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Diretoria plena avalia realizações
de 2009 e desafios para 2010

Ag. Full Time/Julio Fernandes

D

iante da nova conjuntura política e
econômica, a CNTS deverá elaborar, em 2010, um novo planejamento estratégico no sentido de orientar as ações
e atividades para os próximos anos. A ideia
é aprofundar as metas já cumpridas com
ajustes para o biênio 2010/2012. A conclusão foi resultado do encontro da diretoria

Dirigentes revelam
expectativas e esperanças
para 2010
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plena, que reuniu diretores, delegados internacionais e membros dos conselhos fiscal
e de representantes, titulares e suplentes,
em Brasília, dia 4 de dezembro. As atividades de encerramento do exercício de 2009
incluíram, também, reunião da diretoria
efetiva e seminário dos comitês especiais
da Confederação. Pág. 3
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Que venha 2010!

depender da disposição para a
luta e do compromisso assumido pelos dirigentes da CNTS
como representantes dos trabalhadores
na saúde, 2010, a despeito dos novos
desafios que virão, será um ano de luta
por avanços, realizações e grandes conquistas em favor da classe trabalhadora.
A continuidade das ações e mobilização
junto ao Congresso Nacional em defesa
das principais bandeiras de luta
dos trabalhadores em geral e,
em especial, para a categoria da
saúde; a atuação em parceria com
as demais entidades sindicais e de
classe; maior integração com as
bases; o respeito à Constituição
Federal e às leis; garantia dos
direitos dos trabalhadores e aposentados; e a consolidação de uma
pauta comum entre a CNTS e a
CNS - patronal na busca de um
acordo com abrangência nacional,
que estabeleça condições mínimas
de trabalho e salário que deverão
ser cumpridas pelos empregadores
estão entre as expectativas dos
membros da diretoria.
Não foram poucos os desafios
enfrentados no ano de 2009 e novos
enfrentamentos ainda estão por vir,
entretanto, há disposição para a luta e a
convicção de que, com a participação de
todos, é possível pensar em um mundo
mais justo e solidário.
Em 2010, ano de eleições para presidente da República, governadores,
senadores e deputados federais, estaduais e distritais, devemos cobrar que a
saúde, a educação, a segurança tenham
um olhar mais humano. É essencial a
eleição de um presidente da República
que garanta que as políticas públicas
sejam asseguradas e ampliadas.
E por ser ano de copa mundial de fu-

tebol devemos estar ainda mais atentos
para evitar a adoção de medidas prejudiciais pelo governo e que o Congresso
Nacional fique paralisado ou que muitas
decisões e medidas rolem por baixo dos
panos. É preciso estarmos atentos para
a tramitação de pautas fundamentais
para a organização sindical e direitos
dos trabalhadores e sociais.
Nesse sentido, torna-se fundamental

buscarmos a unidade das entidades sindicais – sindicatos, federações, confederações e centrais –, e reforçarmos nossa
capacidade de mobilização, garantindo
uma estrutura forte e representativa,
com dirigentes atuantes, agindo em parceria por melhores condições de trabalho
e de vida para os trabalhadores em geral,
e em especial os da saúde.
Muito nos preocupa, também, a falta
de financiamento da saúde que, segundo
pesquisa do Ibope, foi o setor que obteve
a pior avaliação do Governo Lula. 54%
da população consideram o setor o ponto
fraco do atual governo e 59% querem
ver a saúde como a grande prioridade

do próximo presidente da República.
Levantamento do Instituto Sensus
também revela críticas da população ao
setor. 49,4% acham que a saúde piorou
nos últimos seis meses.
E a situação do orçamento da
saúde para 2010 é uma das mais
críticas dos últimos anos, avaliam os
técnicos dos conselhos de secretários
estaduais e municipais de Saúde. Os
recursos previstos na proposta
orçamentária encaminhada
pelo governo são de apenas
R$ 54,8 bilhões, muito aquém
do necessário. O relator do
orçamento, deputado Geraldo
Magela, denuncia que a proposta do governo inviabiliza
uma solução para a saúde.
A CNTS está preparada para
vencer os novos desafios, reforçar a política interna de unidade
e construção, no sentido de fazer
crescer sua estrutura de representação e potencial político.
Estaremos cautelosos e atentos
aos golpes dos neoliberais e da
elite econômica, que querem a
todo custo extinguir direitos,
bloquear avanços e precarizar as relações de trabalho.
Nossa expectativa é de que os dirigentes da Confederação tenham um
ano de luz, de inspiração e sabedoria
para administrar os desafios políticos e
administrativos que tratem dos interesses da categoria e dos serviços de saúde
prestados à população. E que possamos,
no decorrer de 2010, usufruir os frutos
do trabalho realizado em 2009. Renovamos a esperança de dias melhores e,
temos certeza, outras conquistas virão
com a marca da CNTS.
A Diretoria

Nota
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde CNTS vem de público manifestar, primeiramente, solidariedade e apoio às vítimas dos crimes cometidos contra as crianças
recém-nascidas na Maternidade Universidade Luterana do
Brasil - Ulbra, de Canoas (RS), conforme noticiado nos últimos
dias.
Entende a CNTS, que atitudes criminosas desta natureza,
desprovidas de qualquer razão de ser, deve o Estado promover
imediatas e a mais ampla e séria investigação, com a finalidade de efetivamente apurar as responsabilidades e punir com
o merecido rigor, todos os responsáveis, ou responsável, por
mais este absurdo.
Registra-se, por oportuno, que tais atitudes isoladas e inconcebíveis, a exemplo do caso apontado, vêm macular a boa
índole e conduta competente dos mais variados segmentos
de profissionais. Na hipótese, desta vez, dos profissionais da
Enfermagem, que na sua grande maioria são ainda vítimas dos
baixos salários e precárias condições de trabalho.
Neste sentido, a CNTS expressa solidariedade com todos os
profissionais da Enfermagem na defesa do profissionalismo, da
ética e do compromisso com o SUS e a saúde da população.
Repudiamos, todavia, com toda a veemência, todas as formas e práticas irresponsáveis de qualquer procedimento, de
profissionais de saúde, que venham causar, voluntariamente,
eventual dano à saúde física, ou não, de qualquer cidadão que
necessite de atendimento de saúde.
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Diretoria Efetiva
José Lião de Almeida - Presidente
João Rodrigues Filho - Vice-Presidente
Jânio Silva - 1º Vice-Presidente
Domingos Jesus de Souza - 2º Vice-Presidente
Valdirlei Castagna - Secretário-Geral
Paulo Pimentel - 1º Secretário
Clotilde Marques - 2º Secretário
José Caetano Rodrigues - Tesoureiro-Geral
Adair Vassoler - 1º Tesoureiro
Antonio Lemos - 2º Tesoureiro
Dalva Maria Selzler - Diretora de Patrimônio
Lucimary Santos Pinto - Diretora Social e de
Assuntos Legislativos
Clair Klein - Diretor de Assuntos Internacionais
Edson Clatino de Souza - Diretor de Assuntos
Culturais e Orientação Sindical
Joaquim José da Silva Filho - Diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários
Mário Jorge dos Santos Filho - Diretor de Assuntos
de Seguridade Social
Diretores Suplentes
Carlos José Suzano da Silva
Terezinha Perissinotto
Claudionor José da Silva
Mario Luiz Cordeiro
Sidney José Gomes Bettu
Aparecida dos Santos de Lima
Silas da Silva
José Bernardo da Silva
Sueli Aparecida Koupak
Carlos Cesar Rodrigues
José Sousa da Silva
Emerson Cordeiro Pacheco
Domingos da Silva Ferreira
Milton Carlos Sanches
Jaime Ferreira dos Santos
Conselho Fiscal – Efetivos
Remi Borazo, José Paulo da Silva e Walter José
Bruno D’Emery
Conselho Fiscal – Suplentes
José Carlos dos Santos, Ana Maria Mazarin da
Silva e Vaina Dias de Paula Silva
Delegação Internacional
Maria de Fátima Neves de Souza, Maria Salete
Cross, Lúcia Maria Flach, Severino Ramos de
Souto, Leodália Aparecida de Souza, Nadia Sloboda
Chaneiko, Lamartine dos Santos Rosa, Carlos
Eduardo Martiniano de Souza, Rosana Araújo
Pestana
Conselho Editorial
José Lião de Almeida, João Rodrigues Filho, José
Caetano Rodrigues, Joaquim José da Silva Filho.

Mato Grosso do Sul
A FEESSERS e o Sindisaúde-RS também
emitiram nota contestando a forma como o
processo que envolveu o caso dos bebês sedados em Canoas foi conduzido. Segundo a
nota, embora representem a categoria, as entidades não foram chamadas para acompanhar
a condução da crise, a exemplo do Cremers,
da prefeitura de Canoas e da Secretaria Estadual da Saúde. O presidente da Federação,
Milton Kempfer, questionou, também, o que
chamou de “condenação antecipada” da
técnica em enfermagem e criticou o corpo
clínico do hospital por desconhecer o quadro
psicológico da profissional. “É de se estranhar
o total desconhecimento do corpo clínico do
hospital, a respeito de uma auxiliar técnica
com tal grau de problemas psicológicos e o
acesso da mesma a medicamentos de alta
complexidade sem qualquer tipo de supervisão”. A FEESSERS vai acompanhar de perto
o desenrolar do caso e exigir da Justiça que os
envolvidos sejam punidos, de acordo com a lei.
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FEESSaúde elege
e dá posse à nova
diretoria
A Federação dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde
do Estado de Mato Grosso do Sul está sob
novo comando. A eleição e posse da diretoria para o triênio 2010/2012 aconteceu
dia 20 de novembro, em Campo Grande.
“Reforçar a integração entre a Federação e
os sindicatos é a prioridade da nossa gestão. Vamos percorrer o Estado, conhecer
a realidade das entidades de base e dos
trabalhadores, suas dificuldades e estabelecer ações conjuntas com vistas a superar
os problemas, auxiliando os sindicatos
nas suas atividades administrativas e
políticas”, anuncia a nova presidente da
Federação, Clotilde Marques, 2ª secretária
da CNTS. A diretoria da Confederação
parabeniza os diretores empossados,
desejando êxito no compromisso que
assumem perante a categoria e se coloca
à disposição para contribuir para a realização das metas definidas.

Jornal da
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Planejamento foi útil e norteou atuação da CNTS

“O

planejamento chega a
seu último ano e mostrou que foi muito útil,
comparando-se a avaliação passada
com a de agora. Foram identificadas
as principais áreas de prioridade e
serviram de norte para a atuação da
CNTS. O planejamento foi posto em
prática e manteve as propostas iniciais por um período relativamente
longo. A Confederação, ao contrário
de muitas entidades que engavetam
suas propostas, manteve a disciplina e tenho certeza de que o novo
planejamento será mais profundo”,
avaliou o superintendente do Dieese
em Brasília, entidade parceira da
CNTS na elaboração e coordenação
do planejamento, Clóvis Scherer.
Os dirigentes da Confederação,
das federações filiadas e sindicatos
vinculados fizeram um balanço das
ações e atividades realizadas no decorrer de 2009 no sentido de definir
prioridades, dar prosseguimento
àquelas que foram executadas a contento e buscar alternativas, se necessário, para metas não cumpridas.
“A CNTS também está mudando
de cara, galgando um passo de cada
vez e não voltará atrás. A diretoria
está cumprindo o planejamento com
apoio de todos, a revisão é importante e as críticas construtivas ajudam
para o objetivo da Confederação,
que está se fortalecendo e essa demonstração é clara diante dos espaços que vem ocupando”, destacou o
secretário-geral da CNTS, Valdirlei
Castagna, coordenador do planejamento. Castagna ressaltou o trabalho
de acompanhamento pelo Dieese e
dos assessores e funcionários que
contribuem para a realização das
atividades. “São peças fundamentais para colocar o carro nos trilhos
e esperamos chegar ao final de 2010
com mais uma avaliação positiva”,
assegurou.
Durante a reunião, também foi
feita a análise do relatório de atividades políticas, administrativas e
financeiras de 2008, aprovado por

Diretoria plena avaliou como positivas as ações de 2009

unanimidade. “O relatório traz o
resumo das ações e tarefas da Confederação e revela que fizemos tudo,
nos limites das nossas competências
para o atendimento da melhor qualidade da representação sindical dos
trabalhadores na saúde e, igualmente, temos certeza do quanto ainda
temos por fazer. Agradeço a oportunidade de convivência por mais um
ano e pelo empenho de todos para
que a Confederação pudesse desenvolver suas atividades”, destacou
o diretor tesoureiro da CNTS, José
Caetano Rodrigues.
Os membros do Conselho Fiscal
se reuniram não apenas para avaliar
o relatório de 2008, mas também as
contas do terceiro trimestre de 2009.
Uma abordagem sobre as propostas
de interesse dos trabalhadores na
saúde em tramitação no Congresso
Nacional foi feita pela assessoria
parlamentar.
A avaliação do evento feita pelos
dirigentes sindicais foi positiva. Em
consenso, destacaram a oportunidade da troca de experiências e de
ampliar conhecimentos. “Foram dias
estimulantes, com debate sobre as
propostas da CNTS e a realização
de um seminário com temas atuais
e sérios, porém, de forma didática e
até divertida, e o relatório resumiu
um ano de gestão de forma brilhan-

te”, analisou o diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários da CNTS
e secretário-geral do Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde de São Paulo, Joaquim José da Silva Filho, no
que foi acompanhado pelos demais
representantes da entidade.
“A Confederação trabalhou a
contento e os comitês cumpriram
seu papel”, acrescentou Maria de
Fátima Neves de Souza, delegada
internacional da CNTS e dirigente
do SINSAUDE-SP. “É muito fácil
cobrar e não participar. Parabéns
pelo seminário e pela avaliação do
planejamento”, completou Paulo
Pimentel, 1º secretário da Confederação e presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Saúde de
Santos e região.
“Sabemos que é mais fácil criticar
do que fazer, que é difícil aceitar o
erro do outro. Por isso, é necessário
cada vez mais o comprometimento
de todos na execução das tarefas e
na divulgação do trabalho da CNTS
pelos diretores junto às federações
e aos sindicatos. Se não discutirmos
as questões na base, os trabalhadores
não vão ficar sabendo do trabalho
que é realizado, dos desafios e das
conquistas”, disse Jânio Silva, 1º
vice-presidente da Confederação e
dirigente da Federação dos Trabalhadores da Saúde de Santa Catarina.

O dirigente da FETESSESC Carlos Cesar Rodrigues lembrou que
quase todas as ações planejadas
foram concluídas ou estão em andamento. “Houve comprometimento
dos dirigentes com as tarefas colocadas e parabéns pela organização
do evento. Se não houver troca de
experiência, alguns podem pensar
que o mundo circula à sua volta,
portanto, é preciso levar adiante o
que discutimos e trabalhar pela mobilização da categoria”, ressaltou.
O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde de Tocantins, Manoel Miranda, destacou a
importância dos debates com dirigentes de todas as regiões e agradeceu pelo apoio da Confederação.
“A CNTS tem dado o respaldo
necessário para criação da Federação dos Trabalhadores da Saúde da
Região Norte e a Tocantins, Estado
que padece de conhecimentos da
vida nacional. Evento como esse é
prova de que a Confederação está
mudando seu perfil, hoje, mais democrática e mais atuante na busca
dos direitos dos trabalhadores”,
concluiu.
“Esta é a primeira vez que participo e foi muito gratificante. O
que aprendi vou levar para o local
de trabalho, onde muitas pessoas
são discriminadas e desconhecem
seus direitos. Vou dizer que estão
lá, mas que tem gente aqui lutando
por seus direitos”, anunciou Adailton Antonio da Silva, membro do
Comitê Jovem da CNTS e dirigente
do Sindicato dos Trabalhadores da
Saúde de Alagoas.
Em nome do presidente da
CNTS, José Lião de Almeida, o
vice-presidente, João Rodrigues Filho, conduziu o evento e agradeceu
a participação fundamental dos
dirigentes sindicais. A semana de
trabalhos foi encerrada com o tradicional jantar de confraternização
entre os dirigentes, funcionários,
assessores, familiares e convidados
da Confederação.

