontra-se em alerta máximo contra 
essa iniciativa que compromete irrever-
sivelmente o SUS como projeto de saúde 
para a sociedade brasileira.

n Nota do Conselho Federal e 
Conselhos Regionais de Medicina 
– “A intenção de reduzir impostos, 
dar subsídios e destinar recursos 
públicos para as operadoras de 
planos de saúde (…) demonstra, de 
forma contraditória, o favorecimento 
da esfera privada em detrimento da 
pública na prestação da assistência à 
saúde, cuja prática tem sido feita sob 
o signo do subfinanciamento público 
federal, principal responsável pelas 
dificuldades do SUS”.

n Essas intenções caminham na 
contramão do que reza a Constituição 
da República. Enfraquecem o SUS e 
ampliam a mercantilização da saúde. 
É um enorme engodo acreditar que 
essas tarefas serão supridas pelo setor 
privado num país que possui a 12ª pior 
desigualdade social do mundo. Segura-
doras privadas visam sua própria saúde 
financeira. Concedem planos precários 
para jovens e expulsam a população 
idosa de praticamente todas as camadas 
sociais. O núcleo Plataforma Política 
Social pretende convidar seus membros 
para que interfiram e contribuam para 
esse debate urgente e necessário.

Seguridade Social aprova moção em defesa do SUS

Arquivo CNTS
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Sob forte pressão contra sua 
proposta de subsidiar os planos de 
saúde, em detrimento da necessida-
de de fortalecer o SUS, o governo 
mudou sua mira e recomendou aos 
aliados no Congresso Nacional a 
aprovação urgente do projeto que 
cria as fundações estatais. O minis-
tro da Saúde, Alexandre Padilha, 
defendeu a aprovação do Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 92/07, do 
Poder Executivo, que cria as Fun-
dações Públicas de Direito Privado 
para alguns setores, incluindo a 
saúde. Em audiência pública con-
junta das comissões de Seguridade 

Social, Defesa do Consumidor e de 
Fiscalização Financeira e Controle, 
ele disse já ter conversado com o 
presidente da Casa, Henrique Edu-
ardo Alves, e com o líder do PT, José 
Guimarães (CE), sobre o assunto.

A proposta já passou pelas 
comissões de Trabalho e de Cons-
tituição e Justiça e chegou a ser 
incluída várias vezes na pauta do 
plenário em 2009. Mas por sofrer 
forte resistência de entidades liga-
das ao setor, inclusive do Conselho 
Nacional de Saúde, não chegou 
a ser votada. Na ocasião, o então 
ministro da Saúde, José Gomes 

Temporão, chegou a desistir da 
proposta, que agora pode voltar 
ao debate com a declaração de Pa-
dilha. O objetivo do projeto é criar 
instituições – nos âmbitos federal, 
estadual e municipal – que atuem 
de forma concorrente com a livre 
iniciativa, mas em setores que o go-
verno julga essencial ter um braço 
do Estado. Os críticos da proposta, 
porém, consideram a proposta in-
constitucional e privatizante.

“A CNTS tem posição contrária ao 
PLP 92/07, que cria as fundações es-
tatais de direito privado, por entender 
que a medida levará à fragilização do 

SUS, com a precarização das relações 
de trabalho e queda na qualidade dos 
serviços prestados à população. Avalia 
que a proposta abre as portas para a 
privatização da saúde e isso impli-
cará na ausência do controle social, 
na dificuldade de implantação dos 
planos de cargos e salários, na perda 
da estabilidade para os servidores 
públicos e, principalmente, contraria o 
princípio constitucional que atribui ao 
Estado a responsabilidade de prestar 
serviços públicos de qualidade e a uni-
versalidade do acesso”, ressalta o vice-
-presidente da CNTS, João Rodrigues 
Filho. (Com Marise Lugullo/CNS)

Convidado a debater e escla-
recer a possibilidade de o 
governo federal financiar a 

ampliação do setor privado da saú-
de, o ministro Alexandre Padilha, 
participou da reunião ordinária do 
Conselho Nacional de Saúde, dia 15 
de março. Os conselheiros fizeram 
ponderações e questionamentos 
sobre o tema e a presidente do CNS, 
Socorro Souza, 
foi direta ao per-
guntar se “há a 
possibilidade 
de transferên-
cia de recursos 
financeiros para 
o setor privado” 
e Padilha negou 
a estratégia.

Mesmo as-
sim, o pleno do 
CNS aprovou 
nota ,  rea f i r -
mando posição 
já tomada na 
14ª Conferên-
cia Nacional de 
Saúde em de-
fesa e fortaleci-
mento do SUS 
universal, gra-
tuito, público e de qualidade e contra 
o financiamento do setor privado 
com recursos públicos. Também foi 
aprovada a continuidade de agenda 
permanente em defesa do SUS com 
debate entre entidades e segmentos 
representados no CNS e com o Con-
gresso Nacional.

O ministro esclareceu que não 
há essa negociação, “as pessoas não 
podem achar que um governo que 
estabeleceu para si a redução da 
pobreza discuta a possibilidade de 
propor ‘plano de saúde pobre para 
pobre’”. Segundo o ministro, “é 
muito importante que o CNS deba-
ta sobre a saúde suplementar, pois 
existe uma interface clara entre o 
sistema de saúde público e o privado 
já que cerca de 62 milhões de brasi-
leiros usam a saúde suplementar”. 
Alexandre Padilha apresentou aos 
conselheiros dados da saúde suple-
mentar e pública, algumas ações 

em defesa do usuário e da Agência 
Nacional de Saúde (ANS).

“Não foi discutido, pelo governo, 
a redução de impostos nem o finan-
ciamento da rede hospitalar privada. 
Hoje, o governo financia a expansão 
de hospitais por meio de programas 
da Caixa, BNDES, Banco do Brasil. 
Mas não foi apresentada proposta 
do que chamo de ‘plano pobre para 

pobre’. O que há 
é proposta de am-
pliação do papel 
regulatório da 
ANS. Qualquer 
operadora terá 
que seguir as re-
gras da Agência. 
Não há intenção 
de tirar recursos 
do SUS, mas pen-
sar na sustenta-
bilidade do setor 
privado”, disse o 
ministro.

Para respon-
der aos diversos 
questionamentos, 
Padilha fez uma 
analogia à des-
coberta do fogo 
e suas diversas 

utilidades, “sempre que houver fu-
maça vamos sentar e conversar, pois 
pode ser uma boa comida, um bom 
debate em busca da defesa do SUS, 
defesa dos direitos dos usuários e 
qualificação da assistência médica 
e hospitalar”. Por fim, o ministro 
parabenizou o CNS pela iniciativa: 
“precisamos valorizar esse espaço 
de debate. Se há dúvidas vamos 
conversar, assim como o CNS está 
fazendo. O CNS é a arena onde todos 
os setores estão representados”.

Alexandre Padilha havia apresen-
tado ao Conselho, dia 14 de março, 
um balanço das ações do Ministério 
no setor de saúde suplementar para 
garantir a qualidade dos serviços e 
defender seus usuários, pontuando 
a agenda regulatória do setor para o 
período 2013/2014. Entre os avanços 
obtidos com a regulação do setor 
está a implementação da avaliação 
que monitora desde 2012 o cumpri-

Padilha debate financiamento da saúde
e nega subsídio ao setor privado

mento por parte das operadoras de 
planos de saúde do tempo máximo 
para marcação de consultas, exames 
e cirurgias. No ano passado, 364 pla-
nos de 54 operadoras tiveram suas 
vendas suspensas temporariamente 
por descumprirem a regra. “Estamos 
em busca de medidas cada vez mais 
eficazes para garantir uma cobertura 
ampla, mais qualidade de atendi-
mento, com menor tempo de espera. 
Este ano, além do tempo máximo 
para atendimento, vamos monitorar 
também as negativas de cobertura”, 
ressaltou o ministro.

Em relação à agenda regulatória, 
ele citou os sete eixos temáticos: a 
sustentabilidade do setor, a garantia 
de acesso e qualidade assistencial, 
o relacionamento entre operadoras 
e prestadores, o incentivo à con-
corrência, a garantia de acesso à 
informação, a integração da saúde 
suplementar com o SUS e a gover-
nança regulatória.

Dia 6 de março, foi publicada a 

Resolução Normativa 319, que obri-
ga as operadoras a justificarem por 
escrito, e em até 48h, as negativas 
de cobertura. Para tanto, o usuário 
deve solicitá-la. A justificativa deve 
indicar a cláusula contratual ou 
dispositivo legal para a negativa. O 
ministro lembrou o ressarcimento 
recorde ao SUS pelas operadoras 
de saúde, por serviços prestados na 
rede pública de saúde a seus usu-
ários. Foram ressarcidos R$ 154,4 
milhões nos últimos dois anos – 24% 
a mais que o total dos 10 anos ante-
riores somados.

“Entendemos que é necessário 
discutir a regulação da saúde su-
plementar no SUS, mas que isso não 
signifique transferência de recursos 
públicos para o setor privado da 
saúde. A vinda do ministro legitima 
e reforça o papel do Conselho Nacio-
nal de Saúde como esfera legítima 
para esse debate”, ponderou a pre-
sidente do CNS, Maria do Socorro 
de Souza. (Fonte: CNS)

“O Conselho Nacional de Saúde se manifesta contrário 
a qualquer possibilidade de negociação entre o Governo 
Federal e os Planos Privados de Saúde, visando conceder 

ou ampliar subsídios públicos de qualquer ordem para 
ampliação da oferta de saúde privada no Brasil” 

Governo quer urgência na aprovação de projeto 
que cria fundação pública para atuar na saúde

Fotos: Rafael Bicalho/CNS
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O Movimento popular Saú-
de+10 reuniu cerca de 1.200 
pessoas no Ato em Defesa 

da Saúde Pública, dia 10 de abril, 
marcando a divulgação do resul-
tado da primeira contagem oficial 
de assinaturas já arrecadadas para 
dar entrada ao Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular, na Câmara dos 
Deputados, que reivindica 10% da re-
ceita corrente bruta da União à saúde 
pública. Em um ano de articulação, 
o Movimento arrecadou 1 milhão 
250 mil assinaturas. Número anun-
ciado pela presidente do Conselho 
Nacional de Saúde, Socorro Souza, 
e pelo coordenador do Movimento, 
Ronald Ferreira. Para que o projeto 
dê entrada na Câmara e vire lei é 
necessário o apoio de, pelo menos, 
1,3 milhão de cidadãos, mas a meta 
do movimento é superar essa marca. 
O movimento calcula que, com 10% 
das receitas da União para a Saúde, 
seriam garantidos mais R$ 45 bilhões 
por ano ao setor.

“O projeto de lei de iniciativa 
popular é um instrumento consti-

tucional que reforça a participação 
e a soberania popular na esfera po-
lítica e tem força para incidir sobre 
as decisões dos parlamentares a 
favor do interesse público. A saúde 
pública precisa ganhar mais força 
política na agenda da sociedade 
e dos governantes, pois é impor-
tante para a cidadania das classes 
trabalhadoras e desenvolvimento 
do país”, ressaltou Socorro Souza. 
O dinheiro, segundo ela, ainda 
não seria suficiente, mas já seria 
um passo importante. “No Norte 
e no Nordeste, o SUS é muito mais 
fragilizado, mais caro fazer saúde 
nesses lugares. Estamos discutindo 
a prioridade à atenção básica, a es-
truturação da rede pública de saúde 
nas capitais, mas, sobretudo, no 
interior do país”, afirmou. Para ela 
é preciso valorizar os profissionais 
da área, alertando para a grande 
desigualdade salarial.

A concentração foi às 9h em frente 
à Catedral Metropolitana de Brasília. 
Às 10h30 o grupo saiu em passeata 
rumo ao Congresso Nacional. Entre 

usuários do SUS, representantes 
de centrais sindicais e entidades de 
trabalhadores da saúde, estavam pre-
sentes a presidente e os conselheiros 
do CNS, titulares e suplentes e con-
selheiros de saúde de Estados. Parla-
mentares da Câmara e Senado, que 
apoiam maior financiamento para a 
saúde pública, se manifestaram sobre 
a importância da mobilização social 
para que mudanças efetivas aconte-
çam no país.

Após o anúncio do número 
de assinaturas, participantes do 
Movimento foram recebidos pelo 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Henrique Eduardo Alves. O 
presidente se manifestou a favor 
do Movimento e expressou sua 
solidariedade. “Entendo a saúde 
pública como prioridade. Sei que 
a educação é muito importante, 
fundamental para que possa ter 
pessoas instruídas com capacidade 
para buscar seu emprego e revelar 
sua qualificação. A educação é 
fundamental, mas sem saúde as 
pessoas não podem sequer buscar 

a educação; não podem sequer es-
tudar para aprender e se educarem. 
Entendo que a saúde seja priorida-
de das prioridades, tanto que existe 
nessa casa a proposta de criar uma 
comissão especial para cuidar do 
financiamento da saúde pública.”

Ainda com a pauta sobre o 
financiamento da saúde pública, 
o coordenador do Movimento, 
Ronald, foi recebido na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), do 
Senado Federal. O presidente da 
CAS, Waldemir Moka, se compro-
meteu a unir esforços na causa do 
Saúde+10. “Terão uma comissão 
aliada do movimento para que ele 
vire uma realidade como fonte de 
financiamento da saúde”. E o depu-
tado Cícero Lucena, integrante da 
Comissão, acrescentou: “podemos 
aprimorar. Ampliar o número de 
profissionais, de exames, entrega 
de medicamentos em casa, ações ge-
renciais são necessárias e urgentes 
e não podem ser alcançadas se não 
tivermos financiamento suficiente”. 
(Fontes: CNS e Ag. Câmara)

Saúde+10 reúne 1,250 milhão 
de assinaturas para Projeto de Lei

Fotos: Zeca Ribeiro/Secom/CD

Sociedade civil organizada e 
parlamentares estão mobilizados 
por mais recursos para a saúde. 
No mesmo dia em que dezenas de 
entidades se organizaram em uma 
marcha pela Esplanada dos Minis-
térios até o Congresso em defesa 
da saúde, a Câmara instalou uma 
comissão especial para discutir o 
financiamento público do setor. A 
ideia é, principalmente, garantir 
a destinação de, no mínimo, 10% 
das receitas correntes brutas da 
União para a saúde. Segundo o 
presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, a regulamentação 
da Emenda 29, em 2012 (Lei Com-
plementar 141/12), não produziu 
a solução esperada. Por isso, o 
tema volta à discussão.

“Essa comissão especial vai 
buscar caminhos, propostas, um 

diálogo produtivo com o gover-
no para que encontremos uma 
solução que venha a atender a 
expectativa imensa do Brasil, de 
todos os estados, que é dar uma 
saúde de respeito e altivez ao ci-
dadão”, afirmou Henrique Alves. 
A comissão especial será presidida 
pelo deputado Darcísio Perondi 
(PMDB-RS), que também é coor-
denador da Frente Parlamentar 
da Saúde. Perondi é ainda autor 
de projeto de lei complementar 
para destinar 10% das receitas da 
União para a Saúde (PLP 123/12). 
O relator será o deputado Rogério 
Carvalho (PT-SE). Foi escolhido 1º 
vice-presidente o deputado Man-
detta (DEM-MS); 2º vice o deputa-
do Marcus Pestana (PSDB-MG); e 
3º vice o deputado Dr. Paulo César 
(PSD-RJ). (Fonte: Ag. Câmara)

Reunidos em audiência pública 
na Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado Federal, secretários estaduais 
de Saúde destacaram como maiores 
preocupações de suas pastas a falta 
de médicos e de dinheiro. De acordo 
com o presidente do Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde - Conass, 
Wilson Alecrim, a entidade está se 
mobilizando para colher assinaturas 
para o projeto de lei de iniciativa 
popular, estabelecendo que 10% 
das receitas brutas da União sejam 
aplicadas no SUS. Caso o projeto seja 
aprovado, disse, poderia haver uma 
destinação de R$ 32 bilhões anuais a 
mais para o SUS, tomando como base 
os números de 2012.

Com relação à falta de médicos 
no interior, Alecrim disse que o 
problema se agravou nos últimos 12 
anos, tanto em razão do crescimento 
do SUS quanto do sistema de saúde 
privado. “Em 2002, tínhamos 16 mil 

equipes do Programa de Saúde da 
Família. Hoje, temos 38 mil. Há um 
déficit declarado pelo Ministério da 
Saúde de 6.600 médicos. Está faltan-
do mais de um médico por município 
só para preencher o que é necessida-
de nesse programa”, disse.

Os senadores Wellington Dias 
(PT-PI) e Humberto Costa (PT-PE) 
conclamaram os secretários estadu-
ais de Saúde a se mobilizarem com 
o objetivo de sugerir a criação de 
um dispositivo legal que preveja a 
destinação de recursos de royalties 
do petróleo também para a área de 
saúde pública, e não apenas para a 
educação. Acatando a sugestão do 
secretário de Saúde de Mato Grosso, 
Mauri Rodrigues de Lima, o senador 
Paulo Davim (PV-RN) propôs a reali-
zação de uma audiência pública para 
discutir o problema da “judicializa-
ção” na saúde. (Fonte: Movimento 
Saúde+10 e Senado Federal)

Câmara instala comissão para discutir
financiamento público da saúde

Secretários estaduais debatem 
carências da saúde pública
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MS e Anvisa anunciam ações 
para segurança do paciente

Estudo aponta que 66% dos incidentes com pacientes poderiam ser evitados no Brasil. 
Hospitais e serviços de saúde deverão notificar à Anvisa falhas na assistência

O Ministério da Saúde e a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária - Anvisa lançaram dia 

1º de abril, em Brasília, o Programa 
Nacional de Segurança do Paciente, 
cujo objetivo é prevenir e reduzir 
a incidência de eventos adversos – 
incidentes que resultam em danos 
ao paciente como quedas, adminis-
tração incorreta de medicamentos e 
erros em procedimentos cirúrgicos 
– nos serviços de saúde públicos e 
privados. “Segurança do paciente é 
um tema que muitas vezes não tem 
o grau de prioridade que deveria e, 
ao lançar esse programa, estamos 
colocando esse tema na agenda das 
nossas prioridades. Estou conven-
cido de que ao inserir esse tema na 
agenda prioritária do sistema de saú-
de público e privado do país, estamos 
firmando um grande compromisso 
com a qualidade”, afirmou o ministro 
da saúde, Alexandre Padilha.

