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CNTS aprova prioridades para 2011

D
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iretoria da CNTS avalia ações e
atividades de 2010 e define prioridades para 2011. Regulamentação
da EC 29, para que o SUS tenha fonte permanente e suficiente de recursos; intensificar a luta pela aprovação do PL 2.295/00 e
sanção da respectiva lei que regulamente
a jornada de 30 horas para os profissionais
da enfermagem, com realização de grande
ato no início das atividades do Congresso
Nacional; aprofundar a discussão do PL
3.277/04, que democratiza a composição
e funcionamento dos conselhos profissionais da Enfermagem; implantação do piso
salarial da categoria; fim do Fator Previdenciário; aprovação das 40 horas semanais
para os trabalhadores em geral; reforma
estatutária; e realização de seminários sobre
temas específicos foram incluídos na pauta
de prioridades da Confederação. Pág. 3
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A volta da CPMF

e o desperdício do dinheiro público
José Lião de Almeida*

U

ma das poucas ações que a
oposição ao governo Lula
conseguiu lograr com êxito
foi acabar com a CPMF, também
conhecida como o imposto do
cheque. Este tributo, criado de
forma emergencial e provisória
para resolver a falta de verbas
na saúde pública, quase se
tornou perene. Não fosse a
grita da sociedade encontrar
ressonância no Congresso e ele
ainda existiria, elevando ainda
mais nossa já insuportável
carga tributária. É inoportuno
tentar reviver este fantasma,
principalmente logo depois das
eleições. A saúde necessita é de
um choque de gestão e vontade
política dos governantes para
acabar com o desperdício do
dinheiro público.
A última grande pesquisa
sobre a saúde no país revelou
que houve uma redução no
número de leitos oferecidos à
população. Os dados revelam certo
abandono desse serviço público essencial. O reembolso do SUS para
honorários médicos especializados
e exames de diagnóstico é irrisó-

rio e tende a afastar do sistema os
serviços de excelência, excluindo
assim os desamparados da universalização.
Fortalecer o SUS é mudar esta
situação e não só melhorar o re-

embolso, mas também investir
em qualificação e treinamento dos
profissionais da saúde. Outro ponto
vital é aprovar a Emenda 29, criada
em 2000 e até agora deixada de lado.

A Emenda assegura a distribuição
equitativa das verbas com saúde.
Além disso, é preciso gestão firme
e eficiente de custos.
Estamos muito atrasados neste
quesito. A gestão de nosso sistema
público de saúde é considerada uma das piores do
mundo. O Brasil ocupa o
79º lugar no ranking da
Organização Mundial da
Saúde no que diz respeito
à eficiência de despesa. Colocar mais dinheiro nesse
sistema significa aumentar
as perdas. Não adianta ressuscitar a CPMF sem antes
melhorar a qualidade da gestão dos gastos do setor.
Para a saúde melhorar
é preciso aperfeiçoar a vigilância e o controle na
distribuição dos recursos
e também um olhar mais
carinhoso para as condições
da população carente e dos
trabalhadores da saúde. É o
que esperamos do novo governo e da presidente eleita Dilma
Rousseff.
*Presidente da CNTS
e do SINSAUDESP

Dilma associa aumento de recursos
públicos a gestão eficiente
“A área de saúde deve mostrar
bons resultados de atendimento à
população para reivindicar mais recursos públicos. E esse aumento de
financiamento não deve vir de um
aperto da carga tributária ou da recriação de impostos como a CPMF”.
Esse foi o recado dado por Dilma
Rousseff a 33 especialistas que se
reuniram, dia 1º de dezembro, com
a equipe de transição. “A presidente
eleita acha que a gestão do setor de
saúde pode melhorar e muito. Isso
não precisa necessariamente passar
por aumento de imposto”, disse o
coordenador técnico José Eduardo
Cardozo, que fez um relato aos jornalistas das discussões realizadas
no encontro. Ele descartou qualquer
aumento de tributos para custear
a saúde.
Cardozo também fez questão de
avisar que o futuro ministro deve
estar à altura de antecessores como
Adib Jatene e do atual titular José
Gomes Temporão. “Ela vai escolher
alguém que possa ser um transfor2

mador da saúde brasileira”, relatou
Cardozo, acrescentando que a presidente não citou possíveis nomes
durante o seminário.
Para os participantes do encontro,
um dos maiores desafios da saúde no
Brasil é a questão do financiamento.
Atualmente o gasto público do país
com saúde é menor que o privado:
56% contra 44%. O alerta foi feito pelo
médico e ex-ministro Adib Jatene. Ele
enfatizou que é preciso urgentemente
“arrumar uma forma” de disponibilizar recursos orçamentários. Segundo
ele, os melhores hospitais brasileiros
hoje são privados porque têm um
financiamento mais eficiente – o que
não acontecia no passado, quando
prevaleciam os hospitais públicos.
Ele citou o caso da Alemanha, onde,
por exemplo, 77% dos recursos para
a saúde são públicos, contra 23% de
recursos privados.
O seminário foi aberto pelo coordenador técnico da equipe de transição, Antonio Palocci, e foi encerrado pela presidenta Dilma. Palocci