Conselho Nacional de Saúde realiza eleições
CNTS reafirma luta em defesa dos trabalhadores e da população

O Conselho Nacional de Saúde
realizou eleições e a presença da
CNTS, com vagas de titular e suplência, se mantém firme na defesa
dos direitos dos trabalhadores e
da população por atendimento de
qualidade. A posse dos conselheiros
eleitos e a eleição da mesa diretora
do CNS aconteceram na reunião
dia 10 de dezembro. “A presença
da Confederação no Conselho é de
fundamental importância, tendo
em vista que nesse fórum se discute
e delibera sobre toda a política de
governo voltada para o sistema de
saúde pública”, ressalta o conselheiro titular pela Confederação, José
Caetano Rodrigues. O secretário-

geral, Valdirlei Castagna, ficou com
a suplência. Francisco Batista Júnior,
da bancada dos trabalhadores, foi
reeleito para presidir o Conselho no
triênio 2009/2012.
Os segmentos dos trabalhadores em saúde e dos prestadores de serviço foram eleitos por
aclamação. Os representantes dos
trabalhadores em saúde eleitos são
CNTS, CNTSS, Federação Nacional
dos Enfermeiros, Associação Brasileira de Odontologia, Federação
Nacional de Psicólogos, Conselhos
Federais de Serviço Social, Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia e de Farmácia,
Federação Interestadual dos Odon-

tologistas, Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva,
Centro Brasileiro de Estudos em
Saúde. Os usuários, que não chegaram a um consenso, escolheram
seus representantes pelo processo
de votação em cédula.
O Conselho tem 24 vagas para
representantes titulares e 48 para
primeiro e segundo suplentes para
as entidades e os movimentos nacionais de usuários do SUS; 12 para
titulares e 24 para suplentes para as
entidades de profissionais e comunidade científica da área de saúde;
2 para titulares e 4 para suplentes
para as entidades de prestadores
de serviços – aquelas que congre-
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guem hospitais, estabelecimentos
e serviços de saúde privados, com
ou sem fins lucrativos; e 2 para
titulares e 4 para suplentes para
as entidades empresariais com
atividades na área da saúde – as
confederações nacionais da Indústria, do Comércio, da Agricultura
e do Transporte.
Para o atual presidente do
CNS, Francisco Batista Júnior, o
processo eleitoral superou as expectativas nos aspectos “qualitativos, administrativos e democráticos”. Ele ressaltou a realização
do primeiro processo eleitoral
do CNS sem vagas cativas para
nenhuma categoria.
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Comitês discutem preconceito e discriminação

U

nir a teoria à prática foi a forma
adotada pelos comitês da CNTS
com o objetivo de tornar mais atraente e eficaz o seminário de debates sobre
o preconceito relacionado aos segmentos
gênero, raça, jovem e LGBT. O teor das
palestras foi debatido em grupos de cada
tema e passado aos demais participantes
do evento em peças teatrais. “O objetivo
maior é o de sensibilizar os dirigentes
sindicais da Confederação, federações e
sindicatos a discutirem em suas bases e a
abraçarem a luta pela inserção dos quatro
segmentos no mercado de trabalho e nos
espaços políticos”, afirmou a coordenadora dos comitês e diretora Social e de
Assuntos Legislativos da Confederação,
Lucimary Santos Pinto.
Participaram do seminário os membros da diretoria, efetivos e suplentes,
delegados internacionais e membros dos
conselhos fiscal e de representantes. Nas
palestras e intervenções foram destacadas estatísticas que mostram a realidade
discriminatória do mercado de trabalho
e aprovadas propostas de cláusulas a
serem incluídas nas pautas de reivindicações quando das negociações coletivas.
“Se colocarmos nas convenções um item
que seja de cada eixo será o primeiro, mas
um grande passo”, analisou o diretor de
assuntos Culturais e Orientação Sindical
da CNTS e dirigente da Federação dos
Empregados em Saúde do Rio Grande
do Sul, Edson Clatino de Souza.
Clair Klein, diretor de Assuntos
Internacionais da CNTS, falou sobre as
campanhas da Internacional de Serviços
Públicos - ISP desenvolvidas no Brasil e
diversos países – pela equidade de remuneração entre homens e mulheres, contra
a discriminação racial, pela inclusão
de jovens e LGBTs – e alertou quanto à
necessidade de se “ampliar as discussões

Grupo Gênero
Preconceito institucionalizado é a
maneira de atingir uma pessoa ou grupo
de pessoas de forma pejorativa e padronizada dentro de um processo histórico
sócio-cultural.
Proposta de cláusulas:
n Todas as empresas do setor privado
devem conceder creche para os filhos
dos pais junto à empresa ou de forma
conveniada;
n que o setor público garanta creche
gratuita para crianças de 0 a 6 anos de
idade, para que todos os trabalhadores
possam exercer suas atividades com
maior tranqüilidade e segurança;
n que toda trabalhadora terá direito a
estabilidade de 180 dias no emprego, após
o retorno da licença previdenciária;
n seja garantida a paridade nos cargos
de gerente e chefia;
n orientação psicológica e jurídica às
vítimas de assédio moral e sexual.
Grupo formado por Clair Klein, Dalva
Maria Selsler, Paulo Pimentel, Jânio Silva,
Silas da Silva, Lucia Maria Flach, Regina
Wachiliski, Sidney José Gomes Betu,
Carlos Eduardo Martiniano de Souza e
Carlos César Rodrigues
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nas bases para que os quatro segmentos
sejam incluídos”.
O diretor de Assuntos Trabalhistas
e Judiciários, Joaquim José da Silva Filho, lembrou que a saúde emprega 2,6
milhões de pessoas – 6 milhões atuam
informalmente – sendo 70% de mulheres. Ele elogiou a forma didática como
os problemas foram expostos durante o
seminário e falou dos avanços obtidos
pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de São Paulo no sentido de assegurar
benefícios a pessoas com necessidades
especiais e nas ações pela conscientização
para a inclusão social.
Outras conquistas, como atenção à
saúde das mulheres, combate à violência
contra a mulher e contra o assédio moral
foram destacadas pelos dirigentes da
CNTS e do Sinsaudesp, José Sousa da
Silva e Maria de Fátima Neves de Souza.
“É importante a conscientização para
que essas pessoas sejam incluídas sem a
necessidade de lei”, observou José Sousa.
“Às vezes, a mulher vítima nem percebe
que pequenos gestos agressivos são violência. É preciso conscientizá-las para
que essa cultura seja mudada”, reforçou
Maria de Fátima.
Adailton Antônio da Silva, do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde
de Alagoas, reforçou a necessidade de
conscientização. “Quando distribuímos
nos hospitais a cartilha da Confederação
sobre assédio moral nas relações de trabalho, muitos não sabiam identificar as
ações sofridas como assédio”, disse. Ele
defendeu a edição de cartilhas orientadoras sobre os demais temas em discussão
no seminário. A proposta foi reforçada
por Nádia Sloboda Chaneiko, delegada
internacional da CNTS e dirigente da
Federação dos Empregados da Saúde do
Paraná. “O material impresso dá mais

confiança e é uma forma de abordar as
pessoas mais diretamente”, avaliou.
O diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Santos e diretor suplente da CNTS, Silas da Silva, destacou
que o município tem leis para adaptação
e respeito para os quatro segmentos,
além de idosos e portadores de deficiências. “As escolas passam para os alunos
noções para que todos tenham condições de igualdade e de oportunidade”,
informou.
Carlos Cesar Rodrigues, dirigente da
Federação dos Trabalhadores da Saúde
de Santa Catarina, apontou a falta de
creche para filhos pequenos como uma
das causas para o afastamento das mulheres do mercado de trabalho, assim
como a falta de experiência dificulta a
contratação de jovens. “São essenciais as
políticas acessórias, aliadas às políticas
voltadas para o crescimento econômico
e de geração de emprego”, avaliou.
Jânio Silva, 1º vice-presidente da Confederação e vice-presidente da Federação
de Santa Catarina, ressaltou que a saúde
é o setor que mais emprega pessoas dos
quatro segmentos vítimas de discriminação – negros, mulheres, jovens e LGBTs
– e ressaltou o empenho dos membros
dos comitês em eliminar preconceitos
arraigados. “São questões complexas e
que precisam ser exaustivamente discutidas e os comitês estão imbuídos do
compromisso de mudar”, disse.
“As questões discutidas são vividas
em nosso cotidiano”, disse Maria Salete
Cross, delegada internacional da CNTS
e dirigente da Federação catarinense,
alertando para a responsabilidade de
cada grupo em retratar a realidade. Com
relação à violência contra a mulher, ela revelou dados tristes de pesquisa feita junto
às delegacias no Estado: “as mulheres

apanham mais nos meses de novembro,
dezembro e janeiro, quando muitos companheiros estão de férias e muitas vezes
os filhos estão em casa e presenciam as
cenas de violência”.
Para Emerson Cordeiro Pacheco, diretor suplente da Confederação e dirigente
da Federação dos Empregados da Saúde
do Rio Grande do Sul, é necessário estar
atento às discriminações sutis. “As exigências contidas nos curriculuns, como idade,
aparência física, local de moradia e experiências, além da foto, são formas veladas
de se praticar o preconceito”, alertou. “O
preconceito é ruim e atinge a todos e esse
é o momento de luta para por fim a essa
situação”, reforçou Elaine de Oliveira,
dirigente da Federação gaúcha.
“Todos se esforçaram em apresentar
os temas da forma mais real. Só podemos
construir uma sociedade mais justa a partir da participação em atividades como
essa. A diretoria da CNTS viabilizou a
realização do seminário, deu todas as
condições necessárias e o debate buscou
apontar propostas para solução das
questões que enfrentamos no dia a dia.
É preciso derrotar a cultura histórica do
preconceito, atuando pela inclusão dos
quatro segmentos no mercado de trabalho”, concluiu Lucimary Santos.
A 2ª secretária da CNTS e presidente
da Federação dos Empregados da Saúde
de Mato Grosso do Sul, Clotilde Marques,
parabenizou pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelos comitês. “Todos
estão empenhados em um trabalho sério e
muito valioso”, disse. Em nome da CNTS,
o secretário-geral Valdirlei Castagna
agradeceu os membros dos comitês pela
brilhante atividade e ressaltou a importância da elaboração de um documento
síntese para que as bases façam a discussão sobre os temas.

Grupo Raça

Grupo LGBT

Preconceito institucionalizado é todo
aquele onde o direito é ferido, tendo
como resultado a inferiorização de quaisquer partes ofendidas.

Preconceito institucionalizado é um juízo
preconcebido em virtude da raça, tradição,
gênero, opção sexual, etc, de forma injusta,
preconceituosa e discriminatória.

Proposta de cláusulas:
n Estabelecer multa de 5% do salário
base para qualquer prática de preconceito
racial;
n garantir cotas na contratação de
trabalhadores conforme acordo entre
as partes;
n garantir cotas para deficientes na
contratação de trabalhadores conforme
legislação em vigor;
n que sejam realizadas, anualmente,
palestras com temas relacionados ao
preconceito racial;
n manter, conforme acordo, as denúncias de práticas discriminatórias no
trabalho.

n Garantia de igualdade de oportuni-

Grupo formado por Adair Vassoler,
Clotilde Marques, José Carlos dos Santos,
Manoel Miranda, Jaime Ferreira dos Santos, Severino Ramos de Souto, Elaine de
Oliveira, Valteci Araújo dos Santos e Carlos
Antonio Borges da Rosa (SC)

Proposta de cláusulas:

Grupo Jovem
Preconceito institucionalizado é
toda ação que o ser humano tem de não
aceitar a situação diferenciada do outro,
podendo ser praticada pela instituição ou
Estado, com critério subjetivo para por
em prática o preconceito.
Proposta de cláusulas:
n Colocar na convenção coletiva a obrigatoriedade que as empresas com mais de
100 empregados admitam 5% aos jovens
sem experiência, sem discriminação;
n que as empresas concedam aos empregados estudantes duas horas diárias
para o funcionário na época de prova,
desde que comprovado com documento
sem redução da remuneração;
n a empresa fica obrigada a remunerar o estágio extra curricular com o mesmo salário do profissional funcionário
com função similar;
n as empresas com mais de mil funcionários devem admitir 10% de jovens
na idade superior a 18 anos e o patronal
busque junto à legislação tributária a
isenção correspondente à respectiva
contratação.
Grupo formado por Mario Luiz Cordeiro, Gilmara Mota, Aparecida dos Santos de Lima, Tatiane de Castro, Leodália
Aparecida de Souza, José Paulo da Silva,
Remi Borazo, Rosana Araújo Pestana,
Emerson Cordeiro Pacheco, José Sousa
da Silva, Nádia Sloboda Chaneiko
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dade, salário e remuneração para trabalho
de igual valor, independentemente da raça,
gênero e orientação sexual;
n extensão de todos os benefícios do
associado/trabalhador titular, aos seus dependentes, reconhecendo, inclusive, a união
estável entre pessoas do mesmo sexo;
n obrigatoriedade de as empresas recomendarem e ministrarem seminários antidiscriminatórios e atentatórios relativos à
orientação sexual de seus empregados;
n no caso de falecimento de empregado,
respeitando a linha sucessória legal, reconhece-se o companheiro/a integrante da união
estável entre pessoas do mesmo sexo;
n extensão do benefício auxílio-creche a
todos os empregados LGBT que adotarem
criança de zero a 7 anos de idade, relativo a
20% do maior piso da categoria.
Grupo formado por Joaquim José da Silva
Filho, Ana Maria Mazarin da Silva, Maria de
Fátima Neves de Souza, Domingos Jesus de
Souza, Vaina Dias de Paula Silva, Adilson
Szymanski, Jair Jorge de Oliveira, Lamartine
dos Santos Rosa, Adailton Antônio da Silva e
José Luciano Vieira de Viegas

Jornal da

CNTS

Retrospectiva

2009: Um ano de participação ativa nos espaços políticos

T

odas as questões fundamentais relativas às políticas, aos
serviços e aos trabalhadores
da saúde, obrigatoriamente, passam
pela discussão e/ou aprovação de
órgãos deliberativos como o Conselho
Nacional de Saúde - CNS e suas comissões, a Mesa Nacional de Negociação
Permanente do SUS e o Fórum das
Entidades Nacionais de Trabalhadores
na Área da Saúde - Fentas. E em todos
eles a CNTS manteve participação
efetiva, contribuindo para a tomada
de decisões que nortearam as ações
de governo. Durante todo o ano de
2009 a CNTS teve, também, presença constante em eventos nacionais.
Diversos dirigentes representaram a
Confederação em espaços em que as
questões em debate se referiam à classe trabalhadora e à área da saúde.
Logo em janeiro, participaram da
nona edição do Fórum Social Mundial, evento grandioso que reuniu
em Belém (PA) 150 mil pessoas de
142 países e no qual 5.800 entidades
promoveram 2.300 atividades. Como
parte do FSM aconteceu o III Fórum
Social Mundial da Saúde, que definiu
como principal bandeira de luta a garantia da seguridade social universal,
integral e com justiça social/equidade.
Como destaque, os participantes do
III FSMS aprovaram a realização da
Conferência Mundial pelo Desenvol-

Dirigentes durante o III FSMS...

em reunião do Conselho Nacional da Saúde...

e em reunião da Mesa Nacional do SUS

vimento de Sistemas Universais de
Saúde e Seguridade Social, marcada
para março de 2010.
Da pauta das reuniões mensais
do CNS em 2009 constaram temas
essenciais como a Caravana em Defesa
do SUS, campanha de mobilização
lançada dia 12 de março na Câmara
dos Deputados e que percorre todos
os estados com o objetivo de melhorar e ampliar o atendimento público
prestado à população e pelo reconhecimento do SUS como patrimônio social
e cultural da humanidade; política de
gestão visando valorizar o trabalho,
tendo como elemento principal o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
ampliação e democratização do financiamento do SUS; fortalecimento
do controle social e da humanização

na assistência à população; crise no
sistema público de saúde nos estados;
rejeição do processo de privatização
do sistema de saúde.
O pleno do CNS também aprovou
a Carta de Direitos e Deveres em saúde, ou seja, a nova versão da Carta
dos Usuários do SUS, importante ferramenta para que o cidadão conheça
seus direitos e deveres no momento de
procurar atendimento de saúde, tanto
público quanto privado, de forma a
assegurar o ingresso digno nos sistemas de saúde. O Conselho Nacional
de Saúde realizou eleição, dia 25 de
novembro, para o biênio 2010/2011, e
encerrou as atividades de 2009 com a
posse dos eleitos e eleição da diretoria,
dia 10 de dezembro.
Uma das decisões fundamentais da

Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS foi a criação do Comitê
Nacional de Promoção da Saúde do
Trabalhador, do qual a CNTS é integrante, e que tem por finalidade a
formulação das diretrizes da Política
Nacional de Promoção da Saúde do
Trabalhador do SUS.
Pelo plenário do Fentas passam
todas as propostas relevantes que,
depois, são debatidas no Conselho
Nacional de Saúde e na Mesa do SUS.
É nesse âmbito de discussão que as entidades nacionais, sindicais e de classe,
avaliam a pauta e tomam posição sobre as questões que serão votadas no
Conselho, aprovam moções e atividades conjuntas voltadas a interesses dos
profissionais da saúde e à melhoria da
assistência à população.