Estudo da Fiocruz aponta que 
de cada dez pacientes atendidos em 
unidades hospitalares um sofre de 
evento adverso. Os dados revelam, 
ainda, que no Brasil a ocorrência 
deste tipo de incidente é de 7,6%. 
Desses, 66% são evitáveis. O Brasil li-
dera a proporção de eventos evitáveis 
numa lista com outros seis países: 
Nova Zelândia, Austrália, Espanha, 
Dinamarca, Canadá e França. 

Para prevenir essas ocorrências, 
o Ministério da Saúde e a Anvisa 
tornam obrigatório que todos os 
hospitais do país montem equipes 
específicas – chamado de Núcleo 
de Segurança do Paciente – para 
aplicar e fiscalizar regras sanitárias 
e protocolos de atendimento que 
previnam quanto a falhas de assis-
tência. Este núcleo funcionará como 
referência dentro de cada instituição 
na promoção de um cuidado seguro e 
também na orientação aos pacientes, 
familiares e acompanhantes. O nú-
cleo deverá entrar em funcionamento 
em 120 dias.

Também passa a ser obrigatória 
a notificação mensal de eventos ad-
versos associados à assistência. Para 
isso, a Anvisa colocará à disposição 
de todos os profissionais e serviços 
de saúde a Ficha de Notificação de 
Eventos Adversos. O formulário será 
hospedado no site da Agência e será 
o canal oficial para a notificação de 
situações adversas. A medida prevê 
sanções aos hospitais, até mesmo 
suspensão do alvará de funciona-
mento, a serviços de saúde que não 
se adequarem às novas ações.

Desde 2011, 192 hospitais da Rede 
Sentinela monitoram um conjunto de 
eventos adversos no atendimento aos 
pacientes. A experiência permitiu o 
lançamento do Programa Nacional 
de Segurança do Paciente. A Rede 
responde por, aproximadamente, 60 
mil leitos e cerca de 40 mil atendi-
mentos por dia. Os hospitais da rede 
realizam monitoramento sistemático: 
infecção sanguínea adquirida na UTI 
do hospital; uso de medicamentos; 
uso do sangue; e uso de produtos 
como próteses.

“Esse programa nasce com uma 
base muito sólida, calcada no tra-
balho exitoso que vem sendo feito 
pela Rede Sentinela”, disse o dire-
tor-presidente da Anvisa, Dirceu 
Barbano, ao reforçar a importância 
das ações que já vem sendo imple-
mentadas através da Rede. “Todas 
as áreas do Ministério da Saúde já 
desenvolvem ações relacionadas à 
segurança do paciente, mas verifi-
camos que se pudéssemos articular 
essas ações dentro de um programa, 
daríamos um passo muito grande 
em termos de melhoria na seguran-
ça do paciente. 

Para assegurar o manejo mais 
seguro dos pacientes, o Ministério da 
Saúde colocará em consulta pública 
seis protocolos de prevenção a even-
tos adversos. Os textos orientam so-
bre os seguintes temas: higienização 
das mãos; cirurgia segura; prevenção 
de úlcera por pressão; identificação 
do paciente; prevenção de quedas; 
e prescrição, uso e administração 
de medicamentos. (Fonte: Agência 
Saúde/MS) 

O Ministério da Saúde lança mais 
três Diretrizes de Atenção à Saúde 
da Pessoa com Deficiência para 
que profissionais de saúde estejam 
preparados para dar atendimento 
qualificado a esse público. As dire-
trizes integram as ações do plano 
Viver sem Limite, lançado há um ano 
pelo governo federal. O lançamento 
das Diretrizes de Atenção à Pessoa 
Amputada; Diretrizes de Atenção 
à Pessoa com Lesão Medular; e Di-
retrizes Brasileiras para a Triagem 
Auditiva Neonatal ocorreu durante a 
3ª Conferência Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, realizada 
de 3 a 6 de março em Brasília. 

Voltadas às equipes multiprofis-

sionais do SUS, as diretrizes trazem 
informações detalhadas sobre como 
proceder quanto ao diagnóstico, ca-
racterização da doença, tratamento, 
controle e acompanhamento dos 
usuários, entre outros. De acordo 
com o Censo do IBGE 2010, hoje 
existem no país 45,6 milhões de 
pessoas que se declaram com de-
ficiência.

Em setembro foram lançadas 
duas diretrizes voltadas para pes-
soas com Síndrome de Down, entre 
elas, uma com versão acessível pre-
parada por jovens com a síndrome 
e entidades sociais. Até 2014, está 
previsto o lançamento de mais seis 
diretrizes de Atenção à Pessoa com 

Deficiência: Pessoa com Autismo; 
Pessoa com Acidente Vascular 
Encefálico (AVE); Orientação a 
Detecção e Intervenção Precoce e 
Prevenção de Deficiências Visuais - 
“Saúde Ocular na Infância”; Pessoa 
com Paralisia Cerebral; Pessoa com 
Traumatismo Crânio-Encefálico; e 
Pessoa com Deficiência Intelectual.

Lançado em 17 de novembro de 
2011 pela presidente Dilma Rousseff 
(Decreto 7.612), o Viver sem Limite - 
Plano Nacional dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, em parceria com 
outros 15 ministérios. Até 2014, serão 
investidos no plano R$ 7,6 bilhões, 
sendo que R$ 1,4 bilhão serão des-
tinados ao eixo da saúde – R$ 891 

milhões em 2012 – cerca de R$ 250 
milhões a mais que 2011, quando 
foram investidos R$ 641 milhões 
na saúde da pessoa com deficiência.

O plano possui quatro eixos de 
atuação: acesso à educação, atenção 
à saúde, inclusão social e acessibi-
lidade. Entre as ações, está a cria-
ção de Centros Especializados em 
Reabilitação (CER), cujo objetivo 
é ampliar o acesso e a qualidade 
dos serviços de saúde prestados 
às pessoas com deficiência. Já fo-
ram aprovadas mais 33 propostas, 
sendo 20 para construção e 13 para 
qualificação de serviços existentes, 
totalizando investimentos de R$ 
102,48 milhões.

Ministério lança diretrizes para tratar pacientes com deficiência

Arquivo CNTS

Notificação de eventos adversos será obrigatória

Os protocolos funcionam como guias 
e normas que devem ser observadas 
nos hospitais e também as práticas 
mais recomendadas para manter a 

segurança ao paciente.
l O Programa estabelece, ainda, a 

criação do Comitê de Implementação 
do Programa Nacional de Segurança 
do Paciente. Composto por repre-
sentantes do governo, da sociedade 
civil, de entidades de classe e univer-
sidades, tem por objetivo promover 
e apoiar iniciativas voltadas à se-
gurança do paciente em diferentes 
áreas da atenção à saúde. O Comitê 
também será uma referência para a 
tomada de decisão na área e o apoio 
à implantação do programa.
l A Anvisa também lança edital 

de chamamento para entidades da so-
ciedade civil que tenham interesse em 
compor a força de trabalho que será 
formada para discutir soluções e pro-
postas para a promoção da segurança 
do paciente. O grupo constituído terá 
seis meses para apresentar propostas. 
l Outro eixo do Programa Nacio-

nal é a capacitação de profissionais. 
Imediatamente, será aberto curso 
com 1.200 vagas para farmacêuticos 
de atuação hospitalar com parceria 
do Hospital Albert Einstein. O curso 
é ministrado pelo Centro de Simula-
ção Realística, do Instituto Israelita 
de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. 
Em 90 dias será elaborado o Plano de 
Capacitação e confeccionado material 
de apoio aos profissionais da saúde. O 
Ministério da Saúde, juntamente com 
a Anvisa e a OPAS/OMS, publicará 
uma série de cadernos sobre o tema 
Segurança do Paciente e guias com os 
protocolos referentes a este assunto.
l Também será assinado termo de 

cooperação com o Conselho Federal 
de Medicina para promover o treina-
mento de estudantes e profissionais 
da saúde em três áreas específicas: 
bioética, ética do exercício profissional 
e procedimentos clínicos seguros. 
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Enfermagem brasileira tem novo perfil, 
com mais atribuições e responsabilidades

Estas são algumas das normas 
contidas no Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem e 

que, sem dúvida, são consequências 
das conquistas da categoria verifica-
das no decorrer dos anos. A enfer-
magem vem conquistando espaços, 
somando atividades, assumindo 
cargos e, consequentemente, atrain-
do para si mais responsabilidades. 
Tornou-se uma profissão voltada às 
áreas assistencial, administrativa, 
educacional e gerencial.

Voltemos um pouco na história. 
A partir do século XVIII, observam-
-se referências a um tipo de trabalho 
que se assemelhava à enfermagem, 
“com características domésticas, 
como complemento das atividades 
dos cirurgiões ou no âmbito do traba-
lho escravo, quando os negros eram 
treinados para cuidar”. A prática de 
enfermagem sur-
giu pelas mãos de 
leigas, tendo como 
marco as técnicas 
ensinadas por Flo-
rence Nightingale, a 
partir de 1853, 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 instru-
mento para auxiliar 
na iluminação ao 
auxiliar os feridos 
durante a noite.

A enfermagem profissional, dita 
moderna, expande-se no mundo 
ocidental a partir do final do século 
XIX, “com suas bases de rigor técnico 
e científico”. A profissão, aos poucos, 
foi perdendo seu caráter empírico à 
medida que a profissão passou a ser 
legalmente reconhecida e suas ativi-
dades e autonomia vão se ampliando. 
Em 1955, no Brasil, foi aprovada a Lei 
2.064 para regulamentar o exercício 
da enfermagem profissional. E em 

1986, com a Lei 7.498, o exercício da 
enfermagem ganha outro vulto e seus 
profissionais encontram mais respal-
do legal para o desenvolvimento de 
suas atividades, e principalmente o 
enfermeiro adquire mais autonomia. 
O Decreto 94.406/87 regulamenta a 
Lei nº 7.498, dispondo sobre o exer-
cício e atribuições de enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de Enfermagem.

Com a Constituição Federal de 
1988, que ampliou os direitos de 
cidadania e, consequentemente, o 
acesso ao Poder Judiciário, com a 
criação das defensorias públicas e 
dos juizados especiais, a categoria 
viu aumentar as responsabilidades 
não somente no campo profissional, 
mas também ético, administrativo, 
penal e civil. O objetivo final é ga-
rantir uma assistência de qualidade, 
não apenas para o indivíduo, mas 

também para a sua 
família, com base 
no respeito aos di-
reitos humanos. O 
profissional deve, 
ainda, buscar a pro-
moção, proteção, 
prevenção de do-
enças, produção de 
pesquisas, reabili-
tação e recuperação 
da saúde, dentro de 
sua comunidade.

A contrapartida 
em termos de valori-
zação profissional e 
mercado de trabalho 
suficiente e adequa-
do, no entanto, não 
foi correspondente. 
São atribuições de 
sobra e direitos e 

garantias de menos. Nos últimos 
anos, casos de erros atribuídos a 
profissionais de enfermagem tiveram 
repercussão nacional. É preciso con-
siderar que o profissional de saúde, 
assim como qualquer outro profis-
sional, como ser humano, é passível 
de cometer erros no exercício da sua 
profissão. Ainda mais quando atua 
com um quadro muito aquém do 
necessário; com excessiva jornada 
de trabalho; baixa remuneração; má 

formação; e pressionado por uma 
demanda muito além da estrutura 
oferecida, seja no sistema público 
de saúde, por meio do SUS, seja nas 
unidades de assistência privada. 

Diante de todo esse quadro pode-
mos afirmar, sem sombra de dúvidas, 
que os profissionais da enfermagem 
realizam milagres. “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 fa-
tores que interferem na qualidade do 
atendimento”. A equipe de enferma-
gem, hoje, representa 70% da força de 
trabalho em saúde. A mão de obra é 
majoritariamente feminina, represen-
tando cerca de 86% da categoria. 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.

Estudos e mesmo a prática com-
provam que a qualidade da assis-
tência está intrinsecamente ligada 
às condições estruturais, físicas e 
emocionais em que os profissionais 
executam suas atividades. Sendo 
assim, é preciso cuidar de quem 
cuida de todos os brasileiros, e nos 
momentos mais frágeis de suas vidas, 
quando estão doentes.

A CNTS convoca os trabalha-
dores da saúde, autoridades e a 
sociedade em geral a se unirem às 
manifestações do mês de maio por 
melhoria das condições de trabalho e 
a valorização dos profissionais da en-
fermagem; pela regulamentação da 
jornada de trabalho; pela prevenção 
a doenças e acidentes de trabalho; por 
remuneração digna; pela educação 
continuada, com acesso a cursos de 
aperfeiçoamento; pela qualificação 
profissional, aliada à implantação 
de Plano de Cargos e Salários; pelo 
combate à terceirização. 

A diretoria da CNTS parabeniza 
todas as trabalhadoras da saúde, em 
especial as da enfermagem, pelas jus-
tas comemorações em homenagens a 
essas profissionais. 

Wanda Aguiar Horta

Ser Enfermeiro
é se engajar
na realidade da vida.
É um sofrer e amar,
consciente e decidido.
É se aceitar
com autenticidade
com uso constante
e responsável
de sua liberdade.
É compartilhar,
com seus pacientes,
as esperanças, o amor,
a vida, as alegrias,
a saúde e o nascimento;
as decepções,
a solidão e o sofrimento,
a angústia e a dor,
a morte, as tristezas
e as frustrações.
É dar de si mesmo
e com isso crescer;
é assumir um compromisso
e com ele amadurecer.

Parabéns, Enfermagem!

Tornar-se
“Profissão comprometida com 
a saúde do ser humano”.
“O profissional de Enfermagem 
exerce sua atividade com 
justiça, competência, 
responsabilidade... com 
autonomia, respeitando os 
preceitos legais”.
“A assistência de enfermagem 
deve ser realizada livre 
de danos decorrentes da 
imperícia, negligência ou 
imprudência”.
“O profissional deve manter-se 
atualizado; ...e principalmente 
responsabilizar-se pela falta 
cometida em suas atividades, 
seja individual ou em equipe”.

 “A Enfermagem é uma 
arte; e para realizá-la 
como arte, requer uma 
devoção tão exclusiva, 

um preparo tão rigoroso, 
quanto a obra de qualquer 

pintor ou escultor; pois 
o que é tratar da tela 

morta ou do frio mármore 
comparado ao trabalho 
do corpo vivo, o templo 

do espírito de Deus? 
É uma das artes; 

poder-se-ia dizer, a mais 
bela das artes!” 

Florence Nightingale
Agenda 

do Fórum
l 01 a 31.05 - Mês da Enfermagem - 
Mostra da Enfermagem na Câmara 
dos Deputados

l 21.05.13 - Sessão solene em home-
nagem à Enfermagem, na Câmara 
dos Deputados

l 18.06.13 - Debate sobre inserção 
da enfermagem na residência mul-
tiprofissional, em Brasília

Enfermagem representa 70% da força de trabalho em saúde
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Em 2010, durante o processo 
eleitoral, a então candidata 
Dilma Rousseff e seu coorde-

nador de campanha, hoje ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha, 
assumiram o compromisso de 
apoiar a aprovação do Projeto de 
Lei 2.295/00 e adotar as medidas 
necessárias para a implantação da 
jornada de 30 horas semanais para 
a enfermagem brasileira. Mesmo 
diante de toda a mobilização das 
entidades sindicais e de classe que 
representam a categoria, reunidas 
no Fórum Nacional 30 hora já!, o 
compromisso vem sendo ignorado 
pelo governo. Aliada ao descaso do 
Executivo, a submissão da Câmara 
dos Deputados é mais 
um empecilho para a 
votação da proposta. No 
último ato público, dia 
9 de abril, os profissio-
nais, revoltados, apro-
varam proposta de pa-
ralisações como último 
recurso para conquistar 
o direito previsto na 
Constituição Federal 
de 1988.

Durante o ato pú-
blico, coordenadores 
do Fórum – formado 
pela CNTS, FNE, ABEn, 
Cofen e Anaten –, foram 
recebidos pelo ministro 
Padilha, que impôs duas 
condições do governo 
para apoiar a proposta na Câmara: 
excluir da jornada de 30 horas os 
profissionais vinculados ao Progra-
ma Saúde da Família e implantação 
escalonada da nova jornada por 
tempo ainda não definido. Padilha 
disse que se não houver acordo 
quanto aos dois pontos, o governo 

José Lião de Almeida*

A mobilização permanente da enfer-
magem em torno do Fórum 30h já - En-
fermagem unida por um único objetivo, 
em defesa da regulamentação da jornada, 
tem garantido para a categoria um papel 
de destaque na história do movimento 
sindical recente da área da saúde. Nunca 
houve antes tanta coesão e união entre os 
trabalhadores e as entidades representa-
tivas da classe. Dirigentes da CNTS, FNE, 
ABEn e Cofen intensificam suas atividades 
e os resultados estão presentes, com ma-
nifestações importantes, como a Mobiliza 
Enfermagem, organizada pelo Fórum, 
que reuniu milhares de manifestantes em 
Brasília, no último dia 09/04. 