destacou que, “como todos sabem,
os desafios da saúde são enormes”
e que o seminário representou uma
oportunidade para reunir elementos
que possam auxiliar o futuro governo
nesta área. Segundo ele, a grande
prioridade da presidenta Dilma é
conseguir avanços significativos nos
serviços prestados ao cidadão.  
O atual ministro José Gomes
Temporão apresentou uma série
de propostas, entre elas a de aprofundar programas como o SUS, as
Unidades de Pronto Atendimento
- UPAs e o Brasil Sorridente. Temporão defendeu ainda a ampliação
do acesso da população a diagnósticos e a consultas especializadas.
Ele ressaltou que o Brasil passa por
uma grande transição na saúde, em
que doenças infecciosas estão sendo
reduzidas por um lado, enquanto
de outro lado aumenta a incidência
de doenças crônicas – como a hipertensão e a diabetes. “Esse é um
dos grandes desafios do futuro”,
afirmou. (Ag. Brasil)
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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
(licenciado)
Adair Vassoler - 1º Tesoureiro (no exercício
da Tesouraria-Geral)
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
Carlos José Suzano da Silva - 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
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.

Jânio Silva compõe
diretoria sindical
do DIEESE/SC
A CNTS e a FETESSESC
terão mais espaço na luta pela
defesa dos trabalhadores. O 1º
vice-presidente da Confederação e diretor da Federação
dos Trabalhadores da Saúde
de Santa Catarina, Jânio Silva,
passou a fazer parte da direção
sindical do Dieese no Estado. Ele
foi eleito durante assembleia de
avaliação do processo eleitoral
no país. Também foi realizado
seminário para debate do salário
mínimo estadual e aprovado o
balanço de 2010 da entidade.
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30 horas já para a Enfermagem!

Presidente Lula afirma que PL 2.295 “vai passar”

“F

ique tranquilo, companheiro. O projeto vai passar”.
A afirmativa foi feita pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao
diretor de Assuntos de Seguridade Social da CNTS, Mário Jorge dos Santos
Filho, em referência ao PL 2.295/00, na
tarde de 24 de novembro, no Palácio
do Planalto, durante assinatura do
decreto de lançamento da Conferência Nacional do Emprego e Trabalho
Decente. Ao final da solenidade, Mário
Jorge, que representava a Confederação na solenidade, se aproximou do
presidente e entregou-lhe um bilhete
manuscrito com o pedido: “Por uma
questão de justiça, 30 horas já para
a Enfermagem”. O presidente leu,
acenou com a aprovação da proposta
e ouviu argumentos do diretor, que
reforçou o pedido de aprovação da
proposta em regime de urgência.
Visando a aprovação do PL
2.295/00, que regulamenta a jornada de trabalho dos profissionais
da Enfermagem, ainda neste ano, a
CNTS continua firme na mobilização
pela votação urgente da proposta.
Em correspondência protocolada
na Presidência da República, após o
pedido pessoal do diretor, a CNTS
reforçou o pedido de intervenção do
presidente Lula junto à sua base de
apoio na Câmara dos Deputados para
inclusão do projeto na Ordem do Dia
para votação em regime de urgência
e a sanção da respectiva lei.
A Confederação destaca que a
proposta conta com o compromisso
público assumido pela presidenta

eleita Dilma Rousseff, na mensagem enviada à categoria, em que
confirmou apoio à “aprovação de
iniciativas legislativas que garantam
a jornada de 30 horas semanais para
os profissionais de enfermagem, bem
como as medidas necessárias para
a sua implementação, uma prática
já presente em vários municípios e
estados brasileiros”. E ressalta que
garantir essa conquista significa não
apenas melhores condições de trabalho e de vida, mas também melhoria
na assistência à população.
A CNTS mantém permanente
atuação junto aos líderes partidários
e demais deputados para a votação
imediata do projeto pelo plenário
da Câmara. Com a retomada das
atividades no Congresso Nacional,
enviou nova correspondência aos
parlamentares e se reuniu com
lideranças para viabilizar a aprovação do PL 2.295, respaldada pelo
compromisso assumido por Dilma
Rousseff e também por José Serra,
que prometeu “dar total apoio à votação desse projeto e depois, como
presidente da República, viabilizar
sua implantação em todos os serviços
de saúde do País”.
A CNTS também assinou documento conjunto com a ABEn, o
Cofen e a FNE, enviado aos líderes
partidários, lembrando que, embora
acordado no colégio de líderes e do
envio de mais de 50 requerimento
para inclusão em pauta, o projeto
não foi incluído na ordem do dia.
“Mais de um milhão e quinhentos mil

Ag. Brasil

Lula lança campanha por trabalho decente

trabalhadores que compõem a categoria da Enfermagem, uma profissão
majoritariamente feminina, contam
com a representação dos senhores,
sua sensibilidade, comprometimento
e empenho”, ressaltam as entidades
no documento.
A CNTS reafirma sua luta por
esse direito para os profissionais
da Enfermagem e que continuará
desempenhando seu papel como defensora não apenas dos trabalhadores
da saúde, mas da classe trabalhadora
em geral e da sociedade. E acredita
que a conquista virá mais rápida e a
contento com a participação de todos,
portanto, renova orientação aos dirigentes das entidades filiadas e trabalhadores da saúde para que se juntem
nessa mobilização, enviando e-mail e
telefonando para os gabinetes, além

da participação nas atividades no
Congresso Nacional pela votação
urgente da proposta.
“Mais que nunca, precisamos nos
fortalecer para garantir não apenas
essa conquista, mas também outras
bandeiras que visam a qualidade dos
serviços de saúde e que passam pela
reorganização e fortalecimento do
SUS, pela regulamentação da Emenda
Constitucional 29, pela instituição de
piso salarial e plano de cargos e salários, pela qualificação profissional,
por mais unidades de atendimento
e aquisição de equipamentos, enfim,
que levem ao efetivo cumprimento do
preceito constitucional que determina
a saúde como direito do cidadão e dever do Estado”, afirma o presidente da
CNTS, José Lião de Almeida. É preciso
lutar e é possível vencer!