Atividades e ações em defesa da classe trabalhadora
Trabalho em parceria, diálogo e
iniciativas no sentido de ampliar a
interlocução e ações conjuntas com
outras entidades, voltadas à ampliação de direitos sociais e trabalhistas,
à melhoria das condições de trabalho
e, consequentemente, à qualidade
dos serviços prestados à sociedade,
marcaram a gestão da CNTS no ano
que finda. Assim, foram muitas as
atividades e diversas as questões
debatidas junto a órgãos do Governo
Federal, à Internacional de Serviços
Públicos - ISP Brasil, ao Conselho
Federal de Enfermagem - Cofen, à
Confederação Nacional da Saúde CNS (patronal) e ao Fórum Sindical
dos Trabalhadores - FST.
Direitos sindicais: negociação
coletiva no setor público, direito
de greve, Convenção 151 da OIT,
cumprimento dos acordos; terceirização: combate à precarização,
Convenção 94 da OIT, campanha
pelo trabalho decente; igualdade de
oportunidades: equidade/gênero/
remuneração/negros/jovens/LGBT;
campanha pelo serviço público de
qualidade; objetivos do milênio; papel do Estado na crise internacional;
piso nacional da Educação; violência
contra as mulheres. Estes foram
temas frequentes nas reuniões e das
ações da ISP Brasil no ano de 2009,
com participação da CNTS. Temas
que foram mais amplamente debatidos em seminários coordenados
pelos comitês da Confederação.
A ampla participação e oportunidade dos temas em debate levaram
ao êxito do projeto desenvolvido mediante convênio piloto assinado entre
a CNTS e o Cofen para debater a

Reunião de dirigentes da CNTS e CNS

implantação da NR 32, com o objetivo
de proporcionar conhecimento aos
trabalhadores e dirigentes sindicais
da área da saúde, estimular a implantação da NR 32 e instrumentalizar o
trabalhador com conhecimentos que
possibilitem o desempenho de suas
atividades profissionais, relações de
trabalho e qualidade de vida. O projeto, executado na região nordeste,
deverá ser ampliado para outros
estados.
Pela primeira vez, a CNTS e a
CNS (patronal) decidiram formalizar
uma agenda comum de interesse dos
trabalhadores da saúde. Dirigentes
ressaltaram a importância da abertura de um canal de diálogo entre as
entidades nacionais representantes
de empregados e empregadores e
também colocaram na mesa de debates os pontos iniciais da agenda
de negociação das confederações e
de mobilização junto aos poderes
Executivo e Legislativo. De lado a
lado, foram expostas sugestões para
aprofundamento da discussão sobre
os pontos de maior possibilidade
de se construir um consenso como
jornada de trabalho, adicional de
insalubridade, política salarial e

Jornada em Aracaju

garantias sindicais. A primeira ação
conjunta aprovada foi o envio de requerimento ao ministro do Trabalho
e Emprego requerendo a participação
de representantes das duas entidades
na comissão tripartite criada para
acompanhar a implantação da NR 32,
que dispõe sobre saúde e segurança
dos trabalhadores da saúde. A partir
daí, devem ser elaborados documentos de orientação aos trabalhadores e
aos prestadores de serviços de saúde
sobre a criação de comissões tripartites estaduais, com a finalidade de
agilizar a adoção da Norma.
Diante dos riscos iminentes e do
significativo número de gestantes
vítimas do vírus Influenza A (H1N1)
e considerando o elevado índice de
mulheres profissionais da saúde em
idade reprodutiva, a CNTS cobrou
do Ministério da Saúde a adoção
de medidas preventivas que visem
proteger as trabalhadoras grávidas
expostas. A iniciativa recebeu apoio
do Conselho Nacional de Saúde e da
Confederação Nacional da Saúde. A
CNTS, a CNS (patronal) e o Ministério do Trabalho e Emprego também
vão definir normas de proteção às
trabalhadoras gestantes e lactantes
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em estabelecimentos de saúde contra
a contaminação pela Gripe Influenza.
As confederações vão elaborar uma
proposta a ser apresentada ao ministro Carlos Lupi. As avaliações são de
que a fase crítica atual da doença já
passou, mas um novo surto da gripe
pode vir com o próximo inverno, por
isso, a necessidade de definição de
medidas preventivas, especialmente
para os trabalhadores incluídos nos
grupos de risco.
O Fórum Sindical dos Trabalhadores - FST, do qual a CNTS é
integrante, também foi palco de inúmeras atividades e ações em defesa
dos direitos trabalhistas e sociais.
Numa das primeiras ações do ano,
levou ao presidente da Câmara, deputado Michel Temer, em audiência
dia 14 de abril, as reivindicações do
movimento sindical confederativo,
incluindo redução da jornada de trabalho, extinção do fator previdenciário, suspensão dos efeitos da Portaria
186/08, reajuste dos aposentados e
pensionistas, posição contrária ao
texto da reforma tributária, fim à
terceirização.
A coordenação nacional do FST
também aprovou e comunicou ao
ministro Carlos Lupi a posição contrária à forma como a Portaria 694, de
30 de abril de 2009, do Ministério do
Trabalho e Emprego, cria o Comitê
de Acompanhamento de Assuntos
Trabalhistas (CAAT), por afrontar
a Constituição Federal e, mais uma
vez, tentar uma reforma sindical
impondo a quebra da isonomia entre
as confederações de trabalhadores e
empregadores, anulação do sistema
confederativo e defesa explícita da
pluralidade sindical.
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Trabalho em parceria com as bases

mpliar a integração da diretoria e a atuação em parceria
com as federações filiadas e
sindicatos vinculados foram metas
atingidas pela CNTS em 2009. Socializar as decisões e ações administrativas e políticas virou rotina para os
integrantes da diretoria efetiva no ano
que finda, com reuniões ordinárias a
cada três meses, além dos encontros
extraordinários e da atuação conjunta
no Congresso Nacional. Entre os temas de destaque na pauta da primeira
reunião, em março, constou a agenda
do Poder Legislativo, especialmente
quanto à tramitação de propostas
relevantes para os trabalhadores,
estratégias de atuação com entidades
co-irmãs e junto a entidades e órgãos
do governo.
O maior evento aconteceu dia 24
de março, em Brasília, quando mais de
70 dirigentes das entidades associadas
participaram da oficina de debate
acerca da proposta de mudanças no
processo eleitoral do sistema Cofen/
Coren. A oficina teve participação do
vice-presidente da Câmara, deputado
Marco Maia (PT-RS), do relator do
PL 3.277/04, que dispõe sobre mudanças nos conselhos profissionais
da Enfermagem, deputado Mauro
Nazif (PSB-RO), e dos presidentes do
Cofen, Manoel Neri, e da ABEn, Maria
Goretti Lopes.
A CNTS enviou sugestões à proposta então em debate no Cofen e
Coren’s e a diretoria fará avaliação
da Resolução 355/09, que aprova o
novo Código Eleitoral, estabelecendo
as normas gerais para as eleições destinadas à composição dos plenários
dos conselhos Federal e Regionais
de Enfermagem. A Confederação vai
apresentar sugestões ao relator do PL
3.277 e orientar as entidades filiadas e
vinculadas. Em avaliação preliminar
o entendimento é que o novo código
ainda mantém vícios com os quais a
Confederação não concorda, como a
regra que somente enfermeiros podem assumir cargos de comando.
O primeiro evento do ano realizado em parceria com as federações,
nos estados, reuniu em Florianópolis,
de 3 a 6 de março, dirigentes de Santa
Catarina, Paraná e Rio Grande do
Sul em mais uma atividade voltada à
capacitação das lideranças sindicais,
com a finalidade de preparar para a

XIX Encontro em Santa Catarina

intervenção qualificada sobre temas
relacionados à agenda sindical e à
conjuntura nacional. O Sindicato e
a Sociedade no Brasil, a Saúde no
Trabalho dos Trabalhadores na Saúde
e a Previdência Social foram temas
centrais do curso, que segue novo
formato aprovado no planejamento
estratégico.
O curso se repetiu em Recife (PE),
de 18 e 21 de agosto, reunindo lideranças sindicais da região nordeste; e
em São Paulo, de 20 a 23 de outubro,
onde reuniu dirigentes da saúde dos
Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Também foram discutidos
temas como seguridade social, com
ênfase no financiamento; princípios e
legislação do SUS; relação entre saúde pública e saúde privada; saúde e
segurança no trabalho, acordos e convenções; e controle social da saúde no
Brasil; além de questões específicas de
cada região. O projeto é coordenado
pela diretoria de Assuntos Culturais
e Orientação Sindical da CNTS e conduzido por técnicos do Dieese.
Dirigentes da CNTS participaram,
dia 29 de maio, do 1º Seminário sobre
Segurança e Saúde do Trabalho em
Serviços de Saúde - NR 32, coordenado pela Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro.
A oportunidade dos temas e o
grande interesse dos trabalhadores
levaram ao êxito do projeto desenvolvido em parceria da CNTS e Cofen
com vistas a debater e orientar ações
no sentido da implantação da NR 32.
O projeto foi realizado em conjunto
com a III Jornada dos Trabalhadores
na Saúde - Região Nordeste. Além da
discussão da NR 32, com avaliação
dos riscos graves e iminentes nos
serviços de saúde, dos programas de
Prevenção de Riscos Ambientais e de

Oficina debate PL 3277

Controle Médico de Saúde Ocupacional, o evento teve também como
temas a terceirização dos serviços na
área da saúde, conjuntura política,
sindical e trabalhista e Previdência
e Seguridade Social. A execução do
projeto contou com a participação da
Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
do Nordeste - FEESSNE e sindicatos
filiados. Foram realizados eventos
em oito estados, com mais de 1.800
participantes no total.
No sentido de ampliar a representação, a diretoria da CNTS aprovou
a filiação da Federação Nacional dos
Técnicos em Radiologia - Fenatra.
A filiação havia sido aprovada, por
unanimidade, pelo conselho da Federação. “A nova conjuntura sindical
exige que as entidades profissionais
busquem se agrupar na luta por seus
objetivos comuns e os profissionais
da radiologia estão, mais do que
nunca, com diversas frentes de luta
no campo político, sendo de grande
valia o apoio e a participação da
CNTS”, afirmou a Fenatra na ata
relativa à reunião do conselho.
Com o objetivo de garantir a mais
ampla representação dos trabalhadores na saúde e maior integração
com as entidades filiadas e vinculadas, a CNTS instituiu um grupo
de trabalho para discutir e propor
a reforma do estatuto. Segundo os
membros do GT da Reforma Estatutária, o novo texto deverá refletir
a conjuntura atual do movimento
sindical brasileiro e a estrutura da
organização da categoria da saúde.
Na expectativa de fortalecer a
estrutura política e administrativa, a
Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Nordeste - FEESSNE aprovou a cria-

Curso de formação em São Paulo

ção e iniciou a implantação de cinco
subsedes, com indicação dos coordenadores. A Federação, que tem sede
em Recife (PE), passa a contar com
unidades em Maceió, para atuar em
conjunto com os sindicatos de Alagoas
e Sergipe; em Salvador (BA); em João
Pessoa (PB); em Natal, que atenderá as
entidades do Rio Grande do Norte e
do Ceará; e em São Luis, voltada para
os sindicatos do Maranhão e Piauí.
O XIX Encontro Estadual de Dirigentes Sindicais Trabalhadores em
Saúde do Estado de Santa Catarina
reuniu em torno de 100 profissionais
da área, representantes sindicais de
todo o Estado, nos dias 23, 24 e 25 de
setembro, em Florianópolis. O evento
foi realizado pela Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde em Santa Catarina
- FETESSESC, com apoio da CNTS,
com o intuito de reunir as entidades,
debater e propor alternativas em caráter de informação e de conduta destes
profissionais perante o cotidiano na
área da saúde.
A Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado do Rio Grande do
Sul - FEESSERS realizou, de 03 a 05
de novembro, o seu encontro estadual,
que teve como tema central a semana
da consciência negra, com participação de estudiosos e técnicos com
pesquisas relacionadas à população
negra, tanto no que diz respeito à sua
trajetória histórica quanto da situação atual no Brasil. Também foram
abordados aspectos da discriminação
racial no SUS e em ambientes hospitalares. Além de membros da diretoria e
trabalhadores da saúde do interior do
Estado e de Porto Alegre, o encontro,
que teve apoio da CNTS, reuniu professores, estudantes e representantes
de movimentos sociais.

Comitês assumem tarefa de discutir e propor inclusão social

Com assessoria da ISP Brasil
e do Dieese, Comitês definem
prioridades

6

Para ampliar o debate acerca de
questões como o preconceito e a discriminação no mercado de trabalho
foram criados comitês voltados para
a discussão específica sobre raça,
gênero, jovem e LGBT. A tarefa principal é de inclusão desses segmentos
e o combate às práticas discriminatórias. Sob orientação da Internacional
de Serviços Públicos - ISP Brasil e
do Dieese, os membros dos comitês
definiram como prioridade a conscientização dos dirigentes sobre a
importância de incluir nas agendas
das entidades sindicais, em todos os
níveis, e nas pautas de reivindicações,
propostas no sentido de reduzir/eliminar as desigualdades.
A CNTS, segundo a secretária

sub-regional da ISP Brasil, Mônica
Valente, foi a primeira entidade de
estrutura de âmbito nacional, entre
as filiadas à ISP, a aprovar proposta dessa importância, servindo de
exemplo para outras entidades do
movimento sindical brasileiro e até
internacional. “A Confederação assumiu o vanguardismo e o desafio
de ser a primeira e quem começa tem
a honra, mas também a responsabilidade, de ser exemplo”, ressaltara a
secretária.
Em oficina realizada em junho,
os comitês aprovaram plano de
trabalho e encaminhamento das
ações a serem desenvolvidas até
2010. Identificação dos problemas
e de suas causas, definição das es-
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tratégias com vistas para o futuro e
acompanhamento de propostas em
tramitação no Congresso Nacional
relacionadas aos quatro segmentos
foram pontos chaves do debate. Em
seminário realizado dia 3 de dezembro, o tema central foi a conscientização dos dirigentes das federações
e sindicatos sobre as temáticas dos
comitês, com propostas para que
a questão da discriminação aos
quatro segmentos seja incluída
na programação dos congressos e
seminários das entidades, proceder a levantamento das cláusulas
existentes de acordos e convenções
coletivas de trabalho sobre os quatro eixos e produzir uma pauta de
reivindicações.
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Atuação permanente no Congresso Nacional

Confederação tem convicção
de ter contribuído para a aprovação de propostas legislativas
de interesse dos trabalhadores nas
comissões permanentes e especiais,
ou mesmo nos plenários da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal,
como também para o impedimento de
votação de projetos prejudiciais. Durante todo o ano, dirigentes da CNTS,
das federações filiadas e sindicatos
vinculados intensificaram a atuação
junto a deputados e senadores, quando
manifestaram posição e disposição
para o debate de propostas de interesse
dos trabalhadores em tramitação no
Congresso Nacional, nas questões específicas dos trabalhadores na saúde e
em parceria com os demais segmentos
sindicais e de classe de forma mais
abrangente.
A grande batalha, até então vitoriosa, consiste na aprovação do PL
2.295/00, que define a jornada de 30
horas semanais para os profissionais
da Enfermagem. Após nove anos de
jogo de empurra, a proposta foi aprovada, no espaço de cinco meses, em
três das mais importantes comissões
da Câmara dos Deputados – de Seguridade Social e Família, de Finanças e
Tributação e de Constituição e Justiça.
A agilidade na tramitação foi resultado
do ato público que reuniu dois mil
profissionais e dirigentes sindicais e
de classe na Câmara, dia 25 de março,
quando mais de 70 deputados de todos
os partidos, incluindo o presidente da
Casa, Michel Temer (PMDB-SP), se
comprometeram com a redução da
jornada.
Desde então, a CNTS e demais
entidades sindicais e de classe intensificaram a atuação junto aos deputados,
seja em audiências, em ofícios enviados aos membros das comissões e aos
líderes partidários, até a mobilização
durante as reuniões nas comissões.
Em todos os momentos, a CNTS
apresentou as inúmeras e justas razões
para a redução da carga horária dos
profissionais da Enfermagem.
A regulamentação da Emenda
Constitucional 29 foi prioridade da
Confederação durante todo o ano,
como forma de garantir a fonte de
custeio, coibir os desvios de recursos e
resolver, definitivamente, o grave problema de subfinanciamento do SUS,
reconhecido por todos e revelado em
pesquisas como a questão mais preocupante do governo Lula. A CNTS,
há anos, denuncia a falta de recursos
para a saúde e questiona que força estranha estará impedindo a aprovação
do PLP 306/08, que regulamenta a EC
29, diante do caos que atinge o setor e
se tantas e tão fortes são as vozes que
afirmam defender a Emenda.
Outro projeto alvo da atuação
permanente da Confederação e suas
entidades filiadas e vinculadas é o
PLS 26/07, que ao estabelecer prazo
para que auxiliares e técnicos de
Enfermagem tenham formação de
nível superior, na prática, extingue as
categorias, tendo em vista que não cria
condições para a referida qualificação.
Após reiteradas reuniões com o autor e
o relator da proposta, Tião Viana (PTAC) e Augusto Botelho (PT-RR), respectivamente, os senadores acataram