Afinal, o que está em jogo é o reconhe-
cimento público da importância da enfer-
magem brasileira, presente 24 horas por 
dia nos serviços de saúde e responsável 
por mais de 70% das ações assistenciais. 
Dentro deste panorama, foi com grande 
empenho que os dirigentes da CNTS e de 

suas federações filiadas e sindicatos vincu-
lados marcaram presença na concentração 
em frente à Catedral de Brasília, exigindo 
a regulamentação urgente da jornada de 
trabalho da enfermagem, conforme com-
promisso de campanha assumido pela 
presidente Dilma Rousseff, em 2010.

A enfermagem espera que o deputado 
Henrique Eduardo Alves, presidente da 
Câmara Federal, juntamente com os líde-
res de bancadas e demais deputados da 
Casa reconheçam a urgência da aprovação 
do PL 2.295/00 e apóiem a nossa luta neste 
sentido, colocando o projeto em votação o 
mais breve possível, pois com isso estarão 
favorecendo não só os trabalhadores e os 
usuários do SUS, mas todo o atendimento 
médico público e privado do país.

A CNTS se orgulha de participar ativa-
mente deste momento único e colaborar, 
de forma contínua e integral, para mudar 
a história do sistema de saúde brasileiro. A 
hora é agora! Pela Jornada de 30 horas já!

*Presidente da CNTS e do Sinsaudesp

A hora é agora - Palavra 
empenhada deve ser cumprida!

A intransigência do governo e a submissão da Câmara revoltam 
categoria e podem levar a paralisações da Enfermagem 

vai agir para que o projeto não seja 
colocado em pauta de votação e, 
se o for, vai orientar a bancada go-
vernista para que votem contra ou 
esvaziem o plenário para que não 
tenha o quórum necessário para 
aprovação.

Em reação à postura do governo, 

de presença para que não houvesse 
quórum para a votação. 

Vários deputados levaram à mesa 
diretora da Casa requerimento para 
inclusão do projeto na ordem do dia; 
por diversas vezes os líderes de ban-
cadas assinaram documento de apoio 
para votação urgente da proposta; in-
felizmente, como já denunciado por 
deputados realmente engajados na 
causa, não passa de discurso diante 
da categoria. Ainda durante o ato de 
9 de abril, o presidente da Câmara, 
deputado Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN) se comprometeu a levar 
o tema para a reunião de lideranças, 
dia 16 de abril. Ele também não 
cumpriu a palavra dada e nenhum 
dos líderes defendeu a proposta na 
reunião.

A jornada de 30h é um direito do 
trabalhador de enfermagem e uma 
garantia de qualidade de assistên-
cia. Estudos realizados pelo Minis-
tério da Saúde, em parceria com os 
setores filantrópico, privado e as 
organizações de enfermagem que 
compõem o Fórum, demonstram 
que o impacto financeiro para o go-
verno é muito pequeno. No entanto, 
para a categoria e para a sociedade, 
as consequências são altamente 
positivas, resultando em cuidados 
mais seguros e de qualidade e em 
melhores condições no ambiente 
de trabalho.

A enfermagem brasileira é a úni-
ca categoria presente 24 horas nos 
serviços de saúde e responsável por 
mais de 70% das ações assistenciais. 
Por sua importância e dedicação 
exige respeito e valorização. E não 
aceita mais as vãs promessas e os 
discursos que não se concretizam 
nos atos do governo e nas atividades 
parlamentares.

Mobilização permanente pela aprovação das 30h

a plenária, que superlotou o 
auditório Nereu Ramos, da 
Câmara, respondeu com a 
possibilidade de paralisa-
ção e com aviso de que não 
votarão, em 2014, naqueles 
que forem contrários ao PL 
2.295 e/ou se ausentarem 
do plenário quando da vo-
tação. “Ô, Padilha, pode 
esperar. A enfermagem vai 
parar”, gritavam em coro os 
manifestantes.

O PL 2.295, que regula-
menta a jornada dos profis-

sionais da enfermagem, está pronto 
para ser votado no plenário da Câ-
mara dos Deputados, inclusive com 
aprovação de regime de urgência. 
Ano passado, chegou a entrar na 
pauta, mas, por manobra do governo, 
deputados da base aliada deixaram 
o plenário ou não assinaram a lista 

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Fórum 30h se reúne com Padilha
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Em mais um grande ato público 
pela regulamentação da jorna-
da de trabalho, cerca de cinco 

mil profissionais da enfermagem 
realizaram caminhada pela Espla-
nada dos Ministérios, na manhã de 
9 de abril, cobrando a votação do PL 
2.295/00 em regime de urgência na 
Câmara dos Deputados. A mobiliza-
ção contou, ainda, com reuniões com 
autoridades dos poderes Executivo e 
Legislativo e realização de audiência 
pública para debater a jornada e ou-
tras questões da categoria. A CNTS e 
suas federações filiadas e sindicatos 
vinculados trouxeram caravanas de 
todos os estados para a mobilização 
em Brasília.

A partir das 9h houve concentra-
ção em frente à Catedral de Brasília, 
no início da Esplanada, e os mani-
festantes saíram em caminhada até 
o Ministério da Saúde, onde fizeram 
um “apitaço” e proferiram palavras 
de ordem, cobrando de Alexandre 
Padilha que cumpra o compromis-
so assumido com a enfermagem 
de apoiar a reivindicação. “A luta 
dos profissionais da enfermagem é 
histórica. Vem desde 1955, quando 
já existiam projetos de lei que pen-
savam numa jornada especial, justa-
mente pela peculiaridade do setor, 
pelo excesso de trabalho e estresse, 
entre outros problemas”, destacava 
o secretário-geral da CNTS, Valdirlei 
Castagna, do carro de som.

Os manifestantes continuaram a 
caminhada, passando em frente ao 

Palácio do Planalto, cobrando da pre-
sidente Dilma Rousseff que cumpra 
a palavra dada quando candidata, de 
que apoiaria o projeto em tramitação 
na Câmara, bem como implantaria 
as condições para que a jornada de 
30 horas fosse implantada, em nome 
da valorização da enfermagem e da 
qualidade dos serviços prestados à 
sociedade. “Os profissionais estão 
se afastando de suas atividades por 
causa de doenças provocadas pela 
sobrecarga da jornada e pelas péssi-
mas condições de trabalho”, lembrou 
o presidente da CNTS, José Lião de 
Almeida.

Em seguida, se concentraram 
em frente o Congresso Nacional e, 
depois, participaram da audiência 
pública realizada pela Comissão de 
Legislação Participativa, por reque-
rimento do deputado Dr. Grilo. O 
presidente da Comissão, deputado 
Lincoln Portela (PR-MG), disse que  
este é o momento de uma ação polí-
tica para aprovação do projeto. “O 
tema é bem recebido. Há, claro, um 
trabalho feito pelos hospitais, pelas 
Santas Casas. Então, é um trabalho 
difícil de ser feito, mas nada é im-
possível”, avaliou.

“Assumi a responsabilidade da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Enfermagem, esta categoria tão 
grande e importante para o país e 
vamos lutar até alcançar a vitória”, 
reafirmou o presidente da Frente, 
deputado Wilson Filho (PMDB-PB). 
“Vocês trabalham para que os bra-

sileiros vivam, mas a enfermagem 
está morrendo, esperando há 13 anos 
por uma jornada digna de trabalho”, 
acrescentou. “É uma vergonha um 
projeto como este, essencial para 
o bem de todos que precisam da 
enfermagem do Brasil, ficar 13 anos 
sem aprovação. E está mais do que 
provado que o impacto financeiro é 
insignificante”, reagiu Dr. Grilo.

A deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ), que acompanhou os 
profissionais na audiência com o 
presidente da Câmara, acusou os 
hospitais particulares de fazerem 
pressão para que o projeto não seja 
votado. “O setor privado de saúde 
pressiona contra a votação e justifica 
com o argumento de que não poderá 
contratar profissionais com a redução 
da carga horária. Mas não pararemos 
de fazer o esforço junto aos líderes. 
Nossa atuação não é nenhum favor, 
é obrigação responder a quem nos 
colocou aqui com nosso trabalho 
e nosso compromisso. Temos que 
dizer e agir”.

A deputada, que é secretária da 
Frente, ressaltou que é preciso cobrar 
o compromisso assumido por Dilma 
e Padilha. “Não tenho dúvida do 
compromisso de vocês com o SUS, 
com os usuários do sistema e do que 
é o trabalho de vocês, mas precisa-
mos quebrar barreiras. Esta é uma 
bandeira ampla e suprapartidária. 
O ano de aprovar o projeto é este e a 
hora é agora”, disse.

Inúmeros deputados falaram em 

defesa da proposta, ressaltando a de-
silusão dos profissionais para com a 
Câmara dos Deputados; reforçando a 
avaliação de que o impacto financeiro 
é mínimo diante dos benefícios para 
os trabalhadores e a sociedade; lem-
brando que erros são cometidos por 
profissionais por conta do desgaste 
físico e emocional em decorrência 
da extensa jornada de trabalho; e 
questionando se a preocupação com 
a economia deve ser maior que o 
cuidado com a vida humana.

Para o diretor Social e de Assun-
tos Legislativos da CNTS, Mário 
Jorge dos Santos Filho, membro da 
coordenação do Fórum, quem pro-
mete, deve. “A presidente Dilma e o 
ministro Padilha prometeram, assi-
naram e estão trabalhando contra a 
regulamentação da jornada”, disse, 
lembrando que o projeto só não foi 
aprovado ano passado por conta de 
manobra do governo para reduzir o 
quórum em plenário. “A enferma-
gem vive doente, exposta a riscos 
biológicos, a condições precárias de 
trabalho e a agressões físicas. Mente 
e corpo cansados interferem na qua-
lidade da assistência à população”.

“Foi um momento de grande 
relevância porque mostramos aos 
poderes Legislativo e Executivo a 
força da nossa categoria e reafirma-
mos a necessidade da aprovação da 
jornada 30 horas e os ganhos reais, 
tanto para os profissionais quanto 
para os pacientes”, ressalta o diretor 
tesoureiro da CNTS, Adair Vassoler.

“Mobiliza EnfErMagEM”

Profissionais pressionam pela aprovação das 30h
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

J. Batista/Secom/CD
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Como parte da agenda do 
Fórum Nacional 30 horas, a 
Frente Parlamentar Mista em 

Defesa da Enfermagem realizou 
audiência pública, dia 19 de março, 
para debater sobre Novas Profissões 
e a Interface com o Fazer da Enfer-
magem. O objetivo foi conhecer a 
posição das entidades representati-
vas dos profissionais da área sobre 
projetos que tramitam na Câmara dos 
Deputados e no Senado, que visam 
regulamentar como profissões inde-
pendentes as ocupações de cuidador 
de idosos, instrumentador cirúrgico e 
técnico em imobilização ortopédica, 
parteiras, entre outras.

Ao iniciar o debate, o presidente 
da Frente, deputado Wilson Filho 
(PMDB-PB) ressaltou estar junto 
com a categoria pela aprovação de 
projetos que garantam direitos e con-
dições dignas de trabalho. “Unidos 
vamos garantir que direitos sejam 
conquistados e respeitados”, afirmou. 
A proposta de consenso foi para 
que essas ocupações sejam tratadas 
como especializações profissionais 
da categoria tanto no nível técnico, 
quanto no nível superior, conforme já 
especificam resoluções do Conselho 
Federal de Enfermagem - Cofen. Ou 
seja, o trabalho desenvolvido em tais 
ocupações já faz parte das atividades 
do profissional de enfermagem.

O apoio à jornada de 30 horas 
para a enfermagem e a propostas de 
interesse da categoria foi reafirmado 
por vários deputados que passaram 
pela reunião.  “Temos que zelar pela 
formação de recursos humanos na 
área da enfermagem, ouvir as opini-
ões e aprofundar nossos pareceres e 
intervenções”, disse a deputada Car-
men Zanotto (PPS-SC), que é profis-
sional da enfermagem, ao lembrar os 
inúmeros cursos existentes país afora 

Enfermagem debate novas ocupações

e da má formação, que levam a erros. 
“Não devemos resumir nossa 

atividade a tarefas ou procedimentos 
por trás do balcão”, alertou a deputa-
da Rosane Ferreira (PV-PR), também 
enfermeira de profissão, ao criticar 
o surgimento de novas profissões 
por reduzir o campo de atuação do 
profissional de enfermagem. “O que 
nos preocupa é a forma como essas 
atividades estão sendo postas e a res-
trição da atividade da enfermagem. 
A enfermagem tem que atuar na 
prevenção, na promoção e na atenção 
à saúde”, disse.

O diretor de Assuntos Sociais e 
Legislativos da CNTS, Mário Jorge 
dos Santos Filho, falou em nome da 
Confederação e destacou que, diante 
das novas ocupações que vão surgin-
do, há a necessidade de qualificação. 
“É essencial ter profissionais quali-
ficados, principalmente, diante das 
condições em que trabalhamos, com 
jornada extensa, demanda excessiva 
e falta de estrutura”, disse.

O assessor parlamentar da CNTS, 
André dos Santos, fez um relato sobre 
os principais projetos em tramitação 

no Congresso Nacional e alertou os 
dirigentes das entidades para a maior 
proximidade com os parlamentares, 
no sentido de subsidiá-los com in-
formações, seja pela aprovação de 
projetos de interesse ou pela rejeição 
de propostas prejudiciais à categoria.

A enfermeira do trabalho e ex-con-
selheira do Cofen, Ivone Martini, 
abordou a legislação existente sobre 
as atribuições e competências na ação 
do cuidar da enfermagem “Algumas 
coisas que chegam com ar de mo-
dernidade em nada contribuem para 
melhorar a assistência”.

Várias questões quanto à ativi-
dade foram apresentadas durante o 
debate. A presidente da Federação 
dos Trabalhadores da Saúde do Rio 
de Janeiro, Maria Barbara da Costa, 
avaliou que, com o fim dos cursos 
para auxiliar de enfermagem outras 
ocupações estão assumindo as fun-
ções. “Qualquer um pode virar um 
aux da vida”, alertou. Ela cobrou 
que a formação na área da saúde seja 
incluída no Pronatec, programa do 
Ministério do Trabalho destinado à 
formação técnica.

O Fórum Nacional 30 horas já!  
homenageou deputados e senadores 
que se uniram às representações dos 
profissionais na luta pela regulamen-
tação da jornada de 30 horas sema-
nais. Mais que o reconhecimento, 
a homenagem teve o significado 
de reafirmar o compromisso dos 
parlamentares em defesa dos traba-
lhadores da saúde, em especial do PL 
2.295/00. Foram agraciados com o 
diploma de Amigos da Enfermagem 
mais de 130 parlamentares que, nos 
últimos anos, apresentaram reque-
rimento para a inclusão do projeto 
na pauta para votação em regime 
de urgência, convocaram o debate e 
pressionaram as lideranças pela sua 
aprovação.

O ato foi realizado em parceria 
com a Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Enfermagem, dia 19 
de fevereiro, no auditório Freitas 
Nobre, na Câmara dos Deputados. 
O presidente da Frente, deputado 
Wilson Filho (PMDB-PB), um dos 
homenageados, lembrou os riscos 
à saúde física e mental por que pas-
sam os trabalhadores da saúde, em 
especial esses profissionais. 

O diretor Social e de Assuntos 
Legislativos da CNTS, Mário Jorge 
dos Santos Filho, representou a 
Confederação na mesa de debates. 
“Viemos aqui mais uma vez reafir-
mar que a enfermagem no Brasil 
vive doente, estressada, e quem 
arca com as despesas é o INSS. 
Quem usufrui da nossa mão de 
obra não tem compromisso com 
aquele que faz a saúde da popu-
lação. Temos de fazê-los entender 
que valorizar e cuidar do profissio-
nal não é despesa, é investimento”. 

“O ato de homenagem aos 
deputados, que sempre demons-
traram ser parceiros na luta pela 
regulamentação da jornada da en-
fermagem, foi importante também 
pelo objetivo de reafirmação do 
compromisso com a nossa causa e 

com outros projetos essenciais para 
a categoria e para os trabalhadores 
da saúde em geral. Nossa expec-
tativa é de que a manifestação de 
reconhecimento traga outros parla-
mentares para a defesa do projeto”, 
avaliou o secretário-geral da CNTS 
e também integrante da coordena-
ção do Fórum, Valdirlei Castagna.

A presidente da FNE e coorde-
nadora do Fórum, Solange Caetano, 
destacou que “a CNTS tem sido 
grande parceira na luta, que visa 
discutir não só a jornada de traba-
lho, mas também o piso salarial e 
as condições de trabalho”. 

O ex-deputado Mauro Nazif 
(PSB-RO), um dos mais aguerri-
dos defensores do PL 2.295 e autor 
do PL 4.924/09, que dispõe sobre 
o piso salarial para enfermeiros, 
técnicos e auxiliares, foi agraciado 
com o diploma e também com uma 
placa distintiva de sua atuação na 
Câmara dos Deputados, encerrada 
no final de 2012 por conta de sua 
eleição a prefeito de Porto Velho. 
Devido a compromissos da prefei-
tura, Nazif não pode comparecer ao 
evento, mas enviou um represen-
tante e um vídeo de agradecimento 
pela homenagem. 

Fórum homenageia amigos da Enfermagem

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

As entidades que compõem o 
Fórum Nacional 30h já – CNTS, 
FNE, Anaten e Cofen – solici-
taram aos relatores da Medida 
Provisória nº 601/12, deputado 
Alex Canziani (PTB-PR) e senador 
Armando Monteiro (PTB-PE), a 
adequação da Emenda Aditiva 33, 
do deputado Cândido Vaccarezza 
(PT-SP), que acrescenta o setor “de 
assistência à saúde nas atividades 
de atendimento hospitalar” ao rol 
de contemplados com a política 
de desoneração tributária. As enti-
dades argumentam que a medida 
representará expressivo avanço na 
direção da melhoria da qualidade 
dos serviços de saúde prestados à 
população brasileira.