Diretoria define prioridades para 2011
Diretores da CNTS participaram
da reunião de final de ano, em Brasília, quando avaliaram as ações e
atividades de 2010 e definiram as
prioridades para 2011. Intensificar a
luta pela aprovação do PL 2.295/00
e sanção da respectiva lei que regulamenta a jornada de 30 horas para
os profissionais da enfermagem
foi um dos pontos marcantes dos
debates. Foi aprovada a realização,
em conjunto com as demais entidades nacionais sindicais e de classe,
representativas desses profissionais,
de um grande ato no início das atividades do Congresso Nacional, em
fevereiro.
Aprofundar a discussão do PL
3.277/04, que democratiza a composição e funcionamento dos conselhos
profissionais da Enfermagem; a implantação do piso salarial da categoria; a regulamentação da EC 29, para
que o SUS tenha fonte permanente e
suficiente de recursos; o fim do Fator
Previdenciário; a aprovação das 40
horas semanais para os trabalhadores em geral; e a reforma estatutária
também foram incluídas na pauta de
prioridades da Confederação.
A realização de seminários sobre
temas específicos, como a regulamentação da Convenção 151 da OIT, que
dispõe sobre a organização sindical
no serviço público, e questões de
gênero também foi definida. A dire-
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Agenda de negociação será mais complexa, avalia Dieese

toria aprovou, ainda, incentivar as
bases da CNTS a participarem das
conferências municipais e estaduais
preparatórias da 14ª Conferência Nacional de Saúde, além de atividades
em comemoração pelos 20 anos de
fundação da CNTS, que se completam ao final de 2011. Os dirigentes
participaram, também, de jantar de
confraternização.
Debates – As prioridades foram definidas pela diretoria após a
realização de seminário com a participação de diretores, conselheiros
e membros dos comitês especiais,
efetivos e suplentes, quando foi traçado um diagnóstico político-sindical-

econômico para o próximo ano, com
novo governo e renovação de quase
50% do Congresso Nacional.
O assessor parlamentar, Marco Antonio Campanella, fez uma
abordagem acerca dos projetos de
interesse dos trabalhadores em geral,
em especial os da saúde, que tramitam na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal, destacando, entre
outros temas, jornada de trabalho,
ato médico, aposentadoria especial,
fator previdenciário, terceirização e
fundação estatal.
O superintendente do Dieese,
Clovis Scherer, alertou para a necessidade de preparação dos dirigentes
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sindicais para novos desafios a partir
de 2011, citando a questão da seguridade social – saúde e previdência;
reforma tributária; escassez de mão
de obra especializada, entre outros.
Segundo ele, haverá pressão ao governo em torno do gasto público, do
controle da inflação para redução do
endividamento público, redução dos
juros, distribuição dos gastos na área
social, investimentos e manutenção
da máquina administrativa. “A capacidade de barganha vai aumentar,
haverá novas possibilidades de
ação sindical, porém, a agenda de
negociação será mais complexa. Os
trabalhadores terão de se preparar
para as contrapartidas nas áreas social, trabalhista e ambiental”, disse.
Scherer falou das expectativas
na área econômica. Ele lembrou que
o crescimento desde 2004 superou
as duas décadas anteriores, mesmo
com a estagnação provocada pela
crise econômica de 2009, com taxa
média de crescimento de 4,5%. Segundo ele, 2010 vai bater o recorde
de crescimento previsto pelos economistas, com expansão do emprego e
do crédito, crescimento da indústria
e do comércio e investimento. A
sociedade civil organizada tem o
desafio de apresentar uma agenda
desenvolvimentista, com superação
da pobreza e melhoria do ensino”,
avisou Scherer.
3
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Entidades levam a Sarney posição
contra projeto do Ato Médico

irigentes do Conselho Nacional de Saúde e de entidades reunidas no Fórum
das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde Fentas, entre eles representantes da
CNTS, entregaram ao presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-AP),
manifesto contrário à aprovação
do PL 7.703/06 – que teve origem
no PLS 268/02 –, que dispõe sobre
atribuições específicas dos profissionais médicos, da forma como se
encontra.
O vice-presidente da CNTS, João
Rodrigues Filho, entregou a Sarney
estatística da quantidade de trabalhadores da saúde, por atividade
profissional e que perderiam autonomia com a aprovação do projeto
do Ato Médico. Os dirigentes Mário
Jorge dos Santos Filho e Jorge Ubiratan Barreto também participaram
da reunião.
A partir da Recomendação 31, de
12 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Saúde, o manifesto
entregue ao senador destaca um
conjunto de considerações e análises dos projetos, apontando que
as propostas “ferem os princípios e
diretrizes do SUS, se contrapondo
à Constituição; ferem os direitos da
população e autonomia das profissões, evidenciando flagrantes retrocessos na conquista do modelo de
saúde multiprofissional, universal,
igualitário e integral”.
O documento ressalta, ainda, que
as entidades não são contrárias “à
regulamentação da profissão médi-