Em diversos momentos,
dirigentes da CNTS,
federações filiadas e
sindicatos vinculados
pressionaram pela
aprovação das
30 horas
a reivindicação da CNTS. O parecer
que aguarda votação na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado destaca a
necessidade da qualificação da mão de
obra, porém, sem ameaçar de extinção
os profissionais auxiliar e técnico.
Em diversos momentos, a Confederação reiterou a disposição de contribuir com o debate acerca de projetos
de interesse da categoria, como o PLS
131/00, que dispõe sobre o sistema S
da saúde, destacando que vem dispensando todo apoio e acompanhando a
construção do projeto, inclusive com
emendas modificativas apresentadas
pelo senador Paulo Paim (PT-RS) e
aprovadas na Comissão de Assuntos
Sociais, referentes à composição dos
conselhos nacionais e regionais de gestão do Serviço Social da Saúde - SESS e
do Serviço Nacional de Aprendizagem
da Saúde - SENASS. Por sugestão da
CNTS e acatada no relatório do senador Sérgio Guerra, a gestão do sistema
será paritária entre trabalhadores e
empregadores do setor.
Uma das proposições de destaque
em tramitação na Câmara é a PEC
362/09, dos deputados Maurício
Rands (PT-PE), Chico D’Angelo (PTRJ) e Cida Diogo (PT-RJ), que inclui na
Constituição a obrigatoriedade de implantação de carreira e de piso salarial
para os trabalhadores do SUS. Entre os
problemas levantados pelo Ministério
da Saúde e usados como justificativa
na proposta estão a ausência de uma
política de gestão do trabalho e da
educação permanente, que valorize
as carreiras no SUS; a dificuldade dos
municípios em selecionar e fixar profissionais de saúde; e os parâmetros
salariais que não guardam equidade
entre si.
O piso salarial para os profissionais
da Enfermagem também foi ponto
de reivindicação da CNTS. Nesse
sentido, foi aprovado na Comissão de
Seguridade Social e Família o parecer
favorável do relator, deputado Jofran
Frejat (PR-DF), ao PL 4.924/09, do
deputado Mauro Nazif (PSB-RO), que
institui o piso no valor de R$ 4.650,00

para o enfermeiro, com percentuais
de 70% para os técnicos e de 50% para
auxiliares e parteiras em relação ao valor de referência, com reajustes anuais
pelo INPC.
Também na pauta de mobilização da CNTS esteve o PL 3.277/04,
do ex-deputado Max Rosenmann
(PMDB-PR), que estabelece o mecanismo de eleição direta para os cargos
diretivos do Cofen e Coren’s. Além
disso, estabelece as competências dos
conselhos, a constituição, estrutura,
funcionamento interno e composição
dos órgãos diretivos; corrige distorções como a ausência dos técnicos e
auxiliares de enfermagem na composição da diretoria do Cofen; define
que os conselhos deverão ter tabela
própria de pessoal regida pela CLT;
e garante o exercício profissional das
categorias regulamentadas na estrutura dos serviços de enfermagem, em
todas as instituições civis e militares.
Mauro Nazif se comprometeu a acatar as reivindicações da CNTS, na
Comissão de Trabalho.
A mobilização pela retirada do PLP
92-A/07, que propõe a criação das fundações públicas de direito privado, foi
constante durante o ano de 2009. Em
todos os fóruns e atividades dos quais
participou, a CNTS levou a preocupação quanto à redução do papel do
Estado na atenção à saúde, o que levará
à fragilização do SUS, com a precarização das relações de trabalho e queda
na qualidade dos serviços prestados à
população. A Confederação avalia que
a proposta em debate abre as portas
para a privatização, implicando em
ausência do controle social, dificuldade
de implantação dos planos de cargos
e salários e perda da estabilidade para
os servidores públicos.
A fórmula aplicada pelo fator previdenciário é perversa aos beneficiários
da Previdência Social, na contramão
do incentivo à distribuição de renda
tão propagada pelo governo federal,
argumenta a Confederação, na mobilização em defesa do PL 3.299/08, que
dispõe sobre o fim do fator.
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Sessenta entidades sindicais, entre
elas a CNTS, de classe, sociais e religiosas, representando mais de 150 milhões
de brasileiros, assinaram manifesto
contra a proposta de reforma tributária, conforme substitutivo do deputado
Sandro Mabel (PP-GO) à PEC 233/08,
por conta da ameaça ao ordenamento e
financiamento dos direitos sociais conquistados na Constituição de 1988, particularmente sobre a seguridade social.
A pretexto de simplificar o modelo de
arrecadação tributária, a PEC extingue
contribuições sociais e incorpora esses
recursos a impostos.
Ante a mobilização das entidades
sindicais, a Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados rejeitou requerimento
do deputado Julio Delgado, relator da
matéria na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para arquivar
a Mensagem Presidencial 59/08, que
ratifica a Convenção 158, da OIT, que
protege o trabalhador contra a demissão imotivada. A Mensagem voltou a
tramitar e, aprovada na Comissão de
Trabalho, foi transformada em Projeto
de Decreto Legislativo.
Mesmo com as divergências entre representantes dos profissionais
da medicina e das demais categorias
da saúde, o plenário da Câmara dos
Deputados aprovou o PL 7.703/06,
que define as atividades privativas
de médico e as que podem ser realizadas por outros profissionais da
saúde. Representantes das demais
categorias afirmam que o projeto
cria reserva de mercado, tornando
privativa dos médicos áreas de atuação das outras profissões e defendem que a saúde é área de atuação
multiprofissional e que os interesses
corporativos não devem se sobrepor
aos interesses do paciente.
A regulamentação da cobrança
da taxa assistencial pelos sindicatos por ocasião da assinatura dos
acordos e convenções coletivas de
trabalho também foi alvo da atuação
de dirigentes da Confederação. A
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado aprovou, por
unanimidade, o parecer favorável
da relatora, senadora Lúcia Vânia
(PSDB-GO), ao PLS 248/06, do senador Paulo Paim, e o texto aguarda
exame do plenário. Se aprovado,
seguirá para votação na Câmara dos
Deputados. A aprovação é resultado
do trabalho permanente das entidades que compõem o Fórum Sindical
dos Trabalhadores desde o início da
tramitação do projeto.
7
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Saúde para o Trabalho!
Encontro em Fortaleza confirma êxito do projeto CNTS/Cofen

D

irigentes sindicais e trabalhadores da saúde do Estado do
Ceará participaram, dias 10
e 11 de dezembro, em Fortaleza, da
oitava etapa do projeto desenvolvido
pela CNTS e Cofen, com a finalidade
de debater a implantação da NR 32,
que dispõe sobre Segurança e Saúde
no Trabalho em Serviços de Saúde. O
evento, que já percorreu oito estados,
ocorre paralelamente à III Jornada dos
Trabalhadores na Saúde do Nordeste,
que traz como temas centrais o debate
sobre terceirização dos serviços na
área da saúde, conjuntura política,
sindical e trabalhista e Previdência
Social. O encontro em Fortaleza contou com a presença do presidente do
Cofen, Manoel Neri, que transferiu a
plenária do Conselho para a cidade
para prestigiar o evento, e da ABEn,
Maria Goretti Lopes.
O projeto, que tem como objetivo
instrumentalizar o trabalhador com
conhecimentos que possibilitem o
desempenho de suas atividades profissionais, relações de trabalho e qualidade de vida é executado em parceria
com a Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços
de Saúde do Nordeste - FEESSNE e
seus 26 sindicatos filiados. “Ao final,
o público participante deverá somar

Jornada realizada em São Luis...

mais de 1.800 pessoas”, informa João
Rodrigues Filho, presidente da Federação, vice-presidente e coordenador
do projeto pela CNTS.
A oportunidade dos temas e o
grande interesse dos trabalhadores na
saúde são algumas das avaliações positivas e que poderão levar à extensão
do projeto CNTS/Cofen para outros
estados. “A NR 32 desperta a atenção
dos profissionais da saúde e constatamos que há carência de informação
também sobre Previdência Social”,
ressalta João Rodrigues.
O projeto CNTS/Cofen tem como
principal justificativa a necessidade

Saúde gera empregos
e fortalece a economia
José Lião de Almeida*
    
Muitas vezes nos deparamos com a expressão usual “gastos com
saúde” e não atentamos
ao engano a que ela nos
remete. O certo seria
sempre usar “investimentos em saúde”, pois
como poucos imaginam
este segmento responsável por serviços prestados com a saúde do cidadão
movimenta cerca de R$ 100 bilhões
por ano (entre os setores público e
privado) e é responsável por 3,9
milhões de empregos. É comum
confundir as coisas e as expressões
populares denotam esta confusão.
Quem já não ouviu o mote: “é melhor gastar com festa do que com
doença”. O custo do tratamento
médico ganhou, ao longo do tempo, uma falsa conotação pejorativa,
negativa, como se fosse um mau
terrível empregar o dinheiro em
equipamentos hospitalares, remédios, tecnologia, mão de obra especializada e tantos outros cuidados
que buscam a cura e a salvação dos
seres humanos, nas mais variadas
situações de suas vidas.
Em nosso país, apesar da quantia relativamente baixa aplicada
em saúde pública, algo em torno
de 3,4% do PIB, temos em funcio8

namento, há 21 anos, um sistema
universal (SUS), que deve ser melhorado, mas que é uma realidade
palpável, com defeitos e também
qualidades. O SUS conquistou
bons resultados em programas
como a da prevenção e tratamento
da AIDS, por exemplo. Mas o que
salta aos olhos e, na maioria das
vezes, explica um investimento
menor com os mesmos resultados é a força do setor privado de
saúde.
Centros de excelência como
o Hospital Albert Einstein, Sírio
Libanês e outros atraem pessoas
de todo o Brasil, e também de
outros países, pela qualidade dos
serviços prestados. Equipamentos
de última geração e equipes multidisciplinares de profissionais de
saúde, com destaque para técnicos
e auxiliares de enfermagem, aos
quais temos a honra de representar na CNTS e no SINSAUDE-SP,
fazem toda a diferença. Por isso
reivindicamos maior atenção dos
governantes e dos empresários
da saúde para esses dedicados
“anjos de branco”, tantas vezes
esquecidos e não valorizados devidamente. Afinal, o setor de saúde
gera emprego e renda e dignifica
a vida dos brasileiros.
* Presidente da CNTS e do
SINSAUDE-SP

e em Fortaleza

de se criar uma cultura voltada à segurança no trabalho, com o aproveitamento de todas as normas, regras e
leis que garantam essas atividades. O
aumento excessivo dos acidentes de
trabalho no meio dos profissionais de
saúde leva a criar metodologias que
garantam uma capacitação e criação de
multiplicadores que possam aferir os
acontecimentos in loco identificando
os verdadeiros problemas.
Além da discussão da NR 32, com
avaliação dos riscos graves e iminentes
nos serviços de saúde, do Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;
os participantes debatem sobre terceirização dos serviços na área da saúde;
conjuntura sindical e trabalhista; e
Previdência Social, abordando aspectos gerais e princípios da seguridade
social, benefícios e serviços da Previdência Social para os segurados e dependentes, aposentadorias por idade,
tempo de contribuição, por invalidez
e especiais, benefícios da Lei Orgânica
da Assistência Social - LOAS, amparo
ao idoso e ao portador de deficiência,
perda de qualidade de contribuintes e
dos dependentes.
Outro resultado positivo está na

formação de grupos tripartites nos
estados, já aprovada no Rio Grande do
Norte e Paraíba, para dar continuidade
aos debates e orientar ações no sentido
da implantação da NR 32 e ampliação
das discussões acerca dos demais temas. Em outros estados, a ideia é que
os debates das questões relacionadas
à saúde do trabalhador, condições de
trabalho e Previdência Social sejam
levados ou ampliados nos conselhos
municipais e estaduais de saúde.
“O sucesso da jornada se deve à
credibilidade das entidades parceiras,
da seriedade do trabalho integrado e
da relevância das questões discutidas.
A cada etapa se confirma o interesse e
a oportunidade dos temas em discussão. Já está confirmada a realização
do evento nos estados de São Paulo e
Mato Grosso do Sul e está sendo elaborado o projeto para a região norte”,
informa João Rodrigues.
Os encerramentos das etapas
realizadas foram marcados pela solidariedade e eventos culturais. Ao
realizar a inscrição, cada participante
doa alimentos que, ao final, são sorteados entre as entidades que assistem a
idosos, crianças e adolescentes carentes indicadas pelos trabalhadores em
cada estado.
A jornada já foi realizada em Recife (PE), dias 6 e
7 de agosto; em Natal (RN),
dias 27 e 28 de agosto; em
João Pessoa, dias 17 e 18
de setembro; em Salvador,
dias 24 e 25 de setembro; em
Aracaju (SE), dias 01 e 02 de
outubro; em Maceió, dias 22
e 23 de outubro; e em São
Luis, dias 12 e 13 de dezembro. Por incompatibilidade
de agenda, a realização do
evento no Piauí ficou para a
segunda quinzena de janeiApresentação de dança típica do Maranhão
ro, em Teresina.

Paraná

Federação comemora conquistas
A Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços
de Saúde do Estado do Paraná, em
seus inúmeros processos de ação de
cumprimento das convenções coletivas de trabalho, sempre dos últimos
cinco anos, neste mês dezembro terá
a satisfação de pagar as diferenças
salariais ao maior número de empregados do Hospital Dr Feitosa,
da cidade de Telêmaco Borba/PR.
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Cerca de 400 empregados serão
beneficiados. Já estão sendo pagos
os empregados do Hospital Dona
Darcy Vargas, da cidade de Rebouças, com menor número de empregados. “Isso mostra o trabalho e
desempenho que esta entidade tem
em defender os interesses da categoria profissional da área de saúde”,
afirma Antonio Lemos, presidente
da Federação.
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30 horas já!

E

Entidades de trabalhadores da saúde
solicitam inclusão do PL 2.295 em pauta

m audiência com o presidente
da Câmara dos Deputados,
Michel Temer (PMDB-SP),
dirigentes da CNTS, ABEn, FNE
e Cofen solicitaram a inclusão em
pauta, o mais breve possível, do PL
2.295/00, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos profissionais da
Enfermagem em 30 horas semanais.
A audiência foi acompanhada e
teve apoio dos deputados Mauro
Nazif (PSB-RO), Elcione Barbalho
(PMDB-PA), Jofran Frejat (PR-DF),
Maurício Rands (PT-PE), Fernando
Nascimento (PT-PE) e Carlos Sampaio (PSDB-SP). Após aprovação
nas comissões de Seguridade Social
e Família, de Finanças e Tributação e
de Constituição e Justiça, a proposta
aguarda votação pelo plenário da
Casa. Vários são os pedidos de parlamentares no mesmo sentido, porém, a apreciação da proposta deve

ficar para o próximo ano.
O diretor da CNTS, José
Caetano Rodrigues, lembrou
que as inúmeras e justas causas para a regulamentação
da jornada de no máximo
30 horas semanais já foram
exaustivamente debatidas,
que a proposta foi aprovada
por unanimidade nas comissões permanentes e solicitou
agilidade na votação do PL
2.295. Michel Temer falou das
dificuldades de se colocar o
projeto em pauta ainda este
ano por conta das divergências
em torno das propostas relacionadas
ao pré-sal. Os deputados presentes se
prontificaram a buscar entendimentos para tentar a votação ainda em
2009. Temer se comprometeu, porém,
a comunicar às entidades, com antecedência, assim que for definida a

SEFOT/SECOM/J. Batista

José Caetano pediu agilidade na votação

data de votação da proposta.
No grande ato público realizado
em 25 de março deste ano, que reuniu cerca de dois mil profissionais
e dirigentes sindicais e de classe,
mais de 70 parlamentares, incluindo
Michel Temer, se comprometeram

com a aprovação do projeto.
A diretoria da CNTS ressalta
que é essencial que as entidades sindicais e de classe
e os trabalhadores da saúde
continuem mobilizados pela
aprovação da proposta na
Câmara e pela sanção da lei
pelo presidente da República. A Confederação destaca
que a aprovação da jornada
máxima de 30 horas semanais
trata-se de questão de justiça,
pautada nos princípios do
SUS, voltados à melhor qualidade de vida desses profissionais, o que certamente resultará no
melhor atendimento aos usuários dos
serviços de saúde. Leia a íntegra dos
argumentos e ofícios enviados aos
parlamentares na página da Confederação – www.cnts.org.br – no item
Documentos.