As entidades ressaltam, ain-
da, que a maior preocupação dos 
brasileiros, conforme apontam as 
pesquisas, está na insuficiência e 
ineficiência do setor saúde para 
garantir a demanda e, mais que 
isso, atendimento de qualidade à 
população. 

A saúde enfrenta grave crise 
de financiamento. O Brasil investe 
em saúde apenas 8,7% do PIB, per-
centual menor do que a média dos 
países africanos, que é de 10,6%. O 
investimento per capita também é 
baixo, de US$ 477, quando a média 
mundial é de US$ 716. Apesar do 
relevante papel social, a saúde é 
o segmento econômico que tem 
a maior carga tributária, quando 
comparado aos demais. Estudo do 
Instituto Brasileiro de Planejamen-
to Tributário (IBPT) mostra que 
enquanto o Brasil taxa o setor em 
33%, países desenvolvidos, como 
Estados Unidos e Japão, registram 
arrecadação sobre a saúde de 12% 
e 13%, respectivamente.

O deputado Vaccarezza argu-
menta que o Brasil possui 6 mil 
hospitais, a maior parte constituída 
por estruturas que não superam 100 
leitos, considerados de pequeno e 
médio porte. “É recorrente termos 
a informação que hospitais e servi-
ços de saúde estão sendo fechados. 
Quando não para fugir da alta carga 
tributária, muitas das empresas vêm 
buscando formas alternativas de 
contratação de pessoal, como criação 
de cooperativas, pagamentos sem 
contabilização, entre outras formas 
de informalização do mercado”.

O Fórum avalia que a emenda 
de Vaccarezza, porém, não traz 
as garantias necessárias ao bom 
desempenho das funções exercidas 
pela classe trabalhadora da área da 
saúde. Portanto, propõe a adequa-
ção da proposta com a inclusão da 
redução da jornada dos enfermeiros 
para 30 horas semanais, conforme 
previsto no PL 2.295/00. E solicitou 
audiência para apresentar as consi-
derações e justificativas.

A partir de janeiro de 2014 
estarão beneficiados com a deso-
neração da folha de pagamento os 
setores de indústria, construção e 
engenharia, transportes, comuni-
cação social, com renúncia fiscal 
estimada em R$ 5,4 bilhões.

Fórum pede 
desoneração 

tributária para 
o setor saúde
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A diretora de Assuntos Inter-
nacionais, Lucimary Santos Pinto, 
representou a CNTS na 7ª edição do 
Seminário Nacional Viver Mulher: 
Respeito, Dignidade e Igualdade 
– Não à violência. O seminário, re-
alizado pela Contratuh, nos dias 4 e 
5 de março, em Brasília, contou com 
a participação de aproximadamente 
100 pessoas entre trabalhadoras, 
filiados e colaboradores de diversas 
partes do país. Lançado em 2007, o 
encontro promove princípios como 
a não-violência contra a mulher, 
esclarecimentos a respeito da Lei 
11.340/06 – Lei Maria da Penha –, 
a igualdade profissional e social, e 
palestras motivacionais.

“Agradeço a todos pelo empenho 
e pelo trabalho de cada ano. Já esta-
mos na sétima edição do projeto, que 
sempre conta com a participação de 
vocês, mulheres e também homens”, 
disse o presidente da entidade, 
Moacyr Roberto Tesch Auersvald. 
“É muito gratificante. Estamos no 
sétimo evento, com esse plenário 
completamente cheio. Isso para mim 
é uma grande satisfação”, agradeceu 
a diretora da Confederação, Maria 
dos Anjos Hellmeister.

Durante a palestra sobre o “Com-
bate à violência contra a mulher: 
Igualdade entre homens e mulheres”, 
o palestrante ressaltou que é impres-
cindível a defesa dos direitos das 
mulheres no mundo do trabalho. “A 
igualdade de direitos entre homens 
e mulheres é sinal verde para a dig-
nidade humana. Além disso, temos 
que dar um basta à violência contra 
a mulher, à violência doméstica e à 
exploração sexual contra crianças 
e adolescentes”, disse o diretor da 
Confederação, Geraldo Gonçalves. 
Houve, ainda, palestras sobre “Mu-
lher e Trabalho”, “Assédio Moral no 
Trabalho”, “HPV” e o “Tráfico de 
Mulheres e os Reflexos na Copa do 
Mundo 2014 e Olimpíadas de 2016”. 
(Fonte: Contratuh)

Mulheres, Direito e Participação em defesa
de um SUS Público, Universal e Integral

O Dia Internacional da Mulher 
foi comemorado durante 
reunião do CNS, quando as 

conselheiras foram surpreendidas 
com uma faixa na cor lilás, com os 
dizeres Mulheres, Direito e Partici-
pação em defesa de um SUS Público, 
Universal e Integral. Mortes femi-
ninas evitáveis foi o tema da mesa 
comandada pela presidente do CNS, 
Socorro Souza, e pela conselheira 
Santinha. E para falar sobre mortes 
maternas e violência contra a mulher, 
foram convidadas a secretária de 
Articulação Institucional e Ações Te-
máticas da Secretaria da Mulher, da 
Presidência da República, Vera Lúcia 
Soares; a representante do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, 
Maria José Araújo; e a representante 

do Conselho Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial, Valdecir do 
Nascimento.

O objetivo da mesa, além de 
promover o debate sobre a saúde 
da mulher em homenagem ao dia 
8 de março, foi subsidiar a constru-
ção do seminário sobre a saúde da 
mulher, organizado pela Comissão 
Intersetorial da Saúde da Mulher, 
dando continuidade à discussão 
de uma política sobre o tema. Vera 
Lúcia enfatizou que o momento é de 
reflexão e discussão sobre as questões 
da saúde da mulher com foco nas 
mortes evitáveis. “Temos que pensar 
na melhoria dos serviços básicos e 
também na qualificação desses servi-
ços. A mortalidade materna tem a ver 
com a relação de poder presente nos 

serviços, com o sexismo e racismo”.
Maria José expôs que a mortalida-

de materna – na idade fértil durante 
a gravidez – no país é uma grave 
violação dos direitos das mulheres e 
dos direitos humanos. Mais de 94% 
das mortes maternas são evitáveis. 
“Quem morre disso são as mulheres 
pobres, negras e excluídas, a maioria 
se dá nas camadas mais pobres do 
país. E não só naquele momento, 
é uma cadeia de situações, morre 
por falta de transporte, quando 
não conseguem chegar ao hospital, 
de conhecimento, uma soma de 
vulnerabilidades”, complementou. 
Ela apontou o aborto como causa 
importante de morte das mulheres 
e por isso o tema deve ser tratado e 
discutido. “Reduzir morte materna 

não é tão simples e tem que entrar 
nas prioridades de governo”.

A conselheira Santinha levantou a 
questão do câncer de mama e de colo 
do útero. Hoje há uma mobilização 
para o diagnóstico dessas doenças, 
mas, segundo a conselheira, a ques-
tão é “para onde essas mulheres vão 
depois que têm o diagnóstico?”.  Já a 
representante do Movimento Nacio-
nal da População de Rua, Maria Lú-
cia Pereira, aproveitou para colocar 
a situação das mulheres que não con-
seguem nem acessar o SUS. “Se não 
houver enfrentamento ao racismo e 
ao sexismo não vamos conseguir ven-
cer, por melhores que sejam o plano 
e a política”, expressou a conselheira 
Verônica Lourenço, representante da 
Liga Brasileira de Lésbicas.

O governo federal lançou, dia 20 
de março, o Programa Mulher, Viver 
sem Violência, que prevê a constru-
ção de centros chamados Casa da 
Mulher Brasileira, que integrarão ser-
viços públicos de segurança, justiça, 
saúde, assistência social, acolhimen-
to, abrigamento e orientação para o 
trabalho, emprego e renda em todas 
as 27 capitais brasileiras. “A mulher 
terá todos os serviços, sem precisar 
peregrinar atrás de cada um deles”, 
disse a ministra da Secretaria de 
Política para as Mulheres, Eleonora 
Menicucci. Participam dessa inte-
gração o governo federal, o Poder 
Judiciário, a Defensoria Pública da 
União e o Ministério Público.

Ela explicou que serão investi-
dos R$ 265 milhões até 2014, sendo 
R$ 115,7 milhões na construção dos 
centros, compra de equipamentos e 
manutenção. O custo médio de cada 
centro é estimado em R$ 4,3 milhões, 
incluindo construção e aquisição de 
equipamentos. O governo espera 
atender cerca de 200 mulheres por 
dia e 72 mil por ano em cada um 
deles. Outros R$ 25 milhões serão 
investidos na ampliação da Central 
de Atendimento à Mulher - Ligue 
180; R$ 13,1 milhões na atenção à saú-
de; R$ 6,9 milhões na humanização 
da perícia para aperfeiçoamento da 
coleta de provas de crimes sexuais.

Também serão investidos R$ 4,3 
milhões em serviços de fronteira, 
aumentando o número de centros de 
atenção às mulheres nas fronteiras e 
estendendo os serviços para as regi-
ões próximas à Bolívia, Guiana Fran-
cesa, Guiana Inglesa, ao Paraguai, ao 
Uruguai e à Venezuela. Atualmente, 
há três centros de atenção à mulher 
nas regiões fronteiriças. Além de 

A 57ª Sessão da Comissão sobre o Status da Mulher, realizada em Nova York, terminou dia 15 de março com 
um acordo assinado por mais de 130 Estados-Membros sobre a prevenção e eliminação de todas as formas de 
violência contra as mulheres e meninas. Representantes da ONU elogiaram o acordo, considerado histórico, e 
pediram aos governos que traduzam o resultado em ações concretas para proteger e promover os direitos humanos 
e liberdades fundamentais das mulheres. “A violência contra as mulheres é uma violação hedionda dos direitos 
humanos, uma ameaça global, uma questão de saúde pública e um ultraje moral”, afirmou o Secretário-Geral da 
ONU, Ban Ki-moon, em um comunicado.

Governo lança programa de combate 
à violência contra mulheres

apoio a migrantes, os centros tam-
bém atuarão no combate ao tráfico 
de pessoas.

O modelo é inspirado no progra-
ma implantado em El Salvador, que 
tem o Cidade da Mulher, um centro 
de atendimento e assistência às mu-
lheres, que reúne desde serviços de 
saúde até cooperativas de crédito. 
Na visita que fez à presidente Dilma 
Rousseff, no início do mês, a primei-
ra-dama do país caribenho, Vanda 
Pignato, que é brasileira, explicou 
que cerca de 20 estruturas de Estado 
funcionam em um mesmo local. 
“Numa mesma manhã, a mulher faz 
o que levaria meses para resolver”, 
disse na ocasião.

Segundo o Mapa da Violência, 
publicado em 2012, pelo Centro Bra-
sileiro de Estudos Latino-Americanos 
- Cebela e pela Faculdade Latino-
-Americana de Ciências Sociais - Flac-
so, mais de 92 mil mulheres foram 
assassinadas no país entre os anos 

de 1980 e 2010, tendo quase metade 
dessas mortes se concentrado apenas 
na última década. Em 2011, o Sistema 
de Informação de Agravos de Notifi-
cação - Sinan, do Ministério da Saúde, 
registrou 70.270 atendimentos a mu-
lheres vítimas da violência. A maioria 
delas tinha entre 15 e 29 anos e foi 
agredida por maridos ou namorados.

Em seu último pronunciamento 
na televisão, Dilma disse que a re-
dução das diferenças de gênero pas-
sa pela intensificação do combate 
aos crimes contra as mulheres, que 
ela classificou de ‘monstruosos’, 
como a violência doméstica e o 
tráfico sexual. “A violência domés-
tica, aliás, tem que ser varrida dos 
nossos lares e do nosso território. Já 
temos instrumentos poderosos para 
isso, como a Lei Maria da Penha, 
que é uma das melhores do mundo. 
É preciso agora maior compromisso 
e participação de todos nós”. (Fon-
te: Agência Brasil)

Diretora da CNTS 
participa do 7º 
Viver MulherFotos: Roberto Stuckert Filho/PR
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Espaço das Federações e Sindicatos

Santa Catarina

Trabalhadores paralisam atividades 
O resultado da segunda rodada 

de negociação com o setor patronal, 
realizada na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde de Chapecó e 
Região - SITESSCH, dia 19 de março, 
não evoluiu. Os patrões ignoram a 
proposta dos trabalhadores e apre-
sentaram somente piso de R$ 793,00; 
manutenção de todas as cláusulas 
da Convenção Coletiva de Trabalho 
- CCT e reposição de 7.5%, sendo 
7.22% a partir de 1º de abril e 0.28% 
em julho.

Diante deste quadro lamentá-
vel, as diretorias do Sindicato e da 
Federação dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde do Estado de Santa Catarina 
- FETESSESC disseram não e apro-
varam em assembleia a realização 
de greve, por tempo indeterminado, 
a partir das 7 horas de 22 de abril. 
Os trabalhadores declararam apoio 
total ao movimento e profissionais 
de alguns hospitais da base de 
abrangência do sindicato também 
paralisaram as atividades. Além de 
Chapecó a greve ocorre em outros 
hospitais da região. O primeiro 
dia de greve dos trabalhadores da 

saúde demonstrou, mais uma vez, 
que a categoria precisa de mais 
valorização e de reconhecimento. 
Munidos com faixas, cartazes, 
barraca e muita força de vontade 
e de mudança, os trabalhadores se 
reuniram e deixam claro o desejo 
por uma negociação salarial justa 
e condizente com a realidade da 
categoria. Os trabalhadores per-
manecerão 24 horas acampados no 
pátio do estacionamento do HRO e 
do Materno.

A diretoria do SITESSCH reforça 
que a proposta apresentada pelo pa-
tronal é inaceitável. “Nossa resposta 
a esse absurdo é a paralisação, só 
assim o profissional será percebido, 
pois são esses trabalhadores e traba-
lhadoras que mantêm o hospital em 
ação, sem eles tudo para”, declarou a 
presidente do Sindicato, Maria Salete 
Cross. Ela reforçou dizendo também 
que a intenção de uma greve não é 
a de prejudicar a população ou os 
demais colegas, mas de expressar 
indignação com a falta de respeito 
para com os trabalhadores por parte 
dos patrões.

A diretoria do SITESSCH man-
tém as reivindicações já apresenta-
das na pauta de negociação e rea-
firma que o percentual apresentado 
não condiz com a realidade salarial 
desses trabalhadores. “Com o des-
fecho negativo da reunião e como 
representante dos trabalhadores, a 
busca por mais valorização e por 
mais dignidade salarial será forta-
lecida através da greve que defla-
gramos”, declarou a presidente do 
Sindicato, Maria Salete Cross. Nos 
sábado e domingo que antecederam 
a paralisação houve panfletagem 
no mesmo local das mobilizações, 
no HRO, com o objetivo de unir a 
categoria e convocar o maior núme-
ro possível de trabalhadores para a 
greve. (Fonte: SITESSCH)

Regulamentação da jornada de 30 
horas para a enfermagem, piso por 
categoria (função), licença-mater-
nidade de 180 dias, auxílio-creche, 
fim do assédio moral e sexual e o 
fortalecimento contínuo da entida-
de sindical. Estas são algumas das 
propostas que compõem a pauta de 
negociação entre o SITESSCH e os 
representantes da classe patronal, 
aprovada na primeira das assem-
bleias da campanha deste ano. As 
assembleias foram realizadas no 

período de 6 a 28 de fevereiro.
Para a presidente, Maria Salete 

Cross, a participação dos trabalha-
dores ao ato foi fundamental para 
que o Sindicato tenha suporte e apoio 
em manter a luta em busca de mais 
valorização do trabalhador na área 
da saúde. Com o lema “Meu trabalho 
salva vidas, meu trabalho vale mais”, 
um intenso trabalho de divulgação e 
de mobilização da categoria foi reali-
zado nas semanas que antecederam 
a primeira assembleia em Chapecó.

Dirigentes sindicais do SITESSCH 
e da FETESSESC estiveram presentes 
dias 2 e 3 de abril na cidade de São 
Miguel do Oeste realizando mais 
uma atividade com o Sindicato Mó-
vel, com a presença de companheiros 
das entidades parceiras do muni-
cípio. Os trabalhadores receberam 
materiais contendo informações da 
categoria, esclareceram dúvidas 
referentes aos direitos trabalhistas 
e previdenciários, e ainda dúvidas 
referentes à campanha de sindicali-

zação. Outro assunto abordado foi 
a mobilização para o ato nacional 
em prol da aprovação das 30 horas 
para enfermagem. Para a presidente 
do Sindicato, Maria Salete Cross, a 
assessoria prestada através do Sindi-
cato Móvel permite, além do repasse 
de informações, o contato direto com 
os trabalhadores e trabalhadoras, 
facilitando o diálogo e mostrando a 
necessidade de se manter a base ati-
va, mobilizada, informada também 
através do contato pessoal.

SITESSCH realizou série de assembleias

Sindicato Móvel orienta trabalhadores

O Sindicato dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde e Seguridade Social de Caça-
dor e Região (SC) concluiu a etapa 
de assembleias para composição da 
pauta de reivindicações a ser apre-
sentada na campanha 2013. Com a 
presença maciça de trabalhadores, fo-
ram realizadas reuniões em Caçador, 
Videira, Santa Cecília e Curitibanos. 

Entre as principais reivindicações 
está o piso dos trabalhadores de nível 
técnico, que é proposta inovadora, 
além da reposição salarial e garantia 
de melhores condições de trabalho. 
A série de assembleias contou com a 
presença e assessoria da FETESSESC, 
através do diretor de Negociações 
Coletivas, Jânio Silva, e da diretora de 
Formação Sindical, Tatiane de Castro.