Entidades propõem alterações na proposta

ca, iniciativa legítima e importante,
porém inadequada na forma como
se apresenta no PLS 268/02 e PL
7.703/06, posição que vem sendo
reafirmada em todas as mesas de
negociação, audiências públicas e
diversas reuniões pelo conjunto das
entidades e categorias de profissionais da saúde”.
Os dirigentes percorreram também os gabinetes do Senado para
entrega do manifesto. “A mobilização se fez urgente tendo em vista
as manobras e articulações para
aprovação do projeto do ato médico
ainda neste ano, uma proposta polêmica, em desacordo com os princípios do SUS, e que não pode ser
apreciada em regime de urgência,
pois precisa ser discutida de forma
mais ampla com a sociedade”, alerta
João Rodrigues.

A proposta está no Senado Federal com a solicitação, por parte
das entidades médicas, para que
seja votado o quanto antes. O projeto foi distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, onde tem
como relator o senador Antonio
Carlos Valadares, a quem a CNTS
enviou ofício propondo a realização
de audiência pública. “Pedimos a
oportunidade de sugerir mudanças
para adequação do texto, visando
à manutenção dos direitos constitucionais da população e para que
a prestação multiprofissional de
serviços e ações em saúde sejam
acessíveis e aplicadas de modo
universal, igualitário e integral”,
cita a CNTS. “Vamos discutir com
o relator nossas preocupações e argumentos com relação às mudanças
na proposta feitas por deputados e

ISP debate inclusão de jovens no sindicalismo
A Comunicação Sindical: juventude e sociedade
– desafios e perspectivas e
a visão do mercado para a
relação entre sindicalismo e
sociedade foi o eixo central
do Seminário Nacional de
Comunicação e Inclusão de
Juventudes no Sindicalismo
dos Serviços Públicos no
Brasil, realizado dias 23,
24 e 25 de novembro, em
São Paulo. Foram debatidas quais estratégias de
comunicação o movimento
sindical/social vem traçando para abordar as juventudes, quais caminhos precisam
ser aprofundados ou melhorados
e por quê.
Ao final, foi realizado o balanço e debate do plano de trabalho,
visando socializar os avanços e
limites do plano de trabalho estabelecido em momento anterior
junto ao Comitê Jovem; foram
discutidos os compromissos do
Comitê e dos representantes das
entidades presentes, visando
potencializar a intervenção dos
comitês jovens nos setores e materializar um conjunto de ações que
4
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propiciassem o enraizamento das
políticas para inclusão de jovens
nas afiliadas.
A atividade teve como objetivos
debater as demandas de comunicação dos/as jovens; elaborar um plano de comunicação para os setores;
socializar os avanços e limitações
do plano de trabalho para jovens;
debater e pactuar com as lideranças
o apoio e as ações do plano de trabalho para as/os jovens; e discutir
a agenda do projeto para 2011.
Foram apresentados os trabalhos
dos grupos, debatido o plano de

ação e definidos os compromissos do Comitê de
Jovens da ISP nos setores
e informes do Iamrecon.
A CNTS foi representada
por Tatiane de Castro,
membro do Comitê de
Jovens da Confederação.
O projeto tem como objetivo de desenvolvimento
fortalecer o movimento
sindical para que seja mais
inclusivo e com igualdade
de oportunidades, além
de fortalecer e consolidar
os espaços conquistados e
do movimento mais sensibilizado, para que o tema juventude seja incorporado nas políticas
sindicais de tal maneira que seja
percebido como força inovadora e
includente, com um alcance que se
estenda aos quatro ramos.
O evento faz parte do projeto
denominado “Add Juventudes: Inclusão de Jovens nas Organizações
Sindicais Filiadas a ISP no Brasil e
nos Serviços Públicos”, desenvolvido em parceria com a SASK/JHL
da Finlândia, que teve início em
julho deste ano e prosseguirá até
dezembro de 2012.
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que desfiguraram o texto aprovado
anteriormente pelos senadores,
alerta João Rodrigues.
Segundo o manifesto, “o PLS
268/02, bem como o PL 7.703/06,
conferem ao médico uma condição
de supremacia em relação às demais
profissões da área, o que rompe com
o princípio de acesso igualitário ao
serviço de saúde”. E acrescenta que
“a integralidade das ações supõe
como premissa básica a existência
de ações distintas, diferenciadas,
específicas de acordo com a autonomia dos profissionais envolvidos em
equipe interdisciplinar, sendo que
tal autonomia não fere o trabalho
em equipe”.
O documento considera, ainda,
que “o SUS é uma conquista da
população brasileira baseado no
cuidado amplo à saúde, entendida
como processo que tem muitas
determinantes e que aponta para a
intervenção nas condições de vida
da população, envolvendo diversos
profissionais e campos de saber”; e
que “as equipes multidisciplinares
definem em conjunto o diagnóstico
e o tratamento, somando suas diversas visões de saúde e doença para
chegar à melhor intervenção”.
As entidades apresentaram propostas de mudança, para adequação
do texto, “visando à manutenção
dos direitos constitucionais da
população e para que a prestação
multiprofissional de serviços e ações
em saúde, sejam acessíveis e aplicadas de modo universal, igualitário e
integral”. (Com Fentas)