“O olhar da gestão do Trabalho”
Saúde realiza Seminário Nacional de Urgência e Emergência
O Seminário Nacional de Urgência e Emergência, que teve como
eixo central "O olhar da gestão do
trabalho”, foi de suma importância
para todos os envolvidos no processo, visto que trouxe a visão de gestores, trabalhadores, prestadores de
serviços e usuários, que analisaram
e discutiram o sistema de serviço
de urgência e emergência como um
todo, com suas peculiaridades regionais e dificuldades pertinentes a
um país continental. Esta é a conclusão dos dirigentes da
CNTS, que participaram
do evento, realizado em
Campo Grande (MS), dias
17 e 18 de novembro, uma
realização do Ministério da
Saúde, com apoio da Secretaria de Saúde do Estado.
Como subtemas foram
debatidos a organização da
urgência e emergência por
meio da rede de atenção
à saúde; diagnóstico do
trabalho nas urgências e
emergências; perspectivas
de valorização do trabalho
e dos trabalhadores desses
setores; e apresentação de
experiências que obtiveram êxito.
O seminário, dirigido a trabalhadores, gestores, prestadores de
serviços e usuários do Sistema Único
de Saúde, atende a demanda da Mesa
Nacional de Negociação Permanente
do SUS, do programa de Qualificação
e Estruturação da Gestão do Trabalho
e da Educação no SUS - ProgeSUS
e do Conselho Nacional de Saúde.
Teve por objetivo “discutir e buscar
alternativas para enfrentar os principais problemas de gestão do trabalho
daqueles que atuam no atendimento

de urgência e emergência e no que
diz respeito ao processo de trabalho,
ao vínculo e à saúde do trabalhador,
visando propor ações para resolução
destas questões”. Os participantes
apontaram as distorções existentes na
área de gestão do trabalho em saúde
no sistema de urgência e emergência
do SUS.
Além do diretor Jânio Silva,
representante da CNTS na Mesa
Nacional, como membro da bancada
dos trabalhadores, participaram do

uma visão geral do sistema para
propormos soluções que visem sua
constante melhoria. Podemos notar
que muitos dos problemas e soluções
apontados pelos grupos regionais são
os mesmos, o que tornará mais fácil o
seu estudo. Toda a rede de Urgência
e Emergência deverá ser capaz de
acolher o paciente, desde o SAMU
até a acolhida no hospital através da
central de regulação e de um trabalho
cada vez mais integrado. A expectativa é de que eventos como este, em
Edemir Rodrigues/GOV/MS nível nacional, possam
ocorrer pelo menos uma
vez ao ano, para podermos avaliar o avanço das
propostas sugeridas por
todos os participantes na
busca de um SUS cada vez
mais eficiente”, concluem
os diretores em relatório.
A abertura do seminário contou com a presença
de mais de 350 profissionais entre trabalhadores,
gestores e usuários dos
serviços próprios e prestadores do SUS, de autoridades e técnicos do Ministério da Saúde, secretarias
evento dirigentes da Confederação,
estaduais de Saúde, coordenadores
da Federação dos Empregados em
estaduais de urgência e emergência,
Estabelecimentos de Serviços de
coordenadores de Samu, secretários
Saúde do Mato Grosso do Sul, e do
municipais de Saúde de MS e conSINTESAÚDE-MS, Clotilde Marvidados do Ministério da Saúde do
ques, Osmar Gussi, Lamartine dos
Paraguai. Para a Secretária de Saúde
Santos Rosa e Wanderley Lescano
de Mato Grosso do Sul, presidente do
Ferreira, que apontaram problemas
Conass, Dra. Beatriz Dobashi, o semidiversos e soluções viáveis a médio
nário veio em momento importante,
e longo prazos.
pois todas as discussões devem passar
“A rede do serviço de urgência
pela formação das equipes, atividades,
e emergência é relativamente nova
organização, estrutura e recursos hue ainda está em fase de construção
manos, refletindo em mais um passo
e o seminário serviu para termos
na melhoria constante do SUS.
Novembro/Dezembro de 2009

O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Francisco Eduardo de Campos, enfatizou os
avanços nos serviços de urgência e
emergência apesar de reconhecer que
o trabalho do servidor é especialmente estressante no enfrentamento dos
imprevistos que cada situação oferece. O representante da MNNP-SUS,
Wellinton Moreira Melo, avaliou
que os debates e discussões podem
ser realmente implementados no
país, informando ainda que a Mesa
vem atender a uma reivindicação
histórica dos trabalhadores, uma vez
que possibilita a construção conjunta
de um plano de trabalho e de uma
agenda de prioridades das questões
a serem debatidas e pactuadas entre
gestores, prestadores e trabalhadores
da saúde.
Clesio Melo de Castro, da coordenação de urgência e emergência
da SAS/MS, lembrou os avanços do
SAMU, criado em 2003 sem muita
repercussão e importância e que hoje
é um serviço implantado na maioria
das capitais integrado com Corpo de
Bombeiros, PM e portas de entradas
dos hospitais, prestando um serviço
de alta relevância para toda a população, enfatizando que a qualidade
do atendimento está diretamente
relacionada com a qualidade do profissional. Após as palestras e debates,
a plenária foi dividida em quatro
grandes grupos por região para discutir e propor melhorias no sistema
de urgência e emergência do SUS,
analisando desde o Samu, central
de regulação, portas de entradas e
retaguarda de atendimento, vínculos,
quadro de pessoal, remuneração, e
tudo que pudesse ser discorrido com
relação ao sistema.
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Rio Grande do Sul

Encontro estadual homenageia Semana da Consciência Negra

U

m bom público compareceu
aos três dias do seminário Semana da Consciência Negra
que a Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado do Rio Grande do
Sul - FEESSERS realizou, de 03 a 05
de novembro. O evento teve a participação de estudiosos e técnicos com
pesquisas relacionadas à população
negra, tanto no que diz respeito à sua
trajetória histórica quanto de sua situação atual no Brasil. Também foram
abordados aspectos da discriminação
racial no SUS e em ambientes hospitalares. Além de membros da diretoria e
trabalhadores da saúde do interior do
Estado e de Porto Alegre, o encontro
reuniu professores, estudantes e representantes de movimentos sociais.
O seminário teve apoio da CNTS
e da Associação Nacional de História
- Seção Regional do Rio Grande do
Sul, por meio do Grupo de Trabalho
GT Negros: história, cultura e sociedade. “Este ano a FEESSERS inovou
em seu encontro estadual, atendendo
a demanda de uma parcela significativa da categoria, e aproveitando a
proximidade de 20 de novembro, Dia
da Consciência Negra, e promoveu
debates específicos sobre o tema com
dirigentes da saúde”, destacou o presidente da Federação, Milton Kempfer.
O anfitrião do evento buscou explicação para a discriminação no sistema
capitalista, que, segundo ele, inferioriza alguns grupos da sociedade como
maneira de justificar uma distribuição
de renda excludente e injusta.
O secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castagna, representou a Confederação e destacou a criação, no
último ano, do comitê de Assuntos
de Gênero, Raça e Diversidade Sexual
na FEESSERS. A secretária responsável pelo comitê, Elaine de Oliveira,
apontou a importância de um estudo
retrospectivo da escravatura no Brasil,
que descreveu como um “mundo de
negros sob comando de brancos”. A
diretora de Formação, Saúde e Condições de Trabalho, Eva Vieira, chamou a
atenção para o perigo da discriminação

Dirigentes sindicais e historiadores denunciaram o preconceito

racial contra o negro no país que, “por
vezes, aparenta não existir, o que o
torna ainda mais danoso”.
Durante o painel sobre A Saúde da
População Negra e o Racismo Institucionalizado, a Doutora em História pela
PUCRS, Lúcia Regina, falou sobre uma
questão de direitos humanos: o acesso
universal à saúde. A pesquisadora ilustrou sua fala com dados demográficos
a respeito da predominância de negros
no Brasil e disse que “mecanismos
foram criados para que a população
negra seja discriminada no país”. Lúcia
observou também que é uma ilusão o
fato de o racismo já estar erradicado.
Para ela, “o profissional de saúde tende a não perceber as desigualdades,
contribuindo para a inércia do sistema
frente às mesmas e, por conseqüência,
para sua manutenção ou ampliação”.
“Os profissionais da área de saúde
devem buscar a compreensão do contexto sócio-econômico dos pacientes
que atendem, ao realizar diagnósticos
e propor tratamentos”, enfatizou.
Em sua palestra, Miriam Cristiane
Alves, doutoranda em Psicologia pela
PUC-RS, apresentou os resultados
obtidos na pesquisa que realizou para
sua tese, na qual utilizou técnicas de
investigação antropológica. Miriam
contou de sua vivência em um terreiro
de religião afro-brasileira, destacando
a importância de se levar em conta as
origens étnico-religiosas no atendimento de um paciente, uma vez que
alguns casos que são diagnosticados

como delírio poderiam ser explicados
culturalmente através da crença dos
pacientes.
“A Abolição da Escravatura na
América e no Brasil: Aspectos Culturais
e Econômicos” foi tema do segundo
painel, no qual a Drª. Lúcia Regina Brito
Pereira fez uma explanação sobre o processo abolicionista brasileiro. Segundo
a pesquisadora, o Brasil foi o último
país do mundo a abolir a escravidão,
em uma longa trajetória, baseada em
imposições por via de lei. Ao longo da
palestra, foram sendo discorridas as leis
abolicionistas como a do Ventre Livre
e a dos Sexagenários. Concluiu-se que
a maior parte delas era extremamente
demagógica e pouco ou nada beneficiou
aos negros da época.
O professor Arilson dos Santos Gomes apresentou sua pesquisa sobre os
movimentos negros brasileiros entre o
início dos anos 1930 e o fim da década
de 1950. Após explorar as peculiaridades de cada um dos movimentos
“frentenegrinos”, o mestre concluiu
que todos eles, apesar das diferenças
ideológicas e de configuração, tinham
a reivindicação de um novo posicionamento social para a população negra.
Como novidade, apontou suas descobertas acerca do Primeiro Congresso
Nacional do Negro, que ocorreu em
Porto Alegre em 1958 – um encontro
que, até então, passou despercebido
pelo mundo acadêmico.
A economista do Dieese, Virginia
Donoso, apresentou dados a respeito

da inserção do negro no mercado de
trabalho. As estatísticas foram referentes à região metropolitana de Porto
Alegre, em comparação com as das outras capitais do país. Com os números,
mostrou que o índice de desemprego
entre os negros é “consideravelmente” maior do que aquele referente à
população não-negra. Além disso, os
negros da região metropolitana de
PoA recebem, em média, apenas 68%
de um não-negro que ocupe a mesma
função, revelando “um caso grave de
discriminação”. Virgínia observou
que, entre os profissionais com ensino
superior completo, a representatividade da população negra é tão baixa
que os dados não servem para uma
comparação estatística segura.
A historiadora Elenir Gularte Marques, especializada em História do
Mundo Afro-asiático, no painel sobre
“A Escravidão na História e a Composição da População Afro-descendente
no Brasil”, falou sobre a importância
do estudo da história africana nas
escolas brasileiras. Esse conteúdo é
obrigatório nos currículos de ensino
médio desde 2003, mas a lei, de acordo
com ela não está sendo cumprida em
todos os estabelecimentos.
O professor Roberto dos Santos
ressaltou o fato de que a boa presença
de público no seminário é reflexo da
importância política da questão dos
negros no Brasil. Em uma revisão dinâmica da história da escravidão no país,
propôs “uma nova abordagem que seja
capaz de perceber a heterogeneidade
dos escravos”. O mestre em história e
educação mostrou, através de fotos e
pinturas de época, que os negros cativos
ocupavam diferentes posições sociais –
ao contrário do que geralmente é ensinado nas salas de aula. Como exemplo
maior, citou a existência, no século XIX,
de poupanças de escravos junto à Caixa
Federal que, com a autorização de seus
senhores, juntavam economias com o
intuito de comprar a própria alforria.
O professor chamou a atenção principalmente para os casos de racismo na
UFRGS após a instituição do sistema de
cotas. (Fonte: FEESSERS)

São Paulo

SINSAUDE-SP presente na 6ª marcha
Os trabalhadores da saúde, representados pelos diretores do SINSAUDE-SP,
estiveram presentes na 6ª Marcha da
Classe Trabalhadora a Brasília, organizada pelas centrais sindicais, com
participação do Fórum Sindical dos
Trabalhadores, das confederações, federações e sindicatos, que reuniu cerca de
50 mil trabalhadores. Os manifestantes
andaram por quase quatro quilômetros
pelo Eixo Monumental e Esplanada dos
Ministérios até o Congresso Nacional,
onde foi realizado um ato político, com
a presença de vários parlamentares. Uma
comissão de sindicalistas, acompanhada
do senador Paulo Paim, entregou a pauta
de reivindicações aos presidentes da
Câmara, deputado Michel Temer, e do
Senado, José Sarney.
Entre as principais reivindicações
está a aprovação da PEC 232/95, dos
senadores Inácio Arruda e Paulo Paim,
que reduz a jornada de trabalho semanal
de 44 horas para 40 horas, sem redução
de salários e aumenta o valor da hora
extra de 50% para 75%. Da pauta ainda
constam ainda valorização do salário
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mínimo, a aprovação do PL 01/07, que
cuida da questão; ratificação das Convenções 151 e 158 da OIT; não à precarização, retirada dos projetos de terceirização; aprovação da PEC 438/01, contra
o trabalho escravo; trabalho decente; e o
marco regulatório do pré-sal.
Os organizadores da marcha avaliaram que a manifestação deu bons
resultados e foi um importante instrumento político de pressão para obter
conquistas para a classe trabalhadora
e destacaram como vitória a união
das centrais em torno de assuntos de
interesse comum aos trabalhadores.
Representando o SINSAUDE-SP estiveram presentes na 6ª Marcha os diretores
Geraldo Isidoro de Santana, Ademar de
Barros Bezerra, Edgar Siqueira Veloso e
Milton Gomes da Silva. Por orientação
do presidente do SINSAUDE-SP, José
Lião de Almeida, e do secretário-geral,
Joaquim José da Silva Filho, os diretores
do SINSAUDE-SP levaram a Brasília as
principais bandeiras de luta da categoria
que foram exibidas em cartazes, adesivos e banners durante a passeata.

Formação é prioridade do Sintrasaúde
A realização de cursos de Auxiliar
e Técnico de Saúde Bucal, Massagem
e Estética Facial está entre os projetos prioritários do Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde de Santos e
Região - Sintrasaúde para 2010. Este
é o compromisso do presidente do
sindicato, Paulo Pimentel, 1º secretário
da CNTS. Como realizações de 2009,
ele destaca as comemorações dos 70
anos da entidade, com eleição e posse
festiva da diretoria, as conquistas obtidas nas negociações nas datas-bases e
a redução da jornada de trabalho. “Em
nossa base-territorial, por enquanto,
somente o Hospital Ana Costa possui
jornada de 44 horas semanais, nos
demais estabelecimentos de saúde já
conquistamos a redução para 40 horas
semanais, sem prejuízos à remuneração dos trabalhadores”, disse.
As negociações também resultaram
em benefícios. “Os hospitais com
data-base em junho – Hospital Ana
Costa, Casa de Saúde e Beneficência
Portuguesa – obtiveram reajuste de 5,50%
e cesta básica variando entre R$ 75,00
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e R$ 93,00. Estamos negociando com
ASPPE e SINDIODON. Fechamos com
o SINDHOSP e SINDHSOFIL reajuste
de 4,45% e cesta básica de R$ 103,00 e
R$ 104,45, respectivamente. Já com o
SINPAVET fechamos acordo cujo reajuste
foi de 6,45% e cesta-básica de R$ 79,84”,
ressalta Pimentel.
Um festival de futebol de campo
também foi realizado em comemoração à Semana da Enfermagem e
ao 70º aniversário do Sintrasaúde,
além de melhorias nas instalações
do sindicato. “Realizamos ampla
reforma, tanto na área para festas,
inclusive com a construção de dois
banheiros adaptados a deficientes
físicos, remodelação da churrasqueira
e construção de mais uma cozinha
bem como novos vestiários para
nossos funcionários. Além disso, adquirimos novos equipamentos para
o gabinete odontológico. Todas essas
benfeitorias serão inauguradas no já
tradicional churrasco de confraternização dos aposentados, dia 19 de
dezembro”, conta.

Jornal da

CNTS

Conselho encerra Caravana em Defesa do SUS

C

om grande ato em Brasília, dia
8 de dezembro, com a participação de representantes de
todo o país entre conselheiros de
saúde, movimentos sociais, gestores,
prestadores, parlamentares, estudantes e sociedade em geral, houve
o encerramento da caravana nacional
Todos em Defesa do SUS e da Emenda
Constitucional 29/00, coordenada pelo
Conselho Nacional de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, conselhos de Saúde, Conass, Conasems e
movimentos sociais. Vários dirigentes
da base da CNTS participaram do ato,
com presença da ministra interina da
Saúde Márcia Bassit e demais autoridades da saúde.
“Foi uma campanha da maior
importância e o resultado superou
as expectativas. As propostas vêm
contribuir para a consolidação do
SUS, nossa bandeira de luta, para
que, enfim, venha resultar em atendimento de qualidade”, avaliou José

As propostas devem contribuir para a consolidação do SUS

Caetano Rodrigues, que participou
do ato e da entrega do documento ao
presidente da República em exercício
José Alencar.

A caravana fez parte da agenda
política do CNS para 2009 e percorreu
22 estados, debatendo as dificuldades
no aumento de investimentos públi-

Propostas da Caravana em Defesa do SUS
Proposta nº 1 - Regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29/00

Proposta nº 3 - Serviço
Civil em Saúde

A regulamentação da Emenda
Constitucional 29 assume a cada
dia uma importância maior para o
processo de Reforma Sanitária Brasileira, particularmente no tocante à
estabilidade do financiamento pelas
três esferas de governo, possibilitando um aporte mais adequado de
recursos para o SUS. E como ponto
de partida para o equacionamento
das necessidades de financiamento
do sistema, a Contribuição Social
para a Saúde (CSS) é um instrumento
fundamental no componente final
dessa demanda prioritária.

Criação do Serviço Civil em Saúde,
estabelecendo que profissionais de
saúde graduados em Universidades
Públicas e Privadas devem depois de
concluído o curso, trabalhar durante
um determinado período no SUS de
acordo com as necessidades do sistema previamente diagnosticadas. É
uma forma de incentivar e fortalecer
o sentimento de pertencimento, compromisso e qualificação profissional.
Passo importante no âmbito do SUS.