Os servidores do Hospital San-
ta Catarina, em greve, montaram 
acampamento em frente à unidade 
de saúde, à espera que seus direitos 
sejam atendidos. Conforme o Sinde-
sauvel - Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde em Cascavel e Região, as rei-
vindicações foram por conta da falta 
de pagamento do 13º salário, do vale-
-transporte e do vale-alimentação do 
mês de dezembro, entre outros. Com 
a deflagração da greve, os servidores 
passaram o tempo de várias formas, 
como a produção de artesanato. Ou-
tros levaram barracas para ficar 24 ho-
ras e pressionar a direção do hospital.

“Nenhum acordo foi realizado. O 
que queremos é que seja feita justiça. 
Esperamos que o hospital seja ven-
dido e que essa administração caia 
fora”, opina a presidente do Sindica-
to, Dalva Maria Selzler. A servidora 
Nelci Camargo é uma das dezenas 
de funcionários revoltados com a 
situação. “Você acha que eu quero 
fazer greve? É claro que não, preferia 
estar trabalhando, mas com a certeza 
de que receberia meu dinheiro no fim 

Sindicato de Caçador e Região 
encerra fase de assembleias

Paraná

Trabalhadores acampam 
em frente a hospital

do mês. Estou passando dificuldades, 
minhas contas estão com juros absur-
dos, mas se a direção não arcar com 
o que nos deve, não vamos arredar o 
pé daqui”, disse.

Do outro lado da história está a 
população, que, segundo os servido-
res, apoia a manifestação. “Eles estão 
do nosso lado, muitos até ajudam”, 
disse Maristela de Souza, servidora 
que detalha que os trabalhadores 
mantêm os atendimentos em esque-
ma de revezamento, uma vez que 
estão sendo respeitados os 30% de 
profissionais prestando assistência. 
(Fonte: Sindesauvel)
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São Paulo

A diretoria do SinSaudeSP, encabeçada pelo presidente José Lião de Almei-
da, está em negociações da Campanha Salarial e Social 2013. Já foram feitas 
reuniões com os seguintes sindicatos patronais: Sindhosp (Hospitais privados), 
Sinpavet (Clínicas Veterinárias), Sinamge/Sinog (Medicina e Odontologia de 
Grupo) e com o Sindhosfil (Hospitais Beneficentes). Como sempre, as entidades 
patronais estão acenando com dificuldades e não querem repor nem mesmo a 
inflação do período. Se esta posição persistir, e se for necessário, a diretoria do 
SinSaudeSP irá consultar as bases sobre a possibilidade de uma greve geral.

Alagoas

Negociações da Campanha 
Salarial e Social 2013

O recém empossado ministro do 
Trabalho, Manoel Dias, reuniu-se com 
dirigentes sindicais em São Paulo. A 
reunião contou com a presença do 
1º vice-presidente do SinSaudeSP, 
José Sousa da Silva, que levou sua 
solidariedade ao novo titular do 
Ministério, em nome do presidente 
do SinSaudeSP e da CNTS, José Lião 
de Almeida.

Além de inúmeros sindicalistas 
da Central, participaram do encon-
tro Paulo Pereira da Silva, deputado 
federal e presidente da Força Sindical 
e Antonio de Sousa Ramalho, depu-
tado estadual e presidente do Sintra-
con. A defesa da CLT, que comemora 
70 anos de existência em 2013, foi um 
dos temas abordados, entre outros 
de importância, como qualificação 

SinSaudeSP presente em reunião 
com novo ministro do Trabalho

profissional e organização sindical. O 
novo ministro garantiu apoio à causa 
dos trabalhadores e cobrou empenho 
na luta em defesa dos direitos garan-
tidos pela Constituição.

O presidente do Sateal, 
Mário Jorge Filho, protoco-
lou dois ofícios na Secretaria 
de Direitos Humanos da 
Presidência da República, 
denunciando a falta de es-
trutura e de corpo profis-
sional em duas unidades: 
Hospital Ib Gatto Falcão e 
Maternidade Santa Mônica, 
ambas administradas pelo 
Estado.

Sobre as condições do 
Hospital Ib Gatto, o docu-
mento aponta que há pelo 
menos dois anos a sua 
estrutura vem sendo subutilizada 
devido a problemas que vão desde 
a falta de reparos na estrutura até a 
ausência de corpo profissional. “Se 
estivesse funcionando, o Hospital 
IB Gatto atenderia a contento os 
quase sessenta mil habitantes de 
Rio Largo, além dos maceioenses 
e cidadãos dos municípios circun-
vizinhos. Sua inatividade acarreta 
em prejuízo inestimável ao erário 
público, além da sobrecarga do 
Hospital Geral do Estado, que 
quase nunca consegue absorver a 
grande demanda oriunda dos 102 
municípios alagoanos, incluindo a 
capital”, detalha o texto.

A denúncia referente às condições 
da Maternidade Santa Mônica foi 
embasada em documento enviado 
por profissionais da unidade, no qual 
ressaltam a indignação com as condi-
ções de trabalho e o descaso no trata-
mento aos pacientes; superlotação da 
maternidade, falta e má qualidade de 
materiais hospitalares, abastecimento 
irregular de insumos importantes 
e falta de segurança. Os servidores 

Presidente do Sateal 
denuncia caos no SUS

enfatizam também a insatisfação 
com o salário, a perda da isonomia 
salarial, o número insuficiente de 
profissionais, a grande quantidade de 
trabalhadores afastados por licença 
médica e a desmotivação das equi-
pes. “Tais fatores culminam na má 
qualidade da assistência”, ponderou 
o presidente do Sateal.

Diante da gravidade exposta no 
dossiê, as entidades encaminharam 
o documento e um pedido de inter-
venção na unidade à Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da 
República, à Secretaria de Políticas 
para Mulheres, ao Ministério da Saú-
de, ao Ministério Público Federal e 
também para a Secretaria de Estado 
da Saúde, Ministério Público Estadual 
e Procuradoria Regional do Trabalho. 
“Não podemos permitir que tal situa-
ção continue sem intervenção. De um 
lado são os profissionais que estão 
expostos aos maiores desgastes, e do 
outro, mulheres que recebem o pior 
tratamento em um dos momentos 
mais vulneráveis de suas vidas”, res-
saltou Mário Jorge. (Fonte: SATEAL)

MS cobra de Alagoas abertura das UPAs
A reportagem da TV Gazeta, vei-

culada dia 13 de abril em Alagoas, 
denuncia que o segundo destino 
turístico mais visitado de Alagoas, 
Maragogi, tem apenas um hospital 
para atender à população e quem 
visita o Litoral Norte do Estado. Em 
2010, o governador Teotônio Vilela 
assinou a ordem de serviço para a 
construção de uma Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) para atender 
a saúde pública da região. 

O presidente do Sateal, Mário 
Jorge Filho, reiterou a informação 
de que dezenas de denúncias sobre 
UPAs paralisadas foram encaminha-
das ao Ministério da Saúde, além dos 
órgãos estaduais. “Finalmente o Mi-
nistério tomou um posicionamento 
para cobrar do Estado o andamento 
dessas obras. Enquanto estão para-
das, as Unidades deixam de prestar 
um importante atendimento à po-
pulação, sem contar a sensação de 
desperdício de dinheiro público com 
estruturas erguidas e não utilizadas”, 
ressaltou.

O prazo de conclusão da obra 
era de 90 dias, como consta na placa. 
Mas a construção está parada desde 
janeiro e não tem prazo para ser 
concluída. Uma consultora técnica 
do Ministério esteve em Maceió reu-

nida com os gestores das UPAs que 
estão sendo construídas no Estado. 
Ela cobrou a abertura das Unidades 
e deu um prazo de 60 dias para que 
as unidades que estejam prontas e 
comecem a atender a população, 
caso contrário, os municípios podem 
perder as UPAs. 

Em Marechal Deodoro, o prédio 
está pronto desde dezembro do ano 
passado. Aparelhos de ar condicio-
nado foram instalados, parte elétrica 
e hidráulica está em dia, além das 
placas de identificação nas paredes. 
Mas faltam os equipamentos que de-
vem ser instalados pelo governo do 
Estado para que a UPA seja entregue 
à prefeitura de Marechal Deodoro, 
que vai gerir a unidade e contratar 
funcionários especializados.

Em Alagoas foram inauguradas 
apenas as UPAs de Viçosa e Penedo. 
Estão prontas as unidades de Pal-
meira dos Índios, Marechal Deodoro 
e Delmiro Gouveia, mas nenhuma 
delas foi equipada pelo Estado. 
Também foram habilitados outros 
municípios que terão as Unidades: 
Arapiraca e Santana do Ipanema, que 
devem ser construídas pela gestão 
municipal. Maceió terá duas UPAs 
construídas pelo Estado. (Fonte: Sa-
teal com TV Gazeta)

Os dirigentes da CNTS e do Sinsaudesp, Maria de Fátima Neves de 
Souza e Geraldo Isidoro Santana, participaram da mesa de debates, re-
presentando a CNTS, no seminário realizado pela Confederação das Mu-
lheres do Brasil  com o tema central Mulher, Emprego e Desenvolvimento 
- Profissionalização em todas as categorias. A Confederação  e federações 
de vários estados apresentaram o trabalho desenvolvido em parceria 
com o governo federal, voltado à profissionalização de 5.200 mulheres, 
para os beneficiários do Programa Bolsa Família no setor do Turismo e 
Construção Civil, em parceria 
com o Ministério do Trabalho 
e a Secretaria de Políticas para 
Mulheres.

“No evento, foi apresentado 
o resultado da pesquisa que 
mediu a inserção das ex-alunas 
no mercado de trabalho e foram 
estabelecidas ações de lutas para 
a conquista de mais e melhores 
empregos para as mulheres, 
especialmente, a luta por 30 mil 
creches/jardins de infância e 
escolas de educação infantil de 
Qualidade Já!”, informou Maria 
de Fátima.
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A noite de 22 de março último foi 
de comemoração para os profissio-
nais da área de saúde do Rio Grande 
do Norte. O motivo: a abertura do 
SICOOB-SINCRED/RN numa coo-
perativa de crédito que conta com 
suporte do Sindicato dos Médicos, 
Sindicato dos Odontologistas, Sin-
dicato dos Profissionais da Saúde, 
Sindicato dos Profissionais da 
Enfermagem e Sindicato dos Téc-
nicos Auxiliares em Radiologia. O 
sistema atenderá aos profissionais 
da saúde oferecendo aos seus as-
sociados diversas vantagens, como 
empréstimos com juros mais baixos, 
mais agilidade e flexibilidade na 
obtenção do crédito e orientação 
financeira especializada. Outro di-
ferencial do sistema de cooperativa 
é a aplicação de recursos captados 
nas próprias comunidades, o que 
movimenta o comércio e a produ-
ção local.

Para o presidente do SIPERN, 
Domingos Ferreira, a cooperativa 
vai trabalhar como uma espécie de 
banco. “A diferença é que no banco 
o lucro é todo dele, enquanto na coo-
perativa de crédito as sobras e lucros 
são rateados por todos, de maneira 
proporcional à movimentação feita o 
ano inteiro”, disse. Na ocasião foram 
prestadas homenagens aos sócios e 
feito o descerramento da placa de 
fundação.

As cooperativas de crédito do 
Sicoob são instituições financeiras 
regulamentadas pelo Banco Central 
do Brasil e integram um sistema 
forte e solidário. O funcionamento 
normal da agência é das 9h às 16h, 
de segunda a sexta-feira. O telefo-
ne para mais informações sobre o 
funcionamento da Cooperativa é o 
(84) 3025-3290. 

Rio Grande do Norte

Terceirizados em hospitais públicos 
paralisam atividades por falta de pagamento

Virou rotina. A todo início de mês 
é a mesma coisa. Os trabalhadores 
terceirizados das empresas Safe 
Locação de Mão de Obra e JMT, que 
prestam serviços terceirizados aos 
hospitais estaduais em Natal e Par-
namirim, paralisam suas atividades 
e saíram em caminhada de protesto 
pela avenida Senador Salgado Filho. 
Neste mês de abril de 2013 não foi 
diferente, isso porque o governo do 
Estado não fez os repasses financei-
ros para as empresas pagarem os 
salários aos trabalhadores. Na manhã 
de 8 de abril os trabalhadores fize-
ram protesto em frente ao hospital 
Walfredo Gurgel, reivindicando os 
salários atrasados.

Segundo o presidente do SIPERN 
- Sindicato dos Profissionais de En-
fermagem, Técnicos, Duchistas, Mas-
sagistas e Empregados em Hospitais 
e Casas de Saúde do Rio Grande do 
Norte, Domingos da Silva Ferreira, 
quando o sindicato assumiu a defesa 
dos terceirizados, esses trabalhado-
res estavam com mais de três meses 

de salários atrasados. “Lutamos até 
conseguir que as empresas pagas-
sem, mas todo mês vem ocorrendo 
atrasos. Isso é uma vergonha e mos-
tra o descaso do governo do Estado 
com a saúde pública, pois sem esses 
profissionais os hospitais não fun-
cionam. Será possível que todos os 
meses teremos que fazer greve para 
que esses trabalhadores recebam o 
que é de direito deles?”, questiona.

“Todo mês a situação se repete e 
desta vez, o governo nem respondeu 

aos nossos comunicados, não deu ne-
nhuma satisfação. Esses profissionais 
ajudam a manter os hospitais em fun-
cionamento, pois desempenham fun-
ções que são indispensáveis, mas que 
não estão sendo valorizados como 
deveriam. Por isso, sempre há para-
lisações que refletem diretamente na 
qualidade dos serviços prestados. O 
descaso do governo para com eles é 
o mesmo que tem para com a saúde 
pública”, disse Domingos Ferreira. 
(Fonte: Assessoria do SIPERN) 

Unimed-Natal é condenada a readmitir funcionária gestante
Em ação proposta pelo SIPERN, a 

Unimed Natal foi condenada a rein-
tegrar a trabalhadora Gilka Oliveira 
do Nascimento de forma definitiva. 
Além disso, a empresa reativou o 
plano de saúde, dando direito ao 
parto em instituição credenciada, e 
efetuou o pagamento de todo o perí-
odo de estabilidade que a funcionária 
passou afastada, num total de seis 
meses. Gilka trabalhava desde 1º de 
julho de 2009 e foi demitida dia 11 de 
dezembro de 2012, estando com três 
meses de gravidez.

A ação foi conduzida pela asses-
soria jurídica do Sindicato, através 
do advogado Dr Rafael Azevedo, que 
ingressou com reclamação trabalhis-
ta contra a empresa com pedido de 
tutela antecipada. Segundo o advo-
gado, a trabalhadora apresentava os 
requisitos básicos para antecipação 
da tutela, conseguindo assim, o de-
ferimento no sentido da reintegração 
imediata à empresa.

O presidente do SIPERN, Do-
mingos Ferreira, alerta que é muito 
importante que os trabalhadores 

procurem o Sindicato ou o Minis-
tério do Trabalho para denunciar 
ou tirar dúvidas sobre seus direitos. 
“Alguns trabalhadores acabam 
sendo prejudicados pela falta de 
conhecimento ou por medo”, disse. 
O diretor de Planejamento e Cultura 
do Sindicato, Agnatemy Fernan-
des, reforça o aviso, dizendo que 
o trabalhador não deve ter medo. 
“Devemos lutar para que nossos 
direitos sejam respeitados e, ao 
mesmo tempo, ter a consciência de 
nossos deveres e cumpri-los”. 

Trabalhadores 
inauguram 
SICOOB/RN

A regional da Internacional dos 
Serviços Públicos - ISP no Brasil 
reuniu membros dos comitês, em 
São Paulo e em Buenos Aires, Ar-
gentina, para avaliar a execução 
e discutir a continuidade de pro-
gramas específicos destinados às 
mulheres, jovens, questões de raça 
e de pessoas LGBT. As entidades 
filiadas debateram, ainda, sobre as 
prioridades da ISP para 2013 e 2014.

Dia 18 de março, em São Pau-
lo, representantes do Comitê de 
Mulheres da ISP Brasil, receberam 
informes sobre a conferência rea-
lizada em Durban, África do Sul, 
em novembro de 2012, e do comitê 
mundial de mulheres. “Discutimos 
sobre projetos em andamento e 
prioridades para 2013 a 2015 nos 
planos de trabalho nacional, regio-
nal e sub-regional; articulação com 
os demais segmentos; filiações; 
conjuntura dos segmentos no Brasil 
e no mundo; e elaboração de pro-
postas que serão apresentadas na 
reunião do comitê mundial de mu-
lheres previsto para maio de 2013, 

em Genebra”, informa a diretora de 
Assuntos Internacionais da CNTS, 
Lucimary Pinto. 

O programa de ação para fortale-
cer a participação das mulheres e a 
política de gênero da ISP tem como 
objetivo buscar uma sociedade com 
igualdade de oportunidades real, 
com mulheres e homens usufruin-
do dos mesmos direitos. A meta é 
fortalecer os comitês de mulheres 
do Brasil e Cone Sul para incidir na 
política pública e sindical; empode-
ramento das mulheres sindicalistas 
para permitir a inclusão da perspec-
tiva de gênero em suas demandas; 
sensibilizar os homens da impor-
tância de incluir a perspectiva de 
gênero nas plataformas de luta das 
organizações sindicais; e aumentar 
a visibilidade da problemática de 
gênero – na perspectiva de direitos 
– no resto da opinião pública. 