SINTRASAÚDE-SANTOS
obtém reajuste de 7%
A negociação foi difícil. Durante dois meses o
SINTRASAÚDE demonstrou as perdas dos trabalhadores e buscou um reajuste digno diante da
intransigência patronal que somente oferecia a
reposição da inflação, ou seja, reajuste de 4,68%.
Esgotados todos os meios de negociação amigável, restou apenas um trunfo: a deflagração
da greve. A participação dos trabalhadores foi
decisiva: reuniram-se mais de mil companheiros
na entrada do hospital em assembleia pública.
Acuados ante a iminência da greve, a administração da Santa Casa reviu sua contraproposta,
oferecendo reajuste de 7% nos salários a partir
de outubro e uma cesta básica de R$ 110,00,
deixando para junho/2011 mais 1% de reajustamento, a fim de completar os 8% aprovados
pelos funcionários em assembleia realizada na
sede do sindicato.
Ficou acordado também que será formada
comissão mista composta por representantes
do Sindicato e da administração do hospital
para acompanhar o processo visando melhorias
nos salários, pois estes, segundo levantamentos
efetuados pela diretoria do SINTRASAÚDE, são
os mais baixos da região. “Foi uma vitória da
categoria que atendeu à convocação do sindicato
e participou ativamente do movimento, fazendo
com que os patrões sentissem a força dos trabalhadores, que saíram de cabeça erguida dessa luta
pela valorização profissional e das condições de
trabalho”, avaliou o presidente do SINTRASAÚDE, Paulo Pimentel.

Jornal da

CNTS

Retrospectiva

Fatos que marcaram as atividades da CNTS em 2010
Julio Fernandes/Ag. Full Time

Janeiro/Fevereiro
Início de 2010 e o Ministério da
Saúde, em meio ao alarme da população, definia a estratégia nacional de
enfrentamento da segunda onda da
gripe Influenza A(H1N1). A CNTS
levou sugestões ao ministro em defesa
de grupos mais vulneráveis. Os trabalhadores em serviços de saúde foram
os primeiros a receber a vacina.
No período de 1998 a 2008 o setor
saúde teve forte expansão ocupacional. Foi o que apontou pesquisa do
Dieese, publicada no primeiro boletim
de uma série sobre O Trabalho na Saúde. O estudo mostrou que “o número
de ocupados em serviços de saúde
cresceu 44,4% no conjunto das regiões
pesquisadas, com incorporação de 244
mil trabalhadores”. Contudo, houve
redução nos salários e aumento das
horas trabalhadas.
Saúde para o Trabalho! Dirigentes
sindicais e trabalhadores da saúde
do Estado do Piauí participaram, em
Teresina, da nona etapa do projeto
desenvolvido pela CNTS e Cofen, com
a finalidade de debater a implantação
da NR 32. O projeto teve como objetivo
instrumentalizar o trabalhador para o
desempenho de suas atividades profissionais, relações de trabalho e qualidade
de vida. O evento, que percorreu oito
estados no segundo semestre de 2009,
ocorreu paralelamente à III Jornada dos
Trabalhadores na Saúde do Nordeste,
realizada em parceria com a FEESSNE
e 26 sindicatos filiados, com o debate
sobre terceirização dos serviços na área
da saúde, conjunturas política, sindical
e trabalhista e Previdência Social.

A realização de oficina para debater a representatividade sindical foi o ponto alto da reunião da diretoria, comitês e conselho fiscal da CNTS, em fevereiro, quando foi aprovada a realização de cursos de formação sindical;
reforço à campanha em relação a propostas que tratam da organização, funcionamento e anuidades cobradas pelos
conselhos profissionais da Enfermagem; e ampliação da mobilização pela aprovação do PL 2.295/00. Assuntos
administrativos também constaram da pauta da diretoria, que aprovou por unanimidade a filiação da Federação
dos Trabalhadores na Saúde do Rio de Janeiro.
Com uma caminhada marcada
por protestos e manifestações em
favor da democracia, lideranças
políticas e intelectuais, dirigentes
dos movimentos social e sindical
e representações dos governos de
vários países abriram o Fórum Social Mundial de 2010. As atividades
foram voltadas à reflexão e debates
das questões sociais, além da comemoração pelos dez anos do Fórum.

a manutenção do modelo hospitalocêntrico e médico-dependente e a absoluta precarização nas relações e na
remuneração do trabalho. E cobrou a
adoção de medidas e ações imediatas
que apontem para o resgate dos seus
princípios e conseqüente fortalecimento e consolidação.

A Anvisa publicou a Resolução
RDC nº 7, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento
das Unidades de Terapia Intensiva.
As novas regras se aplicam a todas as
unidades que possuem UTIs no país,
sejam públicas, privadas ou filantrópicas; civis ou militares.

Durante reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente do
SUS, a bancada dos trabalhadores
avaliou a realidade do Sistema e
suas implicações na implementação
das diretrizes do Plano de Carreiras, Cargos e Salários nos estados e
municípios. Apontaram falhas e criticaram a expansão de alternativas
para a gestão do trabalho por meio
de OS e OSCIP.