Proposta: Solicitamos ao Governo
Federal apoio na aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) n°
306/2008 da Câmara dos Deputados,
proposição originária do Senado
Federal que define o que são gastos
de saúde e dispõe sobre os valores
mínimos a serem aplicados anualmente por Estados, Distrito Federal,
Municípios e União em ações e serviços públicos de saúde, os critérios de
rateio dos recursos de transferências
para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas
com saúde nas três esferas de governo. Cria a Contribuição Social para a
Saúde (CSS).
Proposta nº 2 - Criação da
Carreira Única da Saúde
A implantação de uma carreira única
para o setor da saúde tem sido referida,
constantemente, como fundamental,
não somente para o desenvolvimento
gerencial dos serviços de saúde, mas,
sobretudo, para a consolidação do Sistema Único de Saúde.
Proposta: Solicitamos ao Governo
Federal apoio na aprovação do
Projeto de Emenda à Constituição
(PEC) n° 403/2009 da Câmara dos Deputados, de autoria Deputado Jofran
Frejat que acrescenta parágrafos ao
art. 198 da Constituição Federal para
dispor sobre os planos de carreira do
Sistema Único de Saúde e dá outras
providências.

Proposta: Solicitamos que o Governo Federal encaminhe ao Congresso
Nacional uma proposição criando
o serviço civil em saúde, considerando todas as categorias profissionais
de saúde.
Proposta nº 4 - Autonomia
Administrativa e Financeira dos
Serviços SUS
Prover a autonomia administrativa e financeira dos serviços SUS,
a partir da regulamentação do § 8°
do art.37 da Constituição Federal. É
fundamental a regulamentação da
autonomia gerencial, financeira e orçamentária das entidades da administração pública direta e indireta para
que a prestação do serviço público
seja eficiente com base na agilidade,
economicidade e presteza.
Proposta: Solicitamos ao Governo Federal garantia de participação
do Conselho Nacional de Saúde na
agenda de debates do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão
sobre o documento final apresentado
pela Comissão de Juristas que propõe
uma nova estrutura orgânica para
o funcionamento da Administração
Pública Federal e das suas relações
com entes de colaboração.
Proposta nº 5 - Profissionalização
da Administração e Gestão do SUS
Profissionalizar a administração
e a gestão do SUS, incluindo também
os cargos de direção, regulamentando
o inciso V do art. 37 da Constitui-

ção Federal. Esta é uma maneira de
qualificar e agilizar a gestão, e gerar
perspectivas de desenvolvimento na
carreira, com evolução e avaliação de
desempenho pautada na dedicação
responsável, qualificação profissional
compatíveis com as atribuições do
cargo e idoneidade moral.
Proposta: Solicitamos ao Governo
Federal oportunidade para debater
as proposições em tramitação na
Câmara dos Deputados sobre a regulamentação do inciso V do art. 37 da
Constituição Federal.
Proposta nº 6 - Flexibilização da
Lei de Responsabilidade Fiscal
É necessário flexibilizar a Lei de
Responsabilidade Fiscal no que diz
respeito à contratação de profissionais
para a área de saúde. Assim, permitirá
combater a terceirização e precarização da gestão do trabalho e o cumprimento do dispositivo constitucional
que estabelece a saúde como direito
de todos e dever do estado.
Proposta: Solicitamos ao Governo
Federal apoio na aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) n°
36/2007 da Câmara dos Deputados,
de autoria Deputada Alice Portugal
que dispõe sobre as despesas de pessoal de servidores de estados e municípios vinculados a ações e serviços
públicos de saúde.
Proposta nº 7 - Lei de
Responsabilidade Sanitária
É importante definir as responsabilidades administrativas dos
agentes públicos na área da saúde.
É necessário criar responsabilidades
sanitárias, eliminar controles meramente formais, definindo obrigações
administrativas e sua conseqüente
punição.
Proposta: Solicitamos ao Governo
Federal apoio na aprovação do
Projeto de Lei (PL) n° 21, de 2007
da Câmara dos Deputados, de autoria
Deputado Dr. Rosinha que dispõe
sobre a responsabilidade sanitária
dos agentes públicos e a aplicação de
penalidades administrativas.
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cos e de serviços nas três esferas de
governo para a saúde. Teve como eixo
central dos debates a defesa do SUS
como Patrimônio Social, Cultural e
Imaterial da Humanidade, bem como a
gestão do trabalho, modelo de atenção,
financiamento, controle social, intersetorialidade e complexo produtivo da
saúde no SUS. Documento contendo
as propostas da caravana (leia nesta
página) foi entregue ao presidente da
República em exercício, José Alencar.
A proposta de realização da Caravana foi apresentada em ato público
no Fórum Social Mundial da Saúde,
em janeiro, e lançada oficialmente
na Câmara dos Deputados, dia 12 de
março, com participação de diversos
parlamentares, gestores, trabalhadores
e representantes de movimentos populares. A regulamentação da Emenda,
através do PLP 306/08, em tramitação
na Câmara, pronta para ser apreciada
pelo plenário, é considerada a solução
para o financiamento do SUS.

Conselho aprova
recomendação sobre
PL do ato médico
Na defesa dos princípios básicos do
SUS, o plenário do Conselho Nacional
de Saúde aprovou a Recomendação
31/09, com relação ao PL 7.703/06 –
substitutivo da Câmara ao PLS 268/02
–, que dispõe sobre as atividades privativas dos médicos. “Que o Senado
federal ao legislar sobre o Projeto de
Lei nº 7703 de 2006, aprovado no plenário da Câmara Federal, que trata da
regulamentação do exercício da Medicina, leve em consideração as garantias
constitucionais relativas ao direito
dos usuários do SUS ao atendimento
integral e preserve a autonomia dos
profissionais de saúde, em favor da
continuidade da prática de assistência
integral, do acesso universal às ações
de promoção, proteção e recuperação
da saúde efetivadas a partir das políticas e dos programas do Sistema Único
de Saúde”.
Na Recomendação, o Conselho
considera o princípio constitucional
de que a saúde é direito de todos; a integralidade das ações e a participação
social; a imprescindibilidade das ações
realizadas pelos diferentes profissionais; o cuidado amplo da saúde; que as
equipes multidisciplinares definem em
conjunto o diagnóstico e o tratamento,
somando as diversas visões de saúde e
doença para chegar à melhor intervenção; e que a sociedade não deve abrir
mão destas conquistas e do cuidado
integral à saúde.
Com base na Recomendação 31,
o Fórum das Entidades Nacionais
de Trabalhadores da Área da Saúde - Fentas enviou ofício ao senador
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE),
relator da proposta na Comissão de
Constituição e Justiça, ressaltando a
preocupação das categorias profissionais, dos trabalhadores da saúde, em
preservar, principalmente, os direitos
dos usuários, assim como o acesso e a
qualidade da assistência dos usuários
do SUS. O Fórum solicita a realização
de audiência para que as entidades
possam expor suas argumentações
acerca do projeto.
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Esperanças e desafios para 2010
“Espero para o ano de 2010
a continuidade dos avanços já
conquistados pela CNTS e pelo
SINSAUDE-SP para a categoria da
saúde. Entre as questões principais
temos a consolidação da câmara
técnica e a busca de uma pauta
comum, com a participação da
CNS – patronal –, para esclarecer
a aplicação de cláusulas vitais para
os trabalhadores, como a base de
cálculo para o adicional de insalubridade, entre outros. No plano político devemos
prosseguir com a grande mobilização junto ao Congresso Nacional pelas principais bandeiras de luta
para a categoria da saúde, como jornada de 30 horas,
piso salarial para a enfermagem, sistema “S” da saúde,
contra a terceirização, entre outros”.
José Lião de Almeida
Presidente da CNTS e do SINSAUDE-SP

“Ver a Constituição Federal ser
cumprida, as leis respeitadas e não
apenas letra morta, os direitos dos trabalhadores e aposentados garantidos
é uma expectativa que renovo a cada
novo ano, pois não podemos aceitar
que o desrespeito aos princípios legais seja praticado, principalmente,
por aqueles que deveriam cumprir
e exigir o cumprimento das leis pela
sociedade. Em 2010, ano de eleições
para presidente da República, governadores, senadores e
deputados federais, estaduais e distritais, devemos cobrar
que a saúde, a educação, a segurança tenham um olhar
diferenciado, mais humano. E por ser ano de copa mundial
de futebol devemos estar ainda mais atentos para evitar
que o Congresso Nacional fique paralisado ou que muitas
decisões e medidas rolem por baixo dos panos”.
João Rodrigues Filho
Vice-presidente da CNTS e presidente da FEESSNE

“Participação efetiva nas discussões sobre
matérias e projetos tramitando na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, tais como
jornada de 30 horas para a enfermagem; piso
salarial dos profissionais de enfermagem; piso
salarial dos agentes comunitários de saúde;
regulamentação das profissões de esteticista,
massoterapeuta e terapeuta holístico; criação do
serviço social do trabalhador de saúde – inclusão
no sistema “S”; luta pela redução da jornada dos
trabalhadores em geral para 40 horas semanais;
luta pelo fim do fator previdenciário; reajuste dos aposentados equiparados com o salário mínimo, etc. Esperamos
continuar nosso trabalho na diretoria e desejamos saúde e
muita inspiração a todos os companheiros para que o novo
ano seja de realizações e grandes conquistas em favor da
classe trabalhadora”.
Paulo Pimentel
1º Secretário da CNTS
e presidente do SINTRASAÚDE

“Acredito que se mantivermos a
unidade das entidades representativas dos trabalhadores – sindicatos,
federações, confederações e centrais
sindicais –, em 2010 poderemos garantir alguns avanços e mais conquistas
para a classe trabalhadora, como a
redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais, fim do fator previdenciário, definição de uma regra
mais justa para o reajuste dos benefícios dos aposentados e a aprovação da
jornada de 30 horas semanais para a enfermagem. Tenho
também a expectativa de que a partir da negociação que
está em andamento entre a CNTS e a CNS – Confederação
patronal –, possamos estabelecer um acordo com abrangência nacional, que estabeleça algumas condições mínimas
de trabalho e salário aos trabalhadores da saúde e que
deverão ser cumpridas pelos empregadores. Entendo que
para conquistarmos estes avanços, além da nossa unidade,
deveremos ter ainda uma grande capacidade de mobilização. Então, arregacemos as mangas e vamos à luta!”
Valdirlei Castagna
Secretário Geral da CNTS e dirigente da FEESSERS

“Tenho a esperança de que a
organização sindical reencontre
seu rumo na construção de uma
estrutura efetivamente forte e representativa dos trabalhadores, pois
considero que até o momento temos
observado uma verdadeira desordem e fragmentação das entidades
sindicais. Com relação à CNTS, destaco a expectativa de conquistarmos
uma grande bandeira no sentido
de consolidar e definir a jornada de 30 horas semanais
e ver sancionada a lei que garanta esse direito para os
profissionais da Enfermagem”.
José Caetano Rodrigues
Diretor Tesoureiro-geral da CNTS e
dirigente da FETESSESC
“Na esfera do mundo do trabalho, a nossa
expectativa consiste na aprovação de todos os
projetos de lei de interesse dos trabalhadores
da saúde e esperamos que o governo Lula
continue aberto a novas possibilidades para o
enfrentamento de pautas fundamentais para
a organização dos trabalhadores. Não foram
poucos os desafios enfrentados no ano de 2009
e bem sabemos que muito ainda está por vir,
entretanto, continuaremos na luta, convictos
de que com a participação de todos é possível
pensar em um mundo mais justo e solidário”.
Lucimary Santos Pinto
Diretora Social e de Assuntos Legislativos da
CNTS e presidente do SINPEES-MA
“2009 foi um ano politicamente
importante para a Confederação,
principalmente, com o trabalho
coroado por resultados positivos,
como o êxito no Mandado de Injunção da CNTS junto ao Supremo
Tribunal Federal, que garante o direito à aposentadoria especial para
os servidores públicos que exerçam
atividades de risco e sob condições
especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física. Estou certo que outras conquistas
ainda virão com a marca da CNTS”.
Mário Jorge dos Santos Filho
Diretor de Assuntos de Seguridade Social da CNTS
e presidente do SATEAL
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“Minha expectativa vem ao
encontro das necessidades dos
trabalhadores quanto à redução da
jornada de trabalho da enfermagem, piso salarial para a categoria,
aprovação das 40 horas para os
demais trabalhadores, fim do fator
previdenciário, regulamentação da
contribuição assistencial, eleição de
um presidente da República que
garanta que as políticas públicas
sejam asseguradas e ampliadas. Especificamente quanto à CNTS, espero o compromisso e o
respeito por parte dos diretores em relação às campanhas
desenvolvidas pela entidade”.
Adair Vassoler
Diretor 1º Tesoureiro da CNTS
e presidente da FETESSESC
“2009 foi um ano politicamente
importante para a Confederação,
principalmente, com o trabalho
coroado por resultados positivos.
O ano de 2009 foi um ano em que a
CNTS obteve importantes avanços e
bons resultados. Cito a discussão do
planejamento estratégico e sua revisão com o Dieese, a implementação
e efetivação dos Comitês de Raça,
Gênero, Jovens LGBT e suas ações, a
luta pelas 30 horas para a enfermagem, cursos de capacitação para lideranças sindicais, discussão de ações pela
implantação da NR 32 e de uma agenda comum entre as
confederações dos trabalhadores - CNTS e a Patronal CNS. Para 2010 espera-se colher bons resultados para os
trabalhadores da saúde no Brasil, pois as 30 horas para
enfermagem deve ser concretizado, definição da agenda
comum entre a representação da CNTS e CNS, a efetiva
implantação da NR 32, a continuidade das ações dos
comitês da CNTS e a realização de seminários regionais
de capacitação para lideranças sindicais. Boa luta a todos
nós e muita saúde em 2010”.
Clair Klein
Diretor de Assuntos Internacionais da CNTS

Novembro/Dezembro de 2009

“Desejo que os dirigentes da
CNTS tenham um ano de luz, muita
inspiração e sabedoria para administrar os conflitos políticos e administrativos que tratem dos interesses
da organização da categoria. E espero que os projetos de lei e emendas
constitucionais que tramitam no
Congresso Nacional e que vêm em
benefício dos trabalhadores possam
ser aprovados e que, no decorrer de
2010, possamos usufruir os frutos do trabalho realizado
em 2009. Desejo um feliz ano novo, com esperança de
dias melhores para todos os trabalhadores da saúde”.
Jânio Silva
1º vice-presidente da CNTS e
vice-presidente da FETESSESC
“Que em 2010 nosso trabalho
à frentes da organização sindical
tenha continuidade, com diretorias
da Confederação, das federações e
dos sindicatos fortes e atuantes trabalhando em parceria por melhores
condições de trabalho e de vida para
os trabalhadores em geral, e em
especial os da saúde”.
Clotilde Marques
2ª Secretária da CNTS e
presidente da FEESSAUDE
“A nossa expectativa para o
ano de 2010 é que possamos resolver as questões trabalhistas de
forma mais adequada e em menos
espaço de tempo. Contando com
o apoio de nossos companheiros
para que possamos ter a leitura
de um novo amanhã, assegurando que os trabalhadores na área
da saúde estejam satisfeitos com
o resultado de seu trabalho, na
produção dos serviços de saúde e qualidade a serem
ofertados à população”.
Antonio Lemos
2º Tesoureiro da CNTS e presidente da FEESSPR
“Em 2010, a CNTS tem de estar
preparada para vencer os novos
desafios que vão surgindo e ampliar
a discussão sobre o rumo a tomar
diante das novas legislações, reforçando a política interna de unidade e
construção, no sentido de fazer crescer sua estrutura de representação e
potencial político. Em contrapartida,
os trabalhadores da saúde precisam
perceber o que está acontecendo à
sua volta, não só no seu mundo particular, mas também
em relação à conjuntura política e social, as questões
da relação de trabalho, acompanhar de perto a atuação
dos dirigentes sindicais e participar junto às entidades,
auxiliando na definição de ações e atividades e cobrando
respostas de seus representantes”.
Edson Clatino de Souza
Diretor de Assuntos Culturais e Orientação
Sindical da CNTS e diretor da FEESSERS
“A nossa expectativa para o
ano de 2010, ano eleitoral, é da
necessidade de muito mais luta
pelos interesses dos trabalhadores.
Temos bandeiras gerais, como a redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais e o fim do fator
previdenciário, além das bandeiras
específicas da categoria da saúde,
como a redução da jornada para
30 horas semanais na enfermagem,
pisos salariais, a EC 29 e muitas
outras. Por outro lado, temos que ter muita cautela
e estarmos atentos contra os golpes dos neoliberais e
da elite, que querem a todo custo extinguir direitos,
bloquear avanços e precarizar as condições de trabalho. Somos dirigentes sindicais. Temos a obrigação de
exercer o nosso trabalho com todas as formas de lutas
que forem necessárias”.
Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos Judiciários e Trabalhistas da
CNTS e Secretário Geral do SINSAUDE-SP
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Leis das ADIs, ADCs e ADPFs: Uma
década de controle de constitucionalidade