No dia 19, durante reunião do 
Comitê Nacional da ISP Brasil, o 
secretário para as Américas Jocélio 
Drumonnd, fez apresentação das 
prioridades definidas pelo congres-

so de Durban, incluindo o plano de 
trabalho para 2013. Passou infor-
mes da conferência da OIT que vai 
acontecer em junho com encami-
nhamento de sugestões do plano de 
trabalho regional e das sub-regiões. 
Foi feita a apresentação das contas 
referentes ao exercício de 2012, e 
debatido o custeio para os projetos, 
que em razão da crise econômica nos 
países da zona do euro ficaram mais 
escassos. Os grupos se reuniram por 
segmento para nova definição das 
coordenações dos comitês.

A reunião do SUBRAC Brasil/
Cone Sul, em Buenos Aires, Argen-
tina, ocorreu no período de 20 a 22 
de março, incluindo a reunião do 
Comitê de Mulheres da Sub Região 
(SUBREMUJ) Brasil/Cone Sul. O 
evento contou com a participação 
da nova secretária-geral da ISP, 
Rosa Pavanelli, que falou sobre pers-
pectiva mundial e participação dos 
sindicatos da sub-região no plano 
de ação 2013-2014. Foram destaque 
temas como as convenções 151 e 158 
da OIT, situação atual dos direitos 

sindicais na sub-região e a conferên-
cia da OIT que se realiza em junho.

No próximo dia 7 de maio será 
realizada a reunião do Comitê Jo-
vens da ISP Brasil, para tratar, den-
tre outros assuntos, das atividades 
para 2013, com finalização prevista 
para setembro e perspectivas de 
continuidade nos próximos 3 anos; 
campanha de sindicalização de jo-
vens; e finalização do vídeo sobre 
o intercâmbio com jovens de Mo-
çambique. Nos dias 22 e 23 haverá 
seminário nacional de jovens dos 
ramos da saúde e municipais e nos 
dias 5 e 6 de junho para os jovens 
dos ramos da administração central 
e utilidades.

Para o período de 2 a 4 de se-
tembro está prevista a realização 
de seminário do Comitê Jovens, 
com representante da SASK, “com 
participação do Dieese e outras 
instituições que lidam com a coo-
peração sindical internacional, com 
o objetivo de avaliar e preparar um 
novo projeto”, segundo a secretária 
da ISP Brasil, Mônica Valente.

ISP Brasil reúne comitês para avaliar programas
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MTE altera portaria sobre 
concessão de registro sindical

O Ministério do Trabalho e Emprego 
editou a Portaria SRT nº 03/13, alterando 
a Portaria SRT nº 02/13, da Secretaria de 
Relações do Trabalho do MTE, no tocante 
a documentos necessários para o registro. 
A Portaria 02 modificou os procedimentos 
para atualização de dados no Cadastro 
Nacional de Entidades Sindicais - CNES 
e disciplina os instrumentos eficazes para 
a coleta, tratamento, gestão, distribuição e 
publicidade de informações sobre entida-
des sindicais no âmbito do Cadastro.

Conforme as regras da Portaria, a en-
tidade sindical deverá acessar o sistema 
do CNES disponível no endereço ele-
trônico http://portal.mte.gov.br/cnes/

atualizacao-de-dados-perene-sd.htm, por 
intermédio de sua certificação digital e 
fornecer as informações necessárias para 
a emissão do formulário de solicitação de 
atualização sindical (SR). 

Os pedidos de atualização das informa-
ções e os documentos apresentados pela 
entidade serão analisados pelas Seções de 
Relações do Trabalho das Superintendências 
Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs) 
ou na SRT/MTE, em Brasília, quando for 
o caso. O CNES reúne informações sobre 
entidades com registro sindical junto ao 
Ministério do Trabalho e com o número do 
CNPJ da entidade, pode-se verificar a sua si-
tuação cadastral. (Com Ascom/MTE e FST)

O Fórum Sindical dos Traba-
lhadores repudia a posição 
do Ministério do Trabalho 

e Emprego de estabelecer o debate 
somente com as centrais sindicais, 
alijando do processo as confedera-
ções nacionais de trabalhadores. O 
FST afirma que são equivocadas, por 
não dizer errôneas, as afirmações da 
Secretaria de Relações do Trabalho/
MTE, especialmente, em relação a 
considerar a legitimação monopo-
lística das centrais sindicais como 
representantes sindicais de todos os 
trabalhadores. 

Observa que a Lei 11.648/08 de-
fine que o exercício da atribuição de 
“coordenar e representação” só se 
refere quanto àquelas entidades sin-
dicais “a ela filiadas”. E nem todas as 
entidades sindicais de trabalhadores 
que se encontram ativas e regulares 
perante o CNES/SRT/MTE têm filia-
ção a uma central sindical. Ressalta, 
ainda, que as questões em debate no 
Conselho de Relações do Trabalho 
vão bem mais além que aquelas de 
interesse das centrais sindicais ou 
de suas entidades filiadas. Nele são 
analisadas questões bem mais abran-
gentes em relação a representação, 
legitimação, atuação e alterações 
no sistema sindical brasileiro e no 
ordenamento legal das relações do 
trabalho.

O FST avalia como mentirosa a 
afirmação de que a elaboração da 
Portaria 326/13 foi gerada a partir 
de ampla discussão, receptiva de 
contribuições das confederações pro-
fissionais. “Muito embora afirmado 

em público pelo Ministro do Traba-
lho e Emprego, à época, e por Vossa 
Senhoria (secretário da SRT), não foi 
disposto para as confederações subs-
critoras qualquer prova do texto a ser 
referendado por portaria ministerial. 
Foi sim fruto de interesses próprios 
daqueles que compõem o CRT. Sem 
haver uma discussão democrática e 
aberta a considerações outras”. 

O FST ressalta que as confede-
rações demonstram notoriedade e 
participação efetiva diuturna no que 
diz respeito à defesa da classe laboral 
no sistema de relações do trabalho 
nacional. Nesse sentido, manifesta 
pela participação efetiva das enti-
dades no âmbito do Conselho, “eis 
que se configuram em entes sindicais 
efetivamente imbuídos de atribuição 
representativa na forma do artigo 8º 
da Constituição Federal. E, ademais, 
pelo princípio da paridade de repre-
sentação cabe às confederações de 
trabalhadores onde têm assento as 
confederações patronais”.

“Não restam dúvidas de que às 
confederações sindicais incumbe 
a atuação sindical especificamente 
considerada para fins de represen-
tação e coordenação das categorias 
integrantes de um determinado 
segmento”, cita ofício enviado ao 
secretário de Relações do Trabalho, 
Manoel Messias. O FST reivindica 
que “efetivamente as confederações 
de trabalhadores tenham o merecido 
assento junto ao CRT, assim como 
nos demais fóruns onde estejam 
sendo debatidos os direitos dos tra-
balhadores brasileiros”. (Fonte: FST)

FST cobra participação das 
confederações nos fóruns do MTE

O Ministério do Trabalho pu-
blicou, dia 4 de março, no Diário 
Oficial da União, a Portaria 326, de 
1º de março de 2013, que institui 
novas regras para os pedidos de re-
gistro de sindicatos. Com a norma, 
a entidade que solicitar registro 
sindical ou de alteração estatutária 
deverá acessar o sistema do Cadas-
tro Nacional de Entidades Sindi-
cais e seguir as instruções do site. 
Depois da transmissão eletrônica 
dos dados, o interessado deverá 
protocolar na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE), ou nas gerências estaduais 
onde se localiza a sede da entidade 
sindical, os documentos necessá-
rios no prazo de 30 dias.

A portaria apresenta outras 
mudanças. Para a fusão ou união 
de duas ou mais entidades, os 
sindicatos interessados deverão 
publicar editais de convocação de 
assembleia geral no Diário Oficial 
da União e em jornal de grande 
circulação nas respectivas bases 
territoriais. Em caso de conflito 
total de base, não será permitida a 
criação da entidade. Publicado o 
pedido e havendo oposição válida, 
será proposta mediação entre as 
entidades. A presença na mediação 
não será obrigatória. Mas se não 
houver acordo e a análise do pro-
cesso estiver concluída, a decisão 
caberá à SRTE. O acordo, desistên-
cia de pedido ou impugnação só 
serão válidos com aprovação de 
assembleia.

Dentre as outras medidas regu-
lamentadas estão a identificação 
e qualificação dos subscritores 
dos editais e requerimentos, para 
evitar que pessoas de fora da cate-
goria criem ou alterem sindicatos. 
Com o objetivo de impedir a mes-

ma irregularidade na criação de 
entidades trabalhistas, a portaria 
estabelece a identificação e qua-
lificação dos diretores, inclusive 
com o Programa de Integração 
Social (PIS), e a identificação do 
empregador.

O então ministro do Trabalho, 
Brizola Neto, anunciou que o ob-
jetivo é endurecer as regras para 
criar novos sindicatos e dividir 
bases. “A nova portaria é uma 
resposta ao movimento sindical e 
vai dar mais celeridade, transpa-
rência e controle e busca garantir 
a legitimidade dos pleitos de regis-
tro sindical”, avaliou. De acordo 
com a Secretaria de Relações do 
Trabalho, dos 4.100 processos hoje 
no MTE, os em fase de concessão 
estão sendo identificados e con-
cluídos. Para isso, foram adotados 
procedimentos que elevaram a 
quantidade de processos analisa-
dos de 90 para 150 por mês. A meta 
é chegar a 250 nos próximos meses.

O Diário Oficial da União 
(DOU) publicou, dia 22 de feve-
reiro, a Portaria 268 que estabelece 
a certificação digital para o registro 
sindical. A medida valerá para 
as novas solicitações enviadas ao 
Cadastro Nacional de Entidades 
Sindicais (CNES), a partir de 02 de 
abril. Para o secretário de Relações 
do Trabalho, Messias Melo, a im-
plantação da Certificação Digital 
nos requerimentos enviados via 
Web, para o CNES, trará mais 
segurança às operações feitas no 
Sistema pelas entidades sindicais. 
“A mudança vai garantir que 
somente o representante legal da 
entidade perante o MTE possa 
elaborar solicitações junto ao ca-
dastro”, observa Melo. (Com MTE 
e Agência Brasil)

Governo edita novas regras 
para criação de sindicatos

Durante os dias 10 a 12 de abril corrente, em Fortaleza /CE, 
foi realizado o Congresso Internacional de Direito Sindical, 
organizado e realizado pelo Ministério Público do Trabalho/
Procuradoria do Trabalho, com mais de mil inscritos e onde 
foram debatidos temas como estrutura e liberdade sindicais, 
sindicalismo e a visão da OIT (Convenção 87, unicidade/
pluralidade e contribuição Sindical). 

A tônica dos pronunciamentos na imensa maioria dos 
expositores foi no sentido de combater a estrutura sindical 
vigente e pela ratificação da Convenção 87 da OIT (plu-
ralidade), tendo mesmo um dos palestrantes defendido 
expressamente a necessidade de se inocular um germe na 
estrutura sindical e com isso mudar por dentro o sindica-
lismo brasileiro.

Ali foi aprovada a Carta de Fortaleza cujo conteúdo é to-
talmente contrário ao sindicalismo vigente e por isso merece o 
nosso repúdio. As confederações de trabalhadores defendem 
a estrutura sindical vigente, com unicidade, contribuição sin-
dical e sindicatos por categorias profissionais, como prevê o 
artigo 8º e incisos da Constituição da República.

Nota de alerta do FST

Arquivo FST
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50 mil trabalhadores marcham 
por direitos em Brasília

Cerca de 50 mil trabalhadores de 
todo o país participaram da 7ª 
Marcha das Centrais Sindicais 

e Movimentos Sociais por Cidada-
nia, Desenvolvimento e Valorização 
do Trabalho, dia 6 de março, em 
Brasília. O evento, coordenado pelas 
centrais sindicais CUT, CTB, CGTB, 
Força Sindical, NCST e UGT e várias 
entidades de movimentos sociais e 
de estudantes, marcou a retomada 
das lutas unitárias das centrais por 
avanços para a classe trabalhadora. 
A pauta de reivindicações com 12 
itens foi entregue à presidente Dilma 
Rousseff e aos presidentes da Câmara 
dos Deputados, Henrique Eduardo 
Alves, e do Senado, Renan Calheiros. 
Dirigentes das centrais e de confe-
derações de trabalhadores também 
se reuniram com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, ministro 
Joaquim Barbosa.

Dirigentes da CNTS e de suas 
entidades filiadas e vinculadas parti-
ciparam da marcha, que reivindicou, 
entre outros pontos, mais recursos 
para a saúde. A pauta de reivindi-
cações incluiu, ainda, o fim do fator 
previdenciário; jornada de 40 horas 
semanais sem redução salarial; igual-
dade de oportunidade entre homens 
e mulheres; 10% do Produto Interno 
Bruto para a educação; 10% do orça-
mento da União para a saúde; corre-
ção da tabela do Imposto de Renda; 
ratificação da Convenção 158 da OIT; 
regulamentação da Convenção 151 
da OIT; ampliação do investimento 
público; e reforma agrária.

Coordenadores do movimento 
avaliaram como a maior manifesta-
ção de trabalhadores já realizada em 
Brasília. A caminhada durou pouco 
mais de três horas e percorreu parte 
do Eixo Monumental, avenida central 
de Brasília, passando pela Esplanada 
dos Ministérios até o Congresso Na-
cional, onde foi realizado ato público.

Em seus discursos, os dirigentes 
das centrais reiteraram a importância 
de o sindicalismo estar unificado 

para que retome o protagonismo e 
exerça pressão sobre o governo e o 
Congresso pela retomada do investi-
mento público e em defesa da indús-
tria nacional, fortalecendo o mercado 
interno e garantindo contrapartidas 
sociais. O evento buscou reeditar as 
grandes marchas realizadas durante 
o governo Lula, que garantiram, 
entre outros avanços, a política de 
valorização do salário mínimo.

O presidente da CNTS, José Lião 
de Almeida, e demais membros da 
Confederação e federações filiadas 
engrossaram o movimento, com fai-
xas pelo fim do fator previdenciário, 
jornada digna de trabalho e mais 
recursos para o SUS. Eles ressaltaram 
que a ação unificada fortalece a luta 
dos trabalhadores para conquistar 
e assegurar direitos que alcançam 
toda a classe trabalhadora e também 
a sociedade. Nesse sentido, a parti-
cipação dos movimentos sociais é de 
suma importância. “São bandeiras 
que estão na pauta de reivindicações 
diárias de cada entidade de traba-
lhadores, aposentados, mulheres, 
estudantes, enfim, de todos os seg-
mentos”, afirmou José Lião. O Fórum 
30 horas também se fez presente 
com mobilização em defesa da regu-
lamentação da jornada de trabalho 
para os profissionais da enfermagem.

Trabalhadores rurais que partici-
pavam do Acampamento Nacional 
Sem Terra, com cerca de mil pesso-
as, se somaram à marcha da classe 
trabalhadora, por reforma agrária e 
soberania alimentar no Brasil. Eles 
decidiram batizar o acampamento 
por Hugo Chávez, em homenagem 
ao presidente venezuelano que fale-
ceu na véspera da marcha. Integra o 
acampamento mulheres camponesas, 
numa atividade que faz parte da Jor-
nada de Lutas das Mulheres da Via 
Campesina, que ocorre anualmente 
no mês de março, e tem como obje-
tivo principal pressionar o governo 
federal para realização da reforma 
agrária. (Com Agência Brasil)

Este ano a celebração do 
Dia Internacional do Tra-
balho foi marcada pela co-
memoração dos 70 anos da 
conquista da CLT - Consoli-
dação das Leis do Trabalho. 
O lançamento do 1º de Maio 
Unificado foi promovido 
pelas centrais sindicais, dia 
26 de março, em grande ato 
realizado no Viaduto do Chá, 
na região central da cidade de 
São Paulo. Com o tema “Ga-
rantir Direitos e Avançar nas 
Conquistas”, o 1º de Maio 
de 2013 destacou a defesa da 
jornada de 40 horas semanais 
sem redução de salários; fim 
do fator previdenciário; igualdade 
de oportunidade entre homens e 
mulheres; política de valorização 
dos aposentados; regulamentação 
da Convenção 151 e ratificação da 

1º de maio comemora 70 anos da CLT

Convenção 158, ambas da OIT.
Criada por Getúlio Vargas por 

meio do Decreto-Lei 5.452, assinado 
em 1º de maio de 1943, a CLT, con-
siderada patrimônio da classe traba-

lhadora, tem sofrido diversos 
ataques no Congresso Nacional, 
com a tentativa de aprovar pro-
jetos que flexibilizam direitos 
dos trabalhadores. Ataques que 
foram rechaçados pelos sindica-
listas durante o ato político.

Como no ano passado, o 1º 
de Maio foi realizado na Praça 
Campo de Bagatelle, região 
norte de São Paulo, próxima à 
Estação do Metrô Santana. Os 
trabalhadores tiveram a opor-
tunidade de conferir diversas 
atrações musicais e refletir a 
respeito de seu papel na socie-
dade, na luta por mais direitos e 
menos desigualdade social. Atos 

unificados também serão realizados 
em todos os estados em comemoração 
ao Dia do Trabalhador. Por iniciativa 
do deputado Assis Melo (PCdoB-RS), 
será realizada sessão solene comemo-

rativa do 70° aniversário da CLT, no 
próximo dia 15 de maio, às 9 horas, no 
plenário da Câmara dos Deputados. 
Os dirigentes da CNTS estão convi-
dados para a sessão de homenagem 
aos trabalhadores do Brasil.