Ainda com enfoque no fortalecimento do SUS e com a justificativa
de que o sistema conseguiu transformar, para melhor, a vida do povo
brasileiro, o Conselho Nacional de
Saúde aprovou sua Agenda Política para 2010. O Conselho apontou
como desafios a serem enfrentados o
subfinanciamento, a privatização das
ações, serviços e da gestão por meio
da ingerência político partidária, de
grupos e corporações organizadas,

Em sessão realizada dia 4 de fevereiro, o presidente do Congresso
Nacional, senador José Sarney, promulgou a EC 63, aprovada no final
de 2009, na forma da PEC 391/09, que
autoriza a implantação de um plano
de carreira e a fixação de um piso nacional para os agentes comunitários
de saúde e agentes de combate às
endemias. O piso salarial, no entanto, ficou para ser regulamentado por
meio de projeto de lei.

Diante da posição do Supremo
Tribunal Federal, o governo enviou
ao Congresso Nacional propostas
regulamentando a aposentadoria especial dos servidores públicos nas três
esferas: União, estados e municípios.
As propostas – PLP 554/10 e PLP
555/10 –, regulamentam os incisos I e
III do artigo 40 da Constituição Federal,
alcançando os servidores que trabalham em atividades de risco e/ou que
estejam submetidos a agentes nocivos
à saúde e à integridade física. A CNTS,
por meio do Mandado de Injunção 904,
já havia conquistado no STF o direito
à aposentadoria especial para os trabalhadores no setor público de saúde
que atuam em condições insalubres e/
ou em atividades de risco.
O Departamento Jurídico da CNTS
saudou o ano de 2010 com o lançamento do Boletim Jurídico virtual.
Mais que informar, o instrumento visa
analisar propostas em tramitação no
Congresso Nacional, leis, decretos e
portarias editados pelo Executivo,
no sentido de tornar mais fácil a
compreensão e também de orientar
sobre como tornar prática a teoria
e/ou sobre como reagir no caso de
decisões que tragam prejuízos aos
trabalhadores.

Março/abril
No dia 8 de março as mulheres de
todo o mundo comemoraram o centenário da criação do Dia Internacional
da Mulher. Entre 1º e 12 do mês, ocorreu a 54ª sessão da Comissão sobre
a Situação da Mulher, do Conselho
Econômico e Social, na sede da ONU,
em Nova Iorque. Porém, foi a partir
da década de 70 e da realização da
I Conferência Mundial da Mulher,
promovida pela ONU, instituindo-se
a Década da Mulher, que se avançou
em grandes conquistas políticas, econômicas e sociais.
As entidades que compõem o
Fentas, entre elas a CNTS, aprovaram
o calendário de lutas contra a aprovação do PL do Ato Médico – PLS
25/02 no Senado e PL 7.703/06 na

Câmara – e realizaram grande mobilização dia 9 de março, no sentido
de alertar sobre os prejuízos que os
usuários do SUS teriam e a perda da
autonomia dos demais profissionais
de saúde caso o projeto seja aprovado
da forma como está.
O debate com as bases sobre
a reforma do estatuto da CNTS
teve início dia 25 de março
quando diretores da Confederação
e membros do GT da Reforma
Estatutária se reuniram com
dirigentes da FEESSERS e sindicatos
filiados para discutir os pontos
definidos como essenciais como o
alcance da representatividade da
CNTS, composição da diretoria,
estrutura administrativa, instâncias

de deliberação, processo eleitoral,
financiamento da Confederação e
normas de filiação. No dia 19 de
abril o debate reuniu dirigentes da
FETESSESC e sindicatos da base.
No intuito de adaptar a realidade e possibilidades da região ao
plano mundial da entidade, a ISP
Américas e filiadas definiram os
pontos centrais do plano de ação
para o período 2011/2015. São 16
propostas prioritárias que envolvem organização sindical, governo
global, direitos sindicais, equidade,
igualdade e diversidade, solidariedade internacional. Dirigentes da
CNTS participaram das reuniões
no mês de março, no Brasil e em
Assunção, Paraguai.

Novembro/Dezembro de 2010

Delegadas representantes das
entidades filiadas à ISP no Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai e
Chile participaram do Encontro
Subregional de mulheres Brasil/Cone Sul, dia 24 de março,
quando aprovaram propostas
a serem adotadas pelo Comitê
Subregional. Entre as conclusões
estão a adoção em cada país das
diretrizes mundiais de gênero e
a criação de grupos de trabalho
para elaborar proposta alternativa
visando a paridade de participação
das trabalhadoras nas instâncias
da entidade. Durante o encontro
foram avaliadas as ações de 2009,
definidas prioridades para 2010 e
discutidos a política de formação
e os projetos da ISP.
5

Retrospectiva
A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS se reuniu
para definir as principais questões
a serem debatidas no ano de 2010.
Entre alguns pontos destacam-se a
consolidação do Sistema Nacional
de Negociação Permanente do SUS
– que monitora as negociações nas
mesas municipais e estaduais –, jornada de trabalho e Pacto de Gestão,
no que tange à gestão do trabalho. Os
integrantes da Mesa também levantaram discussões sobre o Plano de
Carreira, Cargos e Salários do SUS,
quanto a sua aplicação, e apontou-se
a necessidade de construir um documento norteador para a avaliação
de desempenho, conforme acordado
nas diretrizes do PCCS-SUS, que
servirá de parâmetro para estados e
municípios.