“N

ós temos dois momentos no
direito brasileiro: um momento antes da efetividade
dessas ações e um momento pós”. A
declaração, dada pelo constitucionalista
Alexandre de Moraes, refere-se à efetividade das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs), ações declaratórias de
constitucionalidade (ADCs) e arguições
de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs), cujas leis reguladoras
completam 10 anos neste fim de ano. Na
visão de Alexandre de Moraes, a partir
do final de 1999, a jurisdição constitucional no Brasil fez com que a obediência à
Carta Magna fosse mais efetiva.
A Lei nº 9.868, de 10 de novembro
de 1999, dispõe sobre o processo e julgamento, perante o Supremo, da ADI e da
ADC, instrumentos utilizados no controle direto da constitucionalidade das leis
e atos normativos. Elas têm fundamento
nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal, respectivamente. A ADI deve ser
proposta contra leis ou atos normativos
federais ou estaduais que contrariem
a Carta Magna. A ADC, por sua vez,
é ajuizada para que a Suprema Corte
reconheça a constitucionalidade dessas
leis ou normas.
Instituída em 1988 pelo parágrafo 1º
do artigo 102 da Constituição, a ADPF
foi regulamentada pela Lei n° 9.882, de
3 de dezembro de 1999. Seu objetivo é
evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público (União, estados, Distrito Federal e
municípios), incluídos os atos anteriores
à promulgação do texto constitucional.
Sua criação buscou suprir a lacuna deixada pela ADI, já que esta não pode ser
proposta contra lei ou atos normativos
que entraram em vigor em data anterior
à promulgação da Carta de 1988.
Na visão do ministro aposentado

Ueslei Marcelino/SCO/STF

Plenário do Supremo Tribunal Federal

do Supremo Tribunal Federal Sydney
Sanches, essas ações ampliaram consideravelmente as competências do Supremo
em matéria de controle concentrado de
constitucionalidade. “Essa ampliação
considerável e relevante no campo de
atuação do Supremo vem lhe ensejando
influência cada vez maior nos destinos
do país, de seus cidadãos e da sociedade
como um todo, e, sobretudo, no fortalecimento da democracia que todos nós
desejamos”, ressalta.
Como era e o que mudou - O ministro Sydney Sanches lembra que até o
advento da Constituição de 1988, o STF,
em matéria de controle concentrado de
constitucionalidade de ato normativo
federal ou estadual, tinha competência
para julgar representações apresentadas exclusivamente pelo procurador
geral da República, que era escolhido
livremente pelo presidente da República. Segundo ele, a partir de outubro
de 1988, essa competência foi mantida,

mas a possibilidade de propositura da
ADI foi estendida a grande número de
instituições e de entidades, o que passou
a valer também para a ADC, a partir da
Emenda Constitucional 03/93. Posteriormente, de acordo com Sydney Sanches, a
Lei nº 9.882 regulou o processo de ADPF,
para se evitar ou se reparar lesão a preceito fundamental, e a admitiu também
quando for relevante o fundamento
da controvérsia constitucional sobre
lei ou ato normativo federal, estadual
ou municipal, incluídos os anteriores à
Constituição.
De acordo com o ministro Marco
Aurélio, antes da legislação regedora
dessas ações, os ministros do Supremo
baseavam-se no Regimento Interno do
Tribunal, que disciplinava a representação de constitucionalidade. “O que havia
anteriormente: nós sempre trazíamos a
ação para o Plenário apreciar o pedido
de concessão de medida liminar. Agora,
nós acionamos a legislação regedora e
buscamos julgar em definitivo, fazer um

único julgamento no processo”, destaca,
salientando que ainda assim a Corte
continua vivenciando “uma avalanche
de processos”. “O ideal seria que nós
cuidássemos somente desses processos
objetivos, nos quais atuamos em tese e a
decisão proferida pelo Supremo obriga
a todos”, completa.
O ministro aposentado do STF
Maurício Corrêa ressalta a importância da ADI e da ADC também para se
economizar tempo, já que a declaração
de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade define juridicamente uma
situação. Já a ADPF, segundo ele, tem
dado demonstrações de sua relevância,
justamente porque tem sido cada vez
mais utilizada no Brasil. O ministro
aposentado do STF Sepúlveda Pertence
conta que defendeu, desde a criação
da ADI e, especialmente quando foi
presidente do Supremo, em 1995, inovações neste instrumento, que só foram
concretizadas com a promulgação da
legislação específica e incrementadas
com a Emenda Constitucional nº 45/04
– a reforma do Judiciário.
De acordo com estatísticas divulgadas no portal do STF, na área “Movimento Processual”, até o final de outubro deste ano, foram ajuizadas no STF
4.316 ADIs, sendo que 2.844 (65,9%) já
obtiveram decisão final. O número parece alto, mas de acordo com os ministros
da Suprema Corte, se a ADI não tivesse
sido instituída, há 21 anos, a situação
do Tribunal constitucional brasileiro
seria muito mais crítica. Isso porque a
Corte tem julgado não apenas processos
objetivos, como as ADIs, mas também
processos subjetivos, que demandam
mais tempo de análise. E, segundo o
ministro Marco Aurélio Mello, é imprescindível conciliar celeridade com
conteúdo. (Fonte: STF)

Temas de interesse geral são debatidos em relevantes ADPFs
Antecipação de parto em caso de
gravidez com anencefalia fetal, registro
eleitoral para candidatos que respondem
a processos, fim da Lei de Imprensa, interpretação mais clara da Lei de Anistia, o
monopólio dos Correios e a proibição de
se importar pneus usados. Esses temas de
grande repercussão despertam o interesse
da sociedade brasileira, especialmente
porque dizem respeito a possíveis mudanças na rotina dos cidadãos, de forma
direta ou indireta. Todos esses assuntos,
alguns já julgados, chegaram ao Supremo
Tribunal Federal por meio de arguições de
descumprimento de preceito fundamental,
as chamadas ADPFs.
A ADPF foi criada para suprir as lacunas deixadas pelas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs), que não podem ser
propostas contra leis ou atos normativos
que entraram em vigor antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Esse
tipo de ação, que produz efeito erga omnes

(para todos), foi instituído no Brasil em
1988, pelo parágrafo 1º do art. 102 da Carta
Magna, tendo sido regulamentado pela
Lei nº 9.882/99, que completa 10 anos em
dezembro. A ferramenta é utilizada para
evitar ou reparar lesão a algum preceito
fundamental resultante de atos da União,
estados, Distrito Federal e municípios.
Apesar de ter sido criada em 1988, somente após a promulgação da legislação
específica é que foi ajuizada na Suprema
Corte a primeira ADPF. De lá para cá,
conforme estatísticas divulgadas no site
do STF, já foram ajuizadas 194 ADPFs,
algumas delas consideradas notáveis, tais
como: a ADPF 54, que trata da interrupção
voluntária da gravidez no caso de fetos
anencéfalos; a ADPF 101, que questionou
decisões judiciais que permitiram a importação de pneus usados; e a ADPF 153,
referente à proposta de reinterpretação da
Lei de Anistia no que tange à concessão de
perdão aos crimes políticos ou praticados

por motivação política.
Segundo o ministro do STF Marco
Aurélio Mello, ações como as ADPFs são
processos objetivos da maior repercussão
possível. Ele, que é relator da ADPF 54,
explica que, geralmente, nos processos
subjetivos são solucionados conflitos envolvendo partes, diferentemente dos processos objetivos, quando os magistrados
atuam em tese e a decisão proferida pelo
Supremo obriga a todos, menos ao Poder
Legislativo. “A decisão do STF em ações
como as ADPFs obriga o Executivo, a Administração Pública, os demais órgãos do
Judiciário e os cidadãos em geral. Por isso
se diz que o pronunciamento tem eficácia
erga omnes”, afirma.
Participação da sociedade - As questões
tratadas em grande parte das ADPFs
ajuizadas no STF têm despertado o interesse da sociedade, diretamente atingida
pelos reflexos das decisões proferidas nos
julgamentos dessas ações. Ciente disso,

a Suprema Corte começou a promover
audiências públicas para debater esses
assuntos, ouvindo opiniões e argumentos
de especialistas e de cidadãos em geral,
com o intuito de fornecer o maior número
de subsídios possível para que os ministros
tomem a decisão mais adequada em relação a cada processo.
A antecipação terapêutica de parto de
anencéfalos foi tema de audiência pública realizada pelo Supremo, em agosto de
2008. Representantes de 25 instituições,
ministros de Estado e cientistas, entre
outros, debateram o assunto, tratado na
ADPF 54, durante quatro dias. A ação
ainda não foi julgada pelo Plenário do
STF, que levará em consideração, para
a decisão final, as opiniões favoráveis
à autonomia da mulher para decidir se
prosseguirá ou não com a gravidez de
anencéfalos, e as contrárias, que acreditam ser a vida intocável, mesmo no caso
de feto sem cérebro.
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Salário
mínimo sobe
em janeiro/2010,
mas aposentados
são discriminados
Joaquim José da Silva Filho*
O presidente Lula promete
assinar esta semana uma
Medida Provisória concedendo
reajuste de 8,7% (inflação mais
o PIB - Produto Interno Bruto,
totalizando 5,1% acima da
inflação) para o salário mínimo,
o que elevará seu valor de R$
465,00 para R$ 505,55, a partir
de 1º de janeiro de 2010, valor
que deverá ser arredondado
para R$ 510,00. Contudo, a
mesma MP dará apenas metade
desse ganho real (2,5%) para os
benefícios da Previdência Social
superiores a R$ 465,00.
A política de conceder
aumento real ao salário mínimo
é correta e merece os nossos
aplausos. Trata-se de uma
forma benéfica de distribuição
de renda num país onde as
elites cavaram um grande fosso
de desigualdade social entre
os mais pobres e os mais ricos.
Diante disso, são improcedentes
as críticas que o presidente
recebe por conduzir ações de
justiça social. As retaliações
quase sempre são oriundas dos
setores mais conservadores da
mídia e dos economistas a soldo
da elite neoliberal.
No entanto, apesar de
ser louvável a intenção do
governo Lula, ela traz em
seu texto uma discriminação
muito séria contra cerca de
8,5 milhões de brasileiros que
recebem benefícios do INSS
com valores acima de um
salário mínimo. É certo que o
presidente sofre pressões da
própria equipe econômica do
governo para não ceder a esses
aumentos de gastos nas contas
públicas. No entanto, nada
mais justo, pelo princípio de
igualdade, do que dar o mesmo
reajuste de 8,7% a todos os
aposentados e pensionistas do
INSS. Aumentar o mínimo com
parcela real vem compensar
décadas de má distribuição
de renda e defasagem, mas
se esta medida não é aplicada
igualitariamente a todos
acabará por causar as mesmas
distorções de outrora nos
ganhos dos aposentados que
recebem pouco mais do que
o salário mínimo. Por isso
mesmo, apelamos ao presidente
Lula para que reveja essa
medida e conceda de forma
justa e igualitária o mesmo
aumento real para todos os
aposentados brasileiros.
*Secretário-Geral do
SINSAUDE-SP e Diretor
Jurídico da CNTS
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Entenda como funciona o 13º salário
Joaquim José da
Silva Filho*
O 13° Salário (gratificação natalina) foi instituído pela Lei 4090/62
e com o advento da
Constituição Federal em
1988, tornou-se um direito constitucional (artigo
7º, VIII, CF). A sua base
de cálculo é a remuneração do mês
de dezembro, entendendo-se como
remuneração a soma de todas as parcelas salariais. Exemplo: se o trabalhador recebe salário de R$ 1.000,00 mais
adicional de insalubridade (200,00),
mais adicional noturno (350,00), o
13º deverá ter como base o total da
remuneração, ou seja, R$ 1.550,00.
Cada mês trabalhado (ou pelo menos
15 dias) dá direito a 1/12 (um doze
avos); se trabalhou o ano inteiro, naturalmente, o trabalhador terá direito
ao 13º integral. O pagamento poderá
ser feito em até duas parcelas: a metade deverá ser paga até o dia 30/11,

sem nenhum tipo de desconto. A segunda parcela deverá
ser paga até 20/12, que neste
ano, por ser domingo, o pagamento deverá ser antecipado
para o dia 18/12/2009, que é
sexta-feira, com os devidos
descontos da Previdência
Social e o Imposto de Renda
na fonte, se for cabível.
Em caso de atraso no pagamento, a empresa deverá ser autuada
e multada pelo Ministério do Trabalho. Em alguns sindicatos existem
Convenções Coletivas de Trabalho
que estabelecem uma segunda multa,
é o caso do Sindicato da Saúde de São
Paulo, que tem cláusula prevendo
a multa de um dia de salário para
cada dia de atraso no pagamento
do 13º salário. Esta multa deverá ser
paga ao trabalhador prejudicado.
Outro aviso para todos, em especial
para os funcionários do RH que
confeccionam a folha de pagamento,
é no sentido de que os cálculos para
efeito do desconto do imposto de

renda, se cabível, deverão ser feitos
de forma individualizada, jamais poderá haver somatória dos salários de
novembro e/ou dezembro com o 13º
salário para efeito de composição de
base de cálculo do Imposto de Renda,
sob pena de prejudicar o trabalhador
com alíquotas mais altas. Quanto à
cesta alimentar um direito previsto
em diversas convenções coletivas de
trabalho, como no SINSAUDE-SP, é
bastante lógico que, por analogia, as
empresas devem conceder também
uma 13ª cesta, a Cesta de Natal. Muitas
empresas já o fazem, até por uma questão de valorizar seus “colaboradores”.
A sua empresa concede uma Cesta de
Natal? Este é o nosso recado. Agora,
lute você também pelos seus direitos.
Denuncie ao seu Sindicato qualquer
irregularidade.
Feliz Natal e um ótimo 2010 para
você e para toda a sua família.
*Diretor de Assuntos Trabalhistas e
Judiciários da CNTS e Secretário-geral
do SINSAUDE-SP

Plenário aprova três novas Súmulas Vinculantes
O plenário do Supremo Tribunal
Federal aprovou, na sessão de 2 de
dezembro, três novas propostas de
Súmula Vinculante (PSV) que tratam
da competência da Justiça do Trabalho
e do requisito do lançamento definitivo para a tipificação de crime contra
a ordem tributária. Com os verbetes
aprovados, sobe para 24 o número de
súmulas editadas desde maio de 2007.
As súmulas vinculantes foram introduzidas pela Emenda Constitucional
nº 45/04 (reforma do Judiciário) com
o objetivo de pacificar a discussão de
questões examinadas nas instâncias
inferiores. Após a aprovação, por no
mínimo oito ministros, e da publicação
no Diário de Justiça Eletrônico (DJE),

o verbete deve ser seguido pelos poderes Judiciário e Executivo, de todas
as esferas da administração pública.
Confira abaixo as novas súmulas:
PSV 24 – Indenização por dano
moral decorrente de acidente de
trabalho
Verbete: “A Justiça do Trabalho
é competente para processar e julgar
as causas relativas a indenizações por
danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas
por empregado contra empregador,
alcançando-se, inclusive, as demandas
que ainda não possuíam, quando da
promulgação da EC nº 45/2004, sentença de mérito em primeiro grau”.

TST altera Orientação
Jurisprudencial 342
O Tribunal Superior do Trabalho
alterou a Orientação Jurisprudencial
342 da Seção I Especializada em
Dissídios Individuais (SDI-1), que
passará a ter a seguinte redação:
INTERVALO INTRAJORNADA
PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO OU
REDUÇÃO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. INVALIDADE.
EXCEÇÃO AOS CONDUTORES
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS,
EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
TRANSPORTECOLETIVOURBANO.
I – É inválida cláusula de acordo ou
convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução
do intervalo intrajornada porque este
constitui medida de higiene, saúde
e segurança do trabalho, garantido
por norma de ordem pública (art. 71
da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1998),
infenso à negociação coletiva.
II – Ante a natureza do serviço e em
virtude das condições especiais de
trabalho a que são submetidos estri-

tamente os condutores e cobradores
de veículos rodoviários, empregados
em empresas de transporte público
coletivo urbano, é válida cláusula
de acordo ou convenção coletiva de
trabalho contemplando a redução
do intervalo, desde que garantida a
redução da jornada para, no mínimo,
sete horas diárias ou quarenta e duas
semanais, não prorrogada, mantida
a mesma remuneração e concedidos
intervalos para descanso menores
e fracionários ao final de cada viagem, não descontados da jornada.
A nova redação segue determinação do Pleno, em sessão do dia 21
de setembro de 2009, em que, por
maioria de votos, os ministros decidiram alterar a OJ 342 da SDI-1.
A Comissão de Jurisprudência de
Precedentes Normativos elaborou
a nova redação da OJ com as alterações decididas pelo pleno, cujo texto
foi aprovado por unanimidade na
última sessão do Pleno, no dia 16 de
novembro. (Fonte TST)
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PSV 25 – Ações possessórias
em decorrência do direito de
greve
Verbete: “A Justiça do Trabalho
é competente para processar e julgar
as ações possessórias ajuizadas em
decorrência do exercício do direito de
greve pelos trabalhadores da iniciativa
privada”.
PSV 29 – Necessidade de lançamento definitivo do tributo para
tipificar crime tributário
Verbete: “Não se tipifica crime
material contra a ordem tributária,
previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei
nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.