O FST - Fórum Sindical dos 
Trabalhadores iniciou a Campanha 
Nacional de Defesa da CLT no dia 
22 de agosto de 2011, durante sessão 
da Comissão dos Direitos Humanos 
do Senado Federal, sob a presidência 
do Senador Paulo Paim (PT-RS). A 
partir daí o FST passou a percorrer o 
Brasil em defesa da CLT, realizando 
sessões e reuniões com trabalhadores 
e parlamentares, em Goiânia; Curi-
tiba; Porto Alegre; Belo Horizonte; 
Rio de Janeiro; e em Vitória. E vai 
reunir trabalhadores, parlamentares 
e os demais interessados nesta luta, 
em cada um dos Estados brasileiros. 
(Com FST e centrais sindicais)

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Divulgação
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CNTS participa de reunião com presidente do TST

Com a intenção de que “um 
dedinho de prosa ao redor de 
uma mesa de café da manhã” 

represente o início de longas conversas 
e propostas sobre relações de trabalho, 
o presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), ministro Carlos Alberto 
Reis de Paula, reuniu dirigentes sindi-
cais na manhã do dia 9 de abril, para 
estreitar relações com as entidades de 
trabalhadores. “Nada melhor que esse 
encontro para comemorar os 70 anos 
da CLT. É por causa dela que estamos 
reunidos. A CLT tem verdades perma-
nentes”, disse, ao convidar as lideranças 
para um café ao estilo mineiro: “simples, 
mas que dá vontade de ir para a cozinha 
e continuar conversando”.

Segundo o ministro, o objetivo 
primeiro é de conhecer e estabelecer o 
diálogo. O segundo objetivo é o de se 
educar na arte de ouvir e, consequen-
temente, de negociar. Em entrevistas 
concedidas desde sua posse, em 5 de 
março último, o presidente do TST tem 
defendido o diálogo e a negociação 
como essenciais para a solução dos 
conflitos nas relações entre empregados 
e empregadores. “É sabendo ouvir que 
se estabelece o diálogo e estou aqui para 
ouvi-los. Não se pode dialogar com 
quem não se conhece. Este é o princípio 
para a troca e as portas estarão abertas. 
Tenham o TST como parceiro”, disse. 
Vários ministros do TST participaram 
do café da manhã.

Após o café, o ministro falou com 

jornalistas, quando avaliou que o Bra-
sil sempre terá problemas a enfrentar, 
citando questões como a terceirização, 
as contribuições, jornada de trabalho. 
“Com o diálogo é possível descobrir 
pontos comuns, compatibilizar interes-
ses, buscar consensos. A CLT é uma con-
solidação, porque não foi uma reunião 
de leis. Sua grande lição é exatamente 
a negociação. Ela traz princípios e ins-
trumentos indispensáveis e necessários 
para a sociedade. Vamos descobrir 

pontos de referência e de convergência. 
Não existe capital sem valorização do 
trabalho e sem proteger a livre inicia-
tiva”, afirmou. Segundo ele, a CLT tem 
que ter uma atualização, “pois tudo 
muda”, porém, não se pode perder de 
vista os princípios e os valores que estão 
consagrados nela.

Em sua fala inicial o ministro Carlos 
Alberto defendeu que “o trabalho deve 
estar na pauta da sociedade”. Indaguei 
o que significava sua colocação ao que 

me respondeu com outra pergunta: 
“Quando se enfrenta um problema na 
linha da economia alguém se preocupa 
com o lado do empregado? Só se preo-
cupa em reduzir tributo, fazer isso, fazer 
aquilo, mais para que a empresa tenha 
uma melhor situação. E alguém se pre-
ocupa, quando há uma crise econômica, 
qual a situação do trabalhador? Alguém 
diz que, porque a economia cresceu, os 
direitos do trabalhador têm que crescer 
proporcionalmente?”

A abertura do canal de diálogo foi 
avaliada como positiva pela CNTS, 
representada no encontro por seu pre-
sidente, José Lião de Almeida, pelo di-
retor de Assuntos Trabalhistas e Judici-
ários, Joaquim José da Silva Filho, e pela 
diretora suplente Ana Maria Mazarin 
da Silva, que entregou ao ministro uma 
camiseta comemorativa dos 70 anos da 
CLT. “A Confederação, certamente, tem 
muito a dialogar e propor ao ministro 
com vistas à manutenção e conquista de 
direitos para os trabalhadores”, avaliou 
José Lião.

“A CNTS levou apoio à instituição 
TST e também a defesa da CLT. Enten-
demos que ela até precisa de pequenas 
atualizações, mas nunca de reformas 
radicais que venham precarizar direi-
tos dos trabalhadores. Estamos atentos 
ao rol de alterações (101) entregues 
pela patronal CNI e fomos registrar 
nossa posição em defesa da Consoli-
dação das leis do Trabalho”, afirmou 
Joaquim José.

O ministro Carlos Alberto Reis de 
Paula assumiu a presidência do TST, dia 
5 de março. Juiz desde 1979, conhecido 
pela personalidade forte, o ministro 
é um defensor da negociação coletiva 
e de uma legislação do trabalho que 
privilegie negociações de alto nível 
institucional entre representantes legíti-
mos, uma cultura que ainda precisa ser 
disseminada no país. Conheça a posição 
do ministro sobre alguns temas em en-
trevista concedida à revista Consultor 
Jurídico.

Padronização das decisões no ramo 
trabalhista - Creio que não vale debater 
se as súmulas têm ou não sido adota-
das, já que não são vinculantes. Alguns 
sustentam que elas deveriam ser cum-
pridas. O ponto para mim é outro. Nós 
juízes somos servidores. Falamos para a 
sociedade. De que vale um juiz decidir 
contra uma súmula, se, ao longo do 
processo, ela será reafirmada? Estamos 
aqui para servir à sociedade ou para 
fazer manifestações de convencimento 
pessoal? O poder de julgar é dado não 
à pessoa individual, mas ao Judiciário. 
E o Poder Judiciário é o todo. Faço uma 
ressalva, contudo. Temos que ter muito 
cuidado na formulação de súmulas, 
de orientações jurisprudenciais e de 
precedentes normativos. É necessário 
que a matéria esteja madura, pacificada 
de forma expressiva, pois isso é o que 
garante a segurança jurídica.

Jurisprudência defensiva - O boom 
da Justiça se deu com a Constituição de 
1988, foi lá que a sociedade descobriu o 
Judiciário. Este é o primeiro fato. Segun-
do fato: nós não temos regulamentação 
para lidar com esse grande volume. 
Por que, na área trabalhista, temos 
praticamente 3 milhões de processos 
de execução? Por que já chegamos a ter 
2 milhões de casos novos e temos hoje 
uma média de acordos em torno de 
45%? Simplesmente porque não se quer 
mexer nos pontos nevrálgicos. Nossa le-
gislação está caduca quanto à execução 
e a recursos trabalhistas. Portanto, essa 
não é uma simples questão de obstar 
recursos. Temos que dar efetividade às 
decisões judiciais.

Terceirização - A terceirização é um 
fato. Que poderia remontar à história. 
De certo modo, podemos até pensar que 
a América foi descoberta num grande 
processo de terceirização. O que quero 
dizer com isso é que o fenômeno existe 
há muito tempo. O que temos agora são 
variantes de terceirização implantadas 
de forma mais extensiva. Não há uma 
legislação que a regule, e o TST teve de 
se pronunciar a respeito.

Em terceirização, o que há de se 
discutir é darmos a quem trabalha no 
regime terceirizado as garantias de um 
trabalho digno. A terceirização tem 
um lado doído, que é o fato de o ter-
ceirizado não ter voz, porque não tem 

representação sindical. Na negociação, 
ele entra desarmado. Já essa discussão 
de atividade-meio e atividade-fim, eu 
acho que não procede. É um critério hoje 
muito aleatório.

Consolidação das Leis do Trabalho - 
A CLT vai fazer 70 anos e é um livro pio-
neiro. O Brasil de 1943 era um país rural. 
O Brasil recém começava a ter indústria, 
com ajuda europeia. Sabe a quem a CLT 
foi dirigida? Ao trabalhador urbano. O 
artigo 7º excluía os trabalhadores rurais. 
Costumo dizer que a CLT é um livro 
para o amanhã. Só porque o Código 
Civil de 2002, por exemplo, não traz a 
expressão anencefalia em seu texto, não 
basta para dizermos que é um código 
superado.

Lógico que a CLT tem que ter um 
aggiornamento, para repetir uma expres-
são italiana que gosto muito. Mas para 
ter essa atualização, é preciso antes fa-
zer um grande debate. Para saber se os 
princípios que informam a CLT, tanto 
no Direito material, quanto no proces-
sual, instrumental, se eles ainda valem. 
A CLT é um livro protetivo mesmo. 
Agora, obviamente, essa proteção pode 
ter adequações às novas realidades. O 
pecado da nossa legislação é ela ser 
excessiva, analítica e prever muitas hi-
póteses. Essa minúcia é que envelhece os 
textos e dificulta as soluções. Toda vez 
que se regula muito, se fica superado 
pelo tempo.

“É indispensável que se descubra a arte de negociar”

Negociação coletiva - O ideal de 
legislação trabalhista seria aquela que 
permitisse uma adaptação às realidades 
de cada categoria, de cada circunstância, 
mas sempre preservando alguns prin-
cípios, normas e preceitos básicos. Que 
abrisse campo ao preenchimento dos 
vácuos jurídicos através da negociação. 
Sou um defensor radical de negociação 
coletiva. Com negociadores representa-
tivos e legítimos.

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Ministro recebeu camiseta alusiva aos 70 anos da CLT
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Ao prover parcial-
mente o Recurso Ordi-
nário em Mandado de 
Segurança (RMS) 25841, 
da Associação Nacional 
dos Juízes Classistas 
da Justiça do Trabalho, 
a maioria do plenário 
do Supremo Tribunal 
Federal entendeu que 
os juízes classistas apo-
sentados que estiveram 
na ativa no período entre 
1992 e 1998 fazem jus ao 
auxílio-moradia conce-
dido aos juízes trabalhis-
tas togados (de carrei-
ra) anteriormente à Lei 
9.655/98. Essa norma 
passou a dar tratamento 
diferenciado ao reajuste 
dos vencimentos dos 
magistrados togados em 
relação aos classistas.

O TST negou aos clas-
sistas aposentados ante-
riormente à Lei 9.655/98 
o direito à percepção de 
proventos proporcionais 
aos vencimentos dos 
magistrados togados 
ativos, neles incluída a 
parcela de equivalência 
salarial reconhecida pelo 
STF na Ação Originária 
(AO) 630 e estendida a 
toda a magistratura por 
meio da Resolução 159, 
de fevereiro de 2000, 
do STF. Na AO 630, o 
ministro Nelson Jobim 
(aposentado) concedeu 
liminar reconhecendo 
o direito de auxílio-mo-
radia aos magistrados 
federais.

A entidade repre-
sentativa dos juízes 
classistas do trabalho 
aposentados alegava, no 
RMS, que o artigo 7º da 
Lei 6.903/81 assegura-
ra o reajustamento dos 
proventos na mesma 
proporção e data dos 
vencimentos dos juízes 
em atividade. Também 
segundo ela, a modifica-
ção da Lei 9.528/97, que 
transferiu os classistas 
para o Regime Geral da 
Previdência, não reper-
cutiu na situação dos 
que já estavam aposen-
tados na época em que 

foi implementada a lei.
Parcial provimento 

- A matéria voltou para 
análise do plenário do 
Supremo com a apre-
sentação do voto-vista 
do ministro Dias Toffoli, 
que acompanhou a di-
vergência iniciada pelo 
ministro Marco Aurélio 
em dezembro de 2011, 
no sentido de dar parcial 
provimento ao recurso. 
Embora Toffoli já tivesse 
proferido seu voto quan-
do iniciado o julgamento 
do RMS em fevereiro 
de 2011, na sessão de 7 
de dezembro daquele 
mesmo ano, ele decidiu 
avaliar melhor o caso e 
pediu vista dos autos. 
“Entendo que aos ma-
gistrados classistas apo-
sentados pelas regras 
da Lei 6.903/81 assiste 
o direito de perceber 
os reflexos do auxílio-
-moradia na parcela au-
tônoma de equivalência 
incidente sobre proven-
tos e pensões”, afirmou 
o ministro Dias Toffoli.

Em fevere i ro  de 
2011, o relator, ministro 
Gilmar Mendes, havia 
votado pelo não provi-
mento do recurso e pela 
manutenção de acórdão 
(decisão colegiada) do 
Tribunal Superior do 
Trabalho. As ministras 
Cármen Lúcia e Rosa 
Weber, e o presidente da 
Corte, ministro Joaquim 
Barbosa, acompanharam 
o voto do relator. En-
tretanto, a maioria dos 
votos seguiu a diver-
gência instaurada pelo 
ministro Marco Aurélio. 
À luz da legislação então 
vigente, ele entendeu 
que os juízes classistas 
fazem jus à parcela au-
tônoma de equivalência 
no período anterior à 
Lei 9.655/1998. Votaram 
pelo parcial provimento 
do recurso os ministros 
Marco Aurélio, Teori 
Zavascki, Luiz Fux, Dias 
Toffoli, Ricardo Lewan-
dowski e Celso de Mello. 
(Fonte: STF)

Juízes classistas que 
atuaram entre 1992 
e 1998 têm direito a 

auxílio-moradia
O Ministério Público Fe-

deral no Distrito Federal 
(MPF/DF) entrou com uma 
ação civil para anular o 
termo de adesão e o con-
trato assinados pela reitoria 
da UnB com a Empresa 
Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (EBSERH) para 
administração do Hospi-
tal Universitário de Brasília 
(HUB). A ação tem, ainda, pe-
dido de liminar para suspen-
der imediatamente os efeitos 
do contrato e da adesão.

Para o Ministério Públi-
co, a criação da EBSERH e 
sua gerência sobre o HUB 
ofendem a autonomia didá-
tico-científica, de administra-
ção, de gestão financeira e de 
patrimônio que os hospitais 
universitários possuem pela 
Constituição Federal brasilei-
ra. Além disso, faz uma ter-
ceirização indevida da gestão 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A Lei nº 12.550/2011, 
que criou a EBSERH e na 

qual o termo de adesão e 
o contrato firmados com 
a UnB foram embasados, 
possui vícios graves e já é 
alvo de ações judiciais – in-
clusive de uma ação direta 
de inconstitucionalidade 
(ADI nº 4895) proposta pelo 
procurador-geral da Repú-
blica ao Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Principais irregulari-
dades - A EBSERH é uma 
empresa pública constituída 
sob a forma de sociedade 
anônima. É vinculada ao Mi-
nistério da Educação (MEC) 
e surgiu, em tese, como 
uma iniciativa do governo 
federal para “melhorar” os 
padrões de gestão de um 
sistema composto de 45 
hospitais-escola vinculados 
às universidades federais.

O problema é que o con-
trato firmado com a UnB 
prevê que toda a gerência do 
HUB passe para a EBSERH. 
Além disso, institui a pres-

tação de serviços públicos 
privativos do Estado para a 
empresa, que possui natu-
reza jurídica privada. Tais 
determinações não possuem 
amparo nem na Constitui-
ção Federal nem nas leis 
de regência das instituições 
públicas de saúde ou de 
educação.

A EBSERH estaria auto-
rizada também a contratar 
profissionais sob o regime 
celetista e estabelecer o re-
gime de remuneração e 
de gestão do pessoal do 
HUB. Para o MPF/DF, isso 
é um descumprimento de 
acórdão do Tribunal de 
Contas da União (TCU) que 
determinou a substituição 
de terceirizados irregula-
res nos órgãos e entidades 
da administração pública 
federal direta, autárquica 
e fundacional. Processo nº 
0012124-78.2013.4.01.3400, 
em tramitação na 5ª Vara 
Federal. (Fonte: STF)

MPF/DF propõe ação para anular 
contrato de gestão do HUB

Em Reclamação (Rcl 
15522) proposta perante o 
Supremo Tribunal Federal, 
com pedido de liminar, a 
Fundação Universidade de 
Brasília (FUB) alega que 
houve usurpação de com-
petência da Corte por parte 
do juízo da 5ª Vara Federal 
da Seção Judiciária do Dis-
trito Federal. Conforme a 
Fundação, tramita naquele 
juízo ação civil pública na 
qual se alega a inconstitu-
cionalidade da lei que criou 
a EBSERH.

De acordo com a recla-
mação, o Ministério Público 
Federal propôs ação civil 
pública para anular contrato 
realizado entre a Empresa 
e a FUB, tendo como fun-
damento a inconstituciona-
lidade da criação daquela 
empresa pública. A alegação 
do MPF refere-se à exigência 
de lei complementar para a 
criação da EBSERH, viola-
ção da autonomia univer-
sitária, violação do direito 
à saúde, infringência da 
autonomia universitária, 
violação à necessidade de 
concurso público, afronta 
ao direito à educação ante à 
possibilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

Em 19 de março de 2013, 
por meio de despacho, o 
juízo da 5ª Vara Federal 
determinou a citação da 

STF

FUB alega usurpação 
de competência do STF

Fundação, o que, conforme 
sustenta a FUB, “acarreta 
o reconhecimento de sua 
competência para o proces-
samento e julgamento da 
causa”. Os representantes 
da Fundação sustentam que 
a matéria está sob análise do 
Supremo na ADI 4895, que 
contém os mesmos funda-
mentos da ação civil pública.

Na ADI, o procurador-
-geral da República, Roberto 
Gurgel, requer a declaração 
da inconstitucionalidade 
dos artigos 1º a 17 da norma, 
que tratam das atribuições, 
gestão e administração de 
recursos da empresa ou, 
sucessivamente, dos artigos 
10, 11 e 12, que tratam da 
forma de contratação de 
servidores da empresa por 
meio da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), de 
processo seletivo simplifica-
do e de contratos temporá-

rios. O ministro Dias Toffoli 
é o relator do caso no STF. 