Reunião dos membros dos comitês

A forte atuação da CNTS e
de entidades sindicais parceiras,
dentre as quais a CNPL, adiou a
votação do PL 6.463/09, do Poder
Executivo, que estabelece regras
para contribuições e receitas dos
conselhos profissionais, quando
não houver lei específica. A CNTS
apresentou sugestões ao relator,
propondo, entre outros pontos, que
a anuidade seja correspondente ao
valor de um dia da remuneração
do profissional no mês de janeiro
do respectivo ano da cobrança,
limitado ao teto de R$ 250,00.
O plenário do Supremo Tribunal
Federal indeferiu nove recursos
interpostos pelo Poder Público
contra decisões judiciais que determinaram ao SUS o fornecimento
de remédios de alto custo ou tratamentos não oferecidos pelo Sistema
a pacientes de doenças graves que
recorreram à Justiça. Com esse resultado, essas pessoas ganharam o
direito de receber os medicamentos
ou tratamentos pedidos pela via judicial. O julgamento dos processos
está relacionado com a audiência
pública sobre Saúde realizada em
maio de 2009 no STF.

Membros do Conselho Fiscal
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Maio/Junho
O plenário da Câmara aprovou
duas propostas de grande interesse
dos trabalhadores, especialmente
dos aposentados: a Medida Provisória 475/09, que extinguia o Fator
Previdenciário a partir de 1º de
janeiro de 2011, e a Medida Provisória 474/09, que definiu o índice
de 7,71% de reajuste para as aposentadorias da Previdência Social com
valores acima de um salário mínimo.
As propostas foram aprovadas também pelos senadores. O presidente
Lula vetou o fim do Fator.
Amparados por decisão do ministro Carlos Ayres Brito, do STF,
favorável ao MI 904, ajuizado pela
CNTS, denunciando a omissão do
governo em regulamentar as regras
específicas para o serviço público,
os servidores públicos da saúde garantiram a aposentadoria especial.
O governo federal decidiu acatar as
decisões do STF, em várias ações,
quanto ao direito e os ministérios
do Planejamento e da Previdência
Social editaram, respectivamente, a
Orientação Normativa nº 06/10 e a
Instrução Normativa 01/10, uniformizando os procedimentos a serem
cumpridos pelos órgãos do Sistema
de Pessoal Civil. Para a CNTS, o
governo cumpre, tardiamente, a
decisão judicial.
A Confederação orientou os trabalhadores a estarem atentos às propostas dos candidatos à Presidência
da República, se possível cobrando
a oficialização dos compromissos
para que possam ser reivindicados
mais tarde.
A CNTS atuou no Senado Federal para aprovação do PLC 187/08,
que regula o exercício da profissão
de Técnico em Imobilização Ortopédica, anteriormente aprovada na
Câmara, em defesa do PL 7.495/06,
que prevê o enquadramento dos
agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, apresentando
sugestões e solicitando agilidade na
tramitação. O projeto regulamenta
a EC 51/06.
Na Câmara, em mais uma frente
na defesa dos interesses dos trabalhadores que representa, a CNTS
manteve permanente atuação crítica
ao PL 3.711/08, que dispõe sobre a
regulamentação da atividade das
cooperativas no setor da saúde. A
CNTS aguarda realização de audiência pública para aprofundar o debate
acerca de seus efeitos na vida dos
trabalhadores do setor.
Dirigentes e membros dos comitês especiais da CNTS, criados para
debater questões específicas de gênero, raça, jovens e LGBT, participaram
de seminários temáticos promovidos
pela ISP nos meses de maio e junho,
em São Paulo. Foram as primeiras
reuniões do novo Projeto ISP/FNV
sobre Igualdade de Oportunidades
no Setor Público para o período
2009-2011 e que tem como objetivo
fortalecer o movimento sindical.
Participaram, também, do Seminário Nacional do Ramo Saúde sobre
Igualdade de Oportunidades, que
teve como objetivo a incorporação

do tema na agenda das entidades,
nas pautas de reivindicação e nas
políticas sindicais das entidades
filiadas representantes da saúde
dos temas relacionados à igualdade
racial, jovens e LGBT.
A realização de seminário para
avaliar a situação atual, implementação, abrangência e desafios da
Norma Regulamentadora 32, que
dispõe sobre Segurança e Saúde
no Trabalho em Serviços de Saúde,
foi destaque na reunião da diretoria efetiva da CNTS, realizada em
maio, em São Paulo. O debate teve
como objetivo instrumentalizar o
trabalhador com conhecimentos que
possibilitem o desempenho de suas
atividades profissionais, relações
de trabalho e qualidade de vida. A
terceirização dos serviços na área
da saúde também foi debatida pelos
dirigentes da Confederação.