TST dá nova
redação à
OJ 350
O Tribunal Superior do Trabalho aprovou alterações na
Orientação Jurisprudencial nº
350, da Seção I Especializada em
Dissídios Individuais (SDI-1), que
passa a ter a seguinte redação:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO. NULIDADE DO
CONTRATO DE TRABALHO
NÃO SUSCITADA PELO ENTE
PÚBLICO NO MOMENTO
DA DEFESA. ARGUIÇÃO EM
PARECER. POSSIBILIDADE.
O Ministério Público do Trabalho pode arguir, em parecer, na
primeira vez que tenha de se
manifestar no processo, a nulidade do contrato de trabalho em
favor de ente público, ainda que
a parte não a tenha suscitado, a
qual será apreciada, sendo vedada, no entanto, qualquer dilação
probatória. (Fonte TST)
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Retrospectiva 2009

A

Procuradoria e Judiciário decidem em
favor dos trabalhadores e da CNTS

Procuradoria-Geral da República e o Poder Judiciário, em
especial o Supremo Tribunal
Federal, em pareceres, decisões e debates no decorrer de 2009, em regra
geral, garantiram direitos trabalhistas
e sociais e instrumentos importantes
para a organização sindical dos trabalhadores. A grande conquista da
CNTS veio com a decisão de 18 de
setembro, do ministro Carlos Ayres
Brito, do STF, que acatou o Mandado de Injunção 904, ajuizado pela
Confederação, garantindo o direito
à aposentadoria especial aos trabalhadores do setor público da saúde
que exerçam atividades de risco e sob
condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física.
O mandado foi ajuizado contra o
presidente da República, por omissão
na regulamentação do §4º, incisos II e
III, do artigo 40 da Constituição. A representação da CNTS se fez em favor
dos trabalhadores no setor público
de saúde que atuam em condições
insalubres e/ou em atividade de
risco, nos diversos estabelecimentos
prestadores de serviços de saúde. A
Confederação buscou no Poder Judiciário “uma solução eficaz que vise
restabelecer seus direitos, feridos por
omissão” do Poder Executivo.
A decisão do ministro garante o
direito à aposentadoria especial com
base no artigo 57 e seu §1º, da Lei
8.213/91, que dispõe sobre o Plano
de Benefícios da Previdência Social,
aos servidores que atenderem aos
dispositivos constitucionais. O ministro Carlos Britto seguiu a posição
da Procuradoria-Geral da República
que, em novembro, deu parecer favorável ao Mandado de Injunção. A
Assessoria Jurídica da CNTS elaborou
manual contendo orientações sobre
como os servidores devem proceder
para adquirir o benefício.
Em parecer enviado ao STF, logo
no início do ano, o então procuradorgeral, Antonio Fernando Souza, se
manifestou contra a suspensão da
obrigatoriedade da cobrança do
imposto sindical. Segundo ele, a referida contribuição realiza o princípio
da igualdade no Direito Coletivo
do Trabalho. Isso porque, quando

Na audiência, CNTS e ANIS defenderam a dignidade da gestante

o sindicato obtém vantagem negociada para os empregados de uma
empresa, o benefício acaba sendo
estendido a todos os trabalhadores.
A suspensão fora requerida na ADPF
126, ajuizada pelo PPS. As confederações que compõem o FST, entre elas
a CNTS, pediram ingresso na forma
de processo na qualidade de Amicus
Curiae, contestando a ADPF.
O procurador ainda acatou parcialmente os argumentos da ADIn 4120,
também ajuizada pelas entidades que
compõem o FST, questionando dispositivos da Portaria 186/08, do MTE,
que regulamenta o registro sindical e
alterações estatutárias das entidades.
As confederações apontaram que a
norma fere o dispositivo constitucional que estabelece a unicidade sindical.
Em seu parecer, Antonio Fernando
Souza ressaltou que “não estaria o
MTE exercendo de modo completo a
sua função de salvaguarda da unicidade sindical”. A Portaria 186 bateu
o recorde de ADIns, com 12 ações
ajuizadas no STF.
Vários juízes, professores, procuradores, promotores, membros
do Ministério Público do Trabalho
assinaram manifesto visando garantir a ordem jurídica nas negociações coletivas diante dos efeitos
negativos da crise mundial. “Todas
as avaliações sobre a causa da presente crise são unânimes em dizer

TST altera Súmula 277
O Tribunal Superior do
Trabalho aprovou alterações na Súmula 277, sobre
repercussão de sentença
normativa, convenção ou
acordo coletivo nos contratos de trabalho. A Súmula
passará a ter a seguinte
redação:
SENTENÇA NORMATIVA, CONVENÇÃO OU
ACORDO COLETIVO.
VIGÊNCIA. REPERCUSSÃO NOS CONTRATOS DE TRABALHO.
I – As condições de traba-

lho alcançadas por força
de sentença normativa,
convenção ou acordo coletivo vigoram no prazo assinado, não integrando, de
forma definitiva, os contratos individuais de trabalho.
II – Ressalva-se da regra enunciada no item
I o período compreendido entre 23.12.1992 e
28.07.1995, em que vigorou
a Lei nº 8.542, revogada
pela Medida Provisória nº
1.709, convertida na Lei
nº 10.192, de 14.02.2001.

que sua origem não está nos custos
da produção, mas na desregulação
do mercado financeiro e na falta de
limites às possibilidades de ganho a
partir da especulação”, ressaltaram
no documento.
Diante de situações trágicas no
julgamento de pedidos “muitas vezes
extremamente urgentes e imprescindíveis”, o STF realizou audiência
pública, nos dias 27, 28 e 29 de abril
e 4, 6 e 7 de maio, quando discutiu
questões relativas às demandas judiciais que buscam garantir a prestação
de serviços de saúde e o fornecimento
de medicamentos. 50 especialistas
em matéria de justiça e de saúde
pública foram ouvidos na audiência,
confirmando a urgência de se buscar
soluções para os problemas e reduzir a
judicialização da saúde. Em outubro, o
ministro Gilmar Mendes encaminhou
ao Ministério da Saúde, ao Senado
Federal, à Câmara dos Deputados e à
Advocacia-Geral da União relatório
em que apresenta a síntese da audiência. O Supremo espera contribuir para
o aperfeiçoamento do SUS, a partir
da redução da judicialização das
demandas por prestações de saúde –
por meio do esforço entre os diversos
órgãos de poder – e da racionalização
dos gastos com tais ações.
O FST, em nome das confederações
e centrais que representa, denunciou
à Procuradoria-geral da República a

TST aprova Súmula 424
O Tribunal Superior
do Trabalho aprovou a
edição de súmula que estabelece não ser necessário
comprovar a realização de
depósito prévio de multa
administrativa, previsto
no artigo 636 da CLT. A
Súmula, de número 424,
terá a seguinte redação:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO
DA MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO RECEPÇÃO PELA CONS-

TITUIÇÃO FEDERAL
DO PARÁGRAFO 1º DO
ARTIGO 636 DA CLT.
O parágrafo 1º do art. 636
da CLT, que estabelece a
exigência de prova do depósito prévio do valor da
multa cominada em razão
de autuação administrativa como pressuposto
de admissibilidade de
recurso administrativo,
não foi recepcionado pela
Constituição Federal de
1988, ante a sua incompatibilidade com o inciso LV
do art. 5º.
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interferência do Ministério Público
do Trabalho em relação à contribuição assistencial. O Fórum condena
a obrigatoriedade de assinatura do
Termo de Ajustamento de Conduta
em desrespeito à decisão soberana
das assembléias de trabalhadores e
liberdade dos sindicatos para instituir
contribuições a toda a categoria, além
de afrontar decisão do STF, que proclama a legalidade da contribuição.
O Ministério Público do Trabalho
anunciou a criação da Coordenadoria Nacional da Liberdade Sindical,
com a finalidade de oportunizar a
construção de consenso e possíveis
critérios de uniformização de atuação do órgão. A decisão atendeu
reivindicação das entidades reunidas no FST, que critica a atuação do
MPT em desrespeito aos princípios
de liberdade e autonomia sindical,
sobretudo quanto à não intervenção
e não interferência nas entidades.
A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal
Federal, dia 6 de julho, parecer pela
constitucionalidade da interrupção
voluntária da gravidez no caso de
anencefalia fetal. A matéria é discutida na Corte por meio da ADPF 54, de
autoria da CNTS, e relatada pelo ministro Marco Aurélio. No documento,
a procuradora Deborah Duprat entende que, se a doença for diagnosticada por médico habilitado, deve ser
reconhecido à gestante o direito de se
submeter a esse procedimento, sem
a necessidade de prévia autorização
judicial. Depois de realizar audiência
pública para ouvir a sociedade sobre
o tema, o ministro relator preparou
seu voto e aguarda a inclusão da ação
em pauta do STF.
No mesmo sentido, a SecretariaGeral de Contencioso da AdvocaciaGeral da União elaborou a alegação
final da ADPF 54, sugerindo ao STF
o acolhimento do pedido da CNTS
e que seja garantido à gestante “o
direito subjetivo de se submeter à
antecipação terapêutica do parto,
sem a necessidade de apresentação
prévia de autorização judicial ou
de permissão específica do Estado.
A manifestação foi apresentada dia
3 de abril.

TST cancela
OJ 351
O Tribunal Superior do
Trabalho cancelou a Orientação Jurisprudencial 351 da
Seção I de Dissídios Individuais (SDI-1), que estabelecia
ser “incabível a multa prevista no art. 477, parágrafo
8º, da CLT, quando houver
fundada controvérsia quanto à existência da obrigação
cujo inadimplemento gerou a
multa”. A decisão foi aprovada pelo Tribunal Pleno, por
maioria de votos.
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Pacto sobre direitos humanos completa 40 anos

A

Convenção Americana de
Direitos Humanos completa
40 anos. O tratado, também
chamado de Pacto de San José da
Costa Rica, foi assinado em 22 de
novembro de 1969, na cidade de
San José, na Costa Rica, e ratificado
pelo Brasil em setembro de 1992. A
convenção internacional procura
consolidar entre os países americanos
um regime de liberdade pessoal e de
justiça social, fundado no respeito
aos direitos humanos essenciais,
independentemente do país onde a
pessoa resida ou tenha nascido.
O Pacto baseia-se na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que
compreende o ideal do ser humano
livre, isento do temor e da miséria e
sob condições que lhe permitam gozar
dos seus direitos econômicos, sociais e
culturais, bem como dos seus direitos
civis e políticos. O documento é composto por 81 artigos, incluindo as disposições transitórias, que estabelecem
os direitos fundamentais da pessoa
humana, como o direito à vida, à liberdade, à dignidade, à integridade pessoal e moral, à educação, entre outros.
A convenção proíbe a escravidão e a
servidão humana, trata das garantias
judiciais, da liberdade de consciência
e religião, de pensamento e expressão,
bem como da liberdade de associação
e da proteção a família.

A partir da promulgação da
Emenda Constitucional 45/04 (reforma do Judiciário), os tratados
relativos aos direitos humanos passaram a vigorar de imediato e a ser
equiparados às normas constitucionais, devendo ser aprovados em
dois turnos, por pelo menos três
quintos dos votos na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal. O
primeiro deles a ser recebido como
norma constitucional a partir da EC
45 foi a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, voltada
para a inclusão social dessas pessoas
e a adaptabilidade dos espaços.

Corte Interamericana - Criada
pelo Pacto de São José, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem a
finalidade de julgar casos de violação
dos direitos humanos ocorridos em
países que integram a Organização
dos Estados Americanos (OEA),
que reconheçam sua competência.
A Corte é composta por sete juízes
eleitos pela assembleia-geral da
OEA, entre pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber
em matéria de direitos humanos. Os
candidatos integram uma lista de
nomes propostos pelos governos dos
Estados-membros.

No caso do Brasil, o país passou a
reconhecer a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos em
1998. Não pode fazer parte da Corte
mais de um membro de um mesmo
país. A Corte é um órgão judicial
autônomo, com sede na Costa Rica,
cujo propósito é aplicar e interpretar
a Convenção Americana de Direitos
Humanos e outros tratados de direitos
humanos. Basicamente analisa os casos
de suspeita de que os Estados-membros tenham violado um direito ou
liberdade protegido pela Convenção.
O artigo 44 do Pacto de San José
permite que qualquer pessoa, grupo
de pessoas ou entidades não governamentais legalmente reconhecidas
em um ou mais Estados-membros da
Organização apresentem à comissão
petições que contenham denúncias ou
queixas de violação da Convenção por
um Estado-parte. Vale ressaltar que
cabe à Defensoria Pública a função
institucional de representar e postular as demandas perante os órgãos
internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa
determinação está prevista no artigo
4°, inciso VI, da Lei Complementar
80/94, com a redação dada pela LC
132/09 – representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos
humanos, postulando perante seus
órgãos. (Fonte: STF)

TRT deve analisar todas as questões – até as
não julgadas pela Vara do Trabalho
O Tribunal Regional do Trabalho
não pode deixar de analisar todas
as questões levantadas no processo
– mesmo as que não tenham sido
objeto de decisão da Vara do Trabalho –, sob pena de infligir o princípio
constitucional da ampla defesa.
A decisão é da Sexta Turma do
Tribunal Superior do Trabalho, ao
acatar recurso interposto por uma
ex-empregada do Banco do Brasil
S/A, com objetivo de alterar julgamento do TRT da 2ª Região (SP).

No caso, o Tribunal Regional deixou
de analisar questionamento sobre
prescrição, em processo de diferenças de multas do FGTS, sob a alegação de que o protesto judicial, interposto pela ex-empregada, não tinha
sido abordado na decisão da Vara do
Trabalho de origem. Caberia, assim,
à bancária ter suprido essa ausência
na própria Vara, com recurso específico para isso (no caso, embargo declaratório), antes de apelar ao TRT.
No entanto, o ministro Horácio

Sena Pires, relator do processo na
Sexta Turma do TST, não concordou
com esse entendimento. Em sua
avaliação, o artigo 515 do Código
de Processo Civil é aplicável ao
processo do Trabalho. Esse artigo
estipula que serão “objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal
todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que
a sentença não as tenha julgado
por inteiro’”. Ao agir de forma
diferente, analisa Horácio Pires,

o TRT infligiu o direito de ampla
defesa garantido pela Constituição
Federal, “já que se arvorou em
instância extraordinária, quando,
na verdade, é de índole ordinária”.
Com esses fundamentos, a Sexta
Turma acatou o recurso da exbancária e determinou o retorno do
processo ao TRT para julgamento da
alegação de que houve interrupção
da prescrição com a existência do
protesto judicial. (RR-1044/2005446-02-00.9)

Norma coletiva não pode estabelecer
prazo para comunicação de gravidez
O desconhecimento da gravidez
pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização
decorrente da estabilidade. Sob esse
entendimento, consignado na Súmula 244, a Primeira Turma do Tribunal
Superior do Trabalho aceitou recurso de uma trabalhadora e afastou
norma coletiva que condicionava o
direito à estabilidade a confirmação
da gravidez em prazo específico.
Três meses após ter sido dispensada
da Plastmóveis Indústria e Comércio
Ltda., para a qual trabalhou durante
quatro anos, ela apresentou à gerência da empresa exames médicos
comprovando que se encontrava
4

grávida na época de sua demissão.
Tentou, com isso, retornar ao emprego, mas, diante da recusa do empregador, ajuizou ação trabalhista.
O juiz da Vara de Rolândia (PR)
negou o reconhecimento do direito
à estabilidade e, consequentemente,
ao pedido de reintegração e o direito
à estabilidade, sob o fundamento de
que o comunicado de sua gravidez à
empresa foi feito após o prazo estabelecido em acordo coletivo em vigor,
que era de 60 dias após a rescisão
contratual. Inconformada, a industriária recorreu ao Tribunal Regional
da 9ª Região (PR), que confirmou o
entendimento da primeira instância.

A trabalhadora insistiu em seus argumentos e buscou a reforma da decisão
no TST, mediante recurso de revista.
O relator do processo na Primeira
Turma, ministro Walmir Oliveira da
Costa, destacou em seu voto que o
entendimento do TST, expresso na
Súmula 244, é de que a imposição de
condições à gestante para o exercício
do direito à estabilidade provisória
fere a norma constitucional. Assim,
ainda que o empregador não tivesse
ciência do estado de gravidez da empregada quando a dispensou, é assegurada a ela a estabilidade provisória.
Na avaliação do ministro, trata-se de
responsabilidade objetiva, na qual o
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legislador constituinte visou a resguardar, em última análise, o próprio
nascituro, cujo direito de personalidade civil começa desde a concepção.
Nesse mesmo sentido, acrescentou,
há decisão do Supremo Tribunal
Federal reconhecendo ser inválida
norma coletiva que condicione o
gozo da estabilidade à comunicação
ao empregador. Assim, a Primeira
Turma acatou, por unanimidade, o
recurso da trabalhadora e condenou
a empresa ao pagamento dos salários
e demais direitos correspondentes ao
período de estabilidade provisória
da gestante. (AIRR-779/2001-66909-00.3)