Também afirmam que 
o único fundamento para a 
declaração de nulidade do 
contrato realizado entre a 
FUB e a EBSERH levantado 
na ação civil pública é a 
inconstitucionalidade da lei 
que criou a referida empresa 
pública. Por isso, sustentam 
a usurpação de competên-
cia do Supremo. “É de se 
ressaltar que esse colendo 
Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento das Recla-
mações 1503 e 1519, se po-
sicionou no sentido de que, 
quando o pedido deduzido 
na ação civil pública atingir 
todo o escopo que inspirou a 
edição da lei, traduzindo-se 
em pedido principal da de-
manda, não há o que se falar 
em mero efeito incidental”, 
argumenta a FUB.

Assim, a Fundação pede 
a concessão da medida limi-
nar para suspender a trami-
tação da Ação Civil Pública 
0012124-78.2013.4.01.3400, 
perante a 5ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do Distrito 
Federal. No mérito, requer 
a procedência do pedido 
declarando-se usurpação 
de competência do Supremo 
para analisar a matéria. A 
reclamação é de relatoria 
do ministro Teori Zavascki. 
(Fonte: STF)

PGR Roberto Gurgel
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Joaquim José da Silva Filho*

Conforme jurisprudência con-
sagrada pela Súmula 444 do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), 
a jornada 12 x 36 com duas folgas 
mensais foi regulamentada de for-
ma definitiva, em última instância. 
Pela mesma jurisprudência foi 
adotado também que os feriados 
oficiais nesse regime 
serão pagos em do-
bro ou acrescentados 
às folgas convencio-
nais no mesmo perí-
odo. Cabe ressaltar 
que esta importante 
conquista foi alcan-
çada pelo empenho 
do presidente do 
SinSaudeSP e da 
CNTS, José Lião de 
Almeida, que fez a 
reivindicação pesso-
almente em reunião 
com o então presidente do TST, 
ministro João Oreste Dalazen.

Graças a esta grande conquis-
ta, tomando-se como exemplo a 
Convenção Coletiva do SinSau-
deSP, no mês de maio, que terá 
dois feriados; nos dias 01 e 30/05, 
exigiremos o pagamento de quatro 
folgas: duas já convencionadas 
e mais duas em decorrência dos 
feriados oficiais. Assim como, nos 
meses subsequentes, sempre que 
houver feriados estes devem ser 
pagos em dobro ou então acres-

centados às folgas já convencio-
nadas. Os sindicatos podem abrir 
a possibilidade, também, através 
de acordo coletivo, da concessão 
das folgas dos feriados oficiais 
durante o decorrer do ano. A em-
presa que não cumprir a Súmula 
444 do TST deverá ser denunciada 
aos respectivos sindicatos na base 
para que possam tomar as devidas 

providências legais. 
Veja a seguir a íntegra 
da Súmula 444:

SÚM-444. JORNA-
DA DE TRABALHO. 
NORMA COLETIVA. 
LEI. ESCALA DE 12 
POR 36. VALIDADE 
- Res. 185/2012, DEJT 
divulgado em 25, 26 e 
27.09.2012: 

“É válida, em ca-
ráter excepcional, a 
jornada de doze horas 

de trabalho por trinta e seis de des-
canso, prevista em lei ou ajustada 
exclusivamente mediante acordo 
coletivo de trabalho ou convenção 
coletiva de trabalho, assegurada 
a remuneração em dobro dos fe-
riados trabalhados. O empregado 
não tem direito ao pagamento de 
adicional referente ao labor pres-
tado na décima primeira e décima 
segunda horas”.

*Diretor de Assuntos 
Trabalhistas e Judiciários da CNTS

O Supremo Tribunal Federal re-
conheceu a existência de repercus-
são geral na matéria constitucional 
tratada num Recurso Extraordiná-
rio com Agravo (ARE 647651) no 
qual se questiona entendimento do 
Tribunal Superior do Trabalho que 
determinou a exigência de negocia-
ção coletiva para que uma empresa 
possa promover a demissão em 
massa de empregados.

O caso examinado diz respeito 
à demissão, em fevereiro de 2009, 
de cerca de 4.200 trabalhadores 
pela Empresa Brasileira de Ae-
ronáutica S/A (Embraer) e pela 
Eleb Equipamentos Ltda. Ao jul-
gar recurso ordinário no dissídio 

coletivo interposto pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de São José 
dos Campos e Região contra as 
empresas, a Seção Especializada 
em Dissídios Coletivos do TST 
entendeu que a dispensa coletiva, 
diferentemente da individual, 
exigiria a aplicação de normas 
específicas.

O fundamento foi o de que, 
no âmbito de direito coletivo do 
trabalho, esse tipo de dispensa 
não constitui poder potestativo do 
empregador e exige, portanto, a 
participação do sindicato dos tra-
balhadores, a fim de representá-los 
e defender seus interesses. No caso 
de a negociação se mostrar inviável, 

caberia a instauração de dissídio 
coletivo.

No recurso ao STF, a Embraer 
e a Eleb Equipamentos Ltda. ale-
gam que a decisão violou diversos 
dispositivos constitucionais e que 
o TST, ao criar condições para a 
dispensa em massa, estaria atri-
buindo ao poder normativo da 
Justiça do Trabalho tarefa que a 
Constituição reserva a lei comple-
mentar, invadindo assim a esfera da 
competência do Poder Legislativo. 
As empresas afirmam que sua so-
brevivência estaria ameaçada pela 
interferência indevida no seu poder 
de gestão, aspecto que viola o prin-
cípio da livre iniciativa.

Como o TST inadmitiu a re-
messa do Recurso Extraordinário 
(RE) ao Supremo, as empresas 
interpuseram agravo, provido pelo 
relator, ministro Marco Aurélio, 
para dar prosseguimento ao RE. 
Ao submeter o processo ao Plená-
rio Virtual do STF, para verificar a 
ocorrência de repercussão geral no 
caso, o ministro Marco Aurélio ob-
servou estar-se diante de situação 
jurídica “capaz de repetir-se em um 
sem número de casos”. Para ele, é 
“evidente o envolvimento de tema 
de índole maior, constitucional”. 
O mérito do recurso será analisado 
posteriormente, pelo Plenário da 
Corte. (Fonte: STF)

Necessidade de negociação para demissão 
em massa tem repercussão geral

Por unanimidade 
TST aplica Súmula 444

Na primeira sessão realizada 
neste ano, a Sexta Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho, em decisão 
unânime, deu aplicação à Súmula nº 
444, editada pela Corte em setembro 
passado, para concluir que uma em-
pregada, que tinha jornada contra-
tual de 12x36 e trabalhou em dias de 
feriado, receberá em dobro por esses 
períodos. O Hospital Mater Dei S.A. 
já havia tentado reverter no TRT da 
3ª Região (MG) a decisão proferida 
pela 34ª Vara do Trabalho de Belo 
Horizonte, sem obter êxito.

Na petição inicial, a autora da 
ação denunciou que foi contratada 
para desempenhar a função de au-
xiliar de enfermagem, no período de 
19h às 7h. Informou que de acordo 
com o contrato feito com a entidade 
hospitalar, a prestação de serviços 
deveria ser em escala de 12x36. Isto 
é, para cada doze horas trabalhadas, 
a empregada cumpriria período de 
trinta e seis horas de descanso. Con-
tudo, ainda de acordo com a autora 
da ação, ela trabalhou em feriados 
sem qualquer vantagem.

As instâncias de Primeiro e Se-
gundo graus concluíram de modo 

igual, pelo pagamento dobrado dos 
dias trabalhados, nos quais é cele-
brada qualquer data cívica ou reli-
giosa. Segundo os desembargadores 
mineiros, a jornada especial tem 
natureza compensatória somente 
em relação aos domingos laborados. 
No Tribunal Superior do Trabalho 
o recurso de revista do Hospital foi 
analisado pelo ministro Augusto 
César Carvalho. Segundo o relator, 
o apelo não reunia condições de ser 
conhecido. Nas razões recursais o 
empregador alegou que a decisão, 
na forma como proferida, divergia 
de outros julgados trazidos com o 
objetivo de demonstrar dissenso 
jurisprudencial.

No entanto, conforme destacado 
pelos ministros, a questão não com-
porta mais discussão na medida em 
que “a jurisprudência desta Corte 
está pacificada no sentido de que a 
jornada de 12 horas de trabalho por 
36 horas de descanso, prevista em 
lei ou ajustada mediante negocia-
ção coletiva, não contempla a folga 
correspondente aos feriados, e, por 
isso, assegura-se a remuneração em 
dobro”. (Fonte: TST)

Ministro João Oreste Dalazen, então presidente do TST, 
e José Lião de Almeida, presidente da CNTS

Julio Fernandes/Ag. Full Time

Jornada 12x36

Feriados oficiais devem 
ser pagos em dobro ou 
adicionados às folgas 

convencionais
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Por maioria de votos, o plenário 
do Supremo Tribunal Federal deu 
provimento parcial, na quarta-feira 
(20), ao Recurso Extraordinário (RE) 
589998, para assentar que é obriga-
tória a motivação da dispensa uni-
lateral de empregado por empresa 
pública e sociedade de economia 
mista tanto da União, quanto dos 
estados, do Distrito Federal e dos 
municípios.

O colegiado reconheceu, entretan-
to, expressamente, a inaplicabilidade 
do instituto da estabilidade no em-
prego aos trabalhadores de empresas 
públicas e sociedades de economia 
mista. Esse direito é assegurado pelo 
artigo 41 da Constituição Federal aos 
servidores públicos estatutários. A 
decisão tem repercussão geral, por 
força de deliberação no Plenário Vir-
tual da Corte em novembro de 2008.

O recurso foi interposto pela 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos contra acórdão (decisão 
colegiada) do Tribunal Superior do 
Trabalho, que entendeu inválida a 
despedida do empregado, por au-
sência de motivação. O TST funda-
mentou sua decisão no argumento 
de que a ECT gozaria de garantias 
equivalentes àquelas atribuídas à 
Fazenda Pública. Entretanto, parte 

dos fundamentos do acórdão da-
quela Corte foi rejeitada pelo ple-
nário do STF. Foi afastada, também, 
a necessidade de instauração, pelas 
empresas públicas e sociedades 
de economia mista, de Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD), 
que deve preceder a dispensa de 
servidor público estatutário.

O caso envolve a demissão de 
um empregado admitido pela ECT 
em dezembro de 1972, naquela 
época ainda sem concurso público, 
e demitido em outubro de 2001, sob 
o argumento de que sua aposenta-
doria, obtida três anos antes, seria 
incompatível com a continuidade 
no emprego. Dessa decisão, ele 
recorreu à Justiça do Trabalho, ob-
tendo sua reintegração ao emprego, 
mantida em todas as instâncias 
trabalhistas.

No TST, no entanto, conforme 
afirmou o ministro Gilmar Mendes, 
ele obteve uma decisão “extrava-
gante”, pois a corte trabalhista não 
se limitou a exigir a motivação, mas 
reconheceu à ECT “status” equi-
parado ao da Fazenda Pública. E 
manter essa decisão, tanto segundo 
ele quanto o ministro Teori Zavascki, 
significaria reconhecer ao empregado 
a estabilidade a que fazem jus apenas 

os servidores da administração direta 
e autarquias públicas. O ministro 
Joaquim Barbosa levou a Plenário 
seu voto-vista, em que acompanhou 
o voto do relator, ministro Ricardo 
Lewandowski.

O ministro Dias Toffoli, por sua 
vez, citou, em seu voto, parecer 
por ele aprovado em 2007, quando 
exercia o cargo de advogado-geral 
da União, e ratificado, na época, 
pelo então presidente da República, 
Lula da Silva, em que se assentava, 
também, a necessidade de motivação 
na dispensa unilateral de empregado 
de empresas estatais e sociedades de 
economia mista, ressaltando, entre-
tanto, a diferença de regime vigente 
entre eles, sujeitos à CLT, e os servi-
dores públicos estatutários, regidos 
pelo Estatuto do Servidor Público 
Federal (Lei 8.112/90).

Voto discordante, o ministro 
Marco Aurélio deu provimento 
ao recurso da ECT, no sentido da 
dispensa da motivação no rompi-
mento de contrato de trabalho. Ele 
fundamentou seu voto no artigo 173, 
inciso II, da Constituição Federal. De 
acordo com tal dispositivo, sujeitam-
-se ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto 
aos direitos e obrigações civis, co-

merciais, trabalhistas e tributários, 
as empresas estatais e de economia 
mista que explorem bens e serviços 
em competição com empresas priva-
das. Trata-se, segundo o ministro, de 
um princípio de paridade de armas 
no mercado que, neste caso, deixa a 
ECT em desvantagem em relação às 
empresas privadas.

O ministro Ricardo Lewando-
wski, relator do recurso – que teve o 
voto seguido pela maioria –, inicial-
mente se pronunciou pelo não pro-
vimento do recurso. Mas ele aderiu 
à proposta apresentada durante o 
debate da matéria na sessão, no sen-
tido de dar provimento parcial ao RE, 
para deixar explícito que afastava o 
direito à estabilidade do empregado, 
embora tornando exigível a motiva-
ção da dispensa unilateral.

A defesa da ECT pediu a modula-
ção dos efeitos da decisão, alegando 
que, nos termos em que está, poderá 
causar à empresa um prejuízo de 
R$ 133 milhões. O relator, ministro 
Ricardo Lewandowski, no entanto, 
ponderou que a empresa poderá 
interpor recurso de embargos de 
declaração e, com isso, se abrirá a 
possibilidade de o colegiado exami-
nar eventual pedido de modulação. 
(Fonte: STF)

STF reafirma entendimento sobre indenização
devida a servidor por férias não usufruídas

O Supremo Tribunal Federal, 
por meio do Plenário Virtu-
al, reafirmou jurisprudência 

dominante da Corte no sentido da 
possibilidade de conversão em pe-
cúnia de férias não usufruídas por 
servidor público, a bem do interesse 
da Administração. A decisão ocorreu 
na análise do Recurso Extraordinário 
com Agravo (ARE) 721001 que teve 
repercussão geral reconhecida.

O recurso foi interposto pelo Es-
tado do Rio de Janeiro contra decisão 
que considerou inadmissível recurso 
extraordinário interposto contra 
acórdão (decisão colegiada) do Tribu-
nal de Justiça fluminense (TJ-RJ), que 
manteve sentença para reconhecer 
o direito de um servidor público à 
conversão em pecúnia de férias não 
usufruídas, a bem do interesse da 
Administração, a título indenizatório 
e em observância ao princípio da ve-
dação ao enriquecimento sem causa.

O autor apontava violação aos 
artigos 2º e 37, caput, da Constituição 
Federal, ao argumento de que não 
existe previsão legal que autorize a 
conversão de férias não usufruídas 
em pecúnia. Sustentava que o Ple-
nário do Supremo, no julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 227, considerou inconstitucio-
nal o artigo 77, inciso XVII, da Cons-
tituição do Estado do Rio de Janeiro, 
que assegura ao servidor a conversão 
em pecúnia das férias não gozadas, 
segundo sua opção.

Em sua manifestação, o relator 
do ARE, ministro Gilmar Mendes, 
registrou a inaplicabilidade da ADI 
227 ao caso, tendo em vista que a 

Empresa pública tem de justificar dispensa de empregado

inconstitucionalidade declarada na 
ação direta referia-se ao artigo 77, 
XVII, da Constituição Estadual do 
Rio de Janeiro, dispositivo que atri-
buía ao servidor público a faculdade 
de optar pelo gozo das férias ou por 
sua transformação em pecúnia inde-
nizatória, “deixando ao seu arbítrio 
a criação de despesa para o erário”.

“No caso dos autos, diferente-
mente, o acórdão recorrido assegu-
rou ao servidor público a conversão 
de férias não gozadas em pecúnia, em 
razão da vedação ao locupletamento 
ilícito por parte da Administração, 
uma vez que as férias devidas não 
foram gozadas no momento opor-
tuno, quando o servidor ainda se 
encontrava em atividade”, ressaltou.

Conforme o ministro Gilmar Men-
des, “com o advento da inatividade, 
há que se assegurar a conversão em 

pecúnia de férias ou de quaisquer 
outros direitos de natureza remune-
ratório, entre eles a licença-prêmio 
não gozada, em face da vedação 
ao enriquecimento sem causa”. Ele 
salientou que esta fundamentação 
adotada está amparada por jurispru-
dência pacífica do Supremo, que se 
firmou no sentido de que é assegu-
rada ao servidor público a conversão 
de férias não usufruídas ou de outros 
direitos de natureza remuneratória 
em indenização pecuniária, dada a 
responsabilidade objetiva da Admi-
nistração Pública em virtude da ve-
dação ao enriquecimento sem causa.

Dessa forma, o relator mani-
festou-se pelo reconhecimento da 
repercussão geral da matéria e, no 
mérito, pela reafirmação da jurispru-
dência do Supremo, no sentido de 
que é devida a conversão de férias 

não gozadas bem como de outros di-
reitos de natureza remuneratória em 
indenização pecuniária por aqueles 
que não mais podem delas usufruir, 
seja por conta do rompimento do 
vínculo com a administração, seja 
pela inatividade, em virtude da ve-
dação ao enriquecimento sem causa 
da Administração. Assim, o ministro 
Gilmar Mendes conheceu do agravo, 
mas negou provimento ao recurso ex-
traordinário, tendo sido seguido por 
maioria dos votos em julgamento re-
alizado pelo Plenário Virtual do STF.

De acordo com o artigo 323-A, 
do Regimento Interno do Supremo 
(RISTF), nos casos de reafirmação de 
jurisprudência dominante da Corte, 
o julgamento de mérito de questões 
com repercussão geral também pode 
ser realizado por meio eletrônico. 
(Fonte: STF)

 Gervásio Baptista/SCO/STF

Decisão do STF destaca vedação ao enriquecimento sem causa da administração