Conclat com uma grande comitiva
composta por diretores e militantes,
em São Paulo, dia 1º de junho. A
Conferência teve como objetivo
discutir a construção de um modelo
nacional de desenvolvimento para o
Brasil, contribuindo para acrescentar as bandeiras de lutas específicas
da categoria da saúde.
A IV Conferência Nacional de
Saúde Mental Intersetorial, realizada
em Brasília, de 27 de junho a 1º de
julho, reuniu cerca de 1,5 mil pessoas
com o objetivo de debater os avanços
na rede de atendimento de transtornos mentais e os principais desafios
do setor. A marca da conferência foi
a integração de diferentes áreas em
prol da saúde mental, como direitos
humanos e serviço social. O relatório
conclusivo do evento deve balizar as
novas ações que passarão a integrar
a política para o segmento.

Manutenção do texto original do projeto de lei que reduz de 44 para
40 horas a jornada semanal de trabalho, aprovação do reajuste de 7,72%
das aposentadorias, fim do fator previdenciário e a unicidade sindical
foram as prioridades aprovadas pelo 2º Encontro Nacional do Fórum
Sindical dos Trabalhadores e incluídas na Carta de Brasília. O evento
reuniu dirigentes de 23 entidades de trabalhadores – confederações,
centrais, federações e sindicatos de todo o Brasil –, sob o tema “Em
defesa da unidade sindical, do emprego e dos direitos trabalhistas”.
A negociação permanente do
Sistema Único de Saúde foi o eixo
principal do 2º Encontro das Mesas
do SUS, com a finalidade de ter
um retrato das mesas existentes,
levantar as angústias e dificuldades
do funcionamento, composição,
regimento interno, as principais
pautas e acordos, com o objetivo de
serem definidos os encaminhamentos para fortalecer as já instaladas
e propiciar a instalação de novas
mesas.
A proposta das Diretrizes da
Política Nacional de Promoção da
Saúde do Trabalhador do Sistema
Único de Saúde foi aberta à consulta
pública. O documento elaborado
pelo grupo de trabalho da Mesa está
sob análise da Consultoria Jurídica
do Ministério da Saúde.
O interesse e a necessidade de
ampliação dos conhecimentos e
troca de experiências foram marcantes no Curso de Formação Sindical
CNTS-Dieese, em parceria com a
FENATRA, que reuniu dirigentes da
categoria em Fortaleza (CE).
O SINSAUDESP representou
a Confederação na Conferência
Nacional da Classe Trabalhadora -
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A CNTS, por seu departamento jurídico, decidiu promover o
ajuizamento de diversas ações,
objetivando a tutela dos direitos
dos trabalhadores na saúde. Tal
iniciativa se justifica na medida
em que a CNTS vem envidando
esforços para o fortalecimento das
entidades a ela atreladas, para a
cristalização dos direitos mais basilares de seus substituídos.
“O resultado prático pode ser
o descontrole sobre o uso do patrimônio e dos recursos públicos
e a precarização dos vínculos
entre os serviços públicos de
saúde e os recursos humanos que
lhe são fundamentais”. Esta é a
avaliação do Ministério Público
Federal acerca da terceirização
dos serviços de saúde por meio
de organizações sociais. A posição
consta do documento Fundamentos básicos para atuação do MPF
contra a terceirização da gestão
dos serviços prestados nos estabelecimentos públicos de saúde,
elaborado pelo Grupo de Trabalho
da Saúde, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em
que aponta problemas de ordem
prática e jurídica com a concepção
do modelo.

Jornal da
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Mobilização pelo PL 2.295 foi destaque do ano
Logo no retorno das atividades
no Legislativo foi reforçada a luta
pela votação urgente e aprovação
do PL 2.295/00, que regulamenta a
jornada de trabalho dos profissionais
da Enfermagem. Dirigentes da CNTS
e demais entidades se reuniram com
parlamentares e autoridades do
Poder Executivo na busca de apoio
à proposta.
Em constantes audiências com o
presidente e líderes partidários da
Câmara dos Deputados e autoridades do Poder Executivo, dirigentes
da CNTS reiteraram o pedido de
inclusão em pauta do PL 2.295/00.
A CNTS cobrou o compromisso assumido pelo presidente da Câmara,
Michel Temer, de incluir a proposta
na ordem do dia.

frente ao Congresso Nacional para
receber as delegações das federações e sindicatos da base. Muitas
delas deixaram seus estados no
domingo para participar da manifestação na terça.
A manifestação chamou a atenção
dos deputados que chegavam à Câmara para início da semana legislativa. Os dirigentes se revezaram nos
pronunciamentos, com participação
e apoio de vários deputados. Mesmo
sob o sol forte, os trabalhadores acompanharam a manifestação e repetiam
palavras de ordem como A hora é
agora, 30 horas já! Ou Enfermagem
na rua, a luta continua! Resgate de
uma dívida histórica, dignidade e

Ato público reuniu 4 mil profissionais da Enfermagem

condições de trabalho dos profissionais de Enfermagem.

A proposta foi aprovada por
unanimidade nas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças
e Tributação e de Constituição e Justiça. A CNTS destacou as inúmeras
e justas razões para a redução da
carga horária dos profissionais da
Enfermagem.
A luta pela jornada de 30 horas
para a enfermagem ganhou mais um
forte aliado no governo. Nota Técnica
favorável ao PL 2.295/00 foi emitida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a nota, “os profissionais
de enfermagem são submetidos,
pelos empregadores, a uma jornada
de trabalho exaustiva, desumana,
que causa cansaço e estresse, com
diminuição da produtividade e da
qualidade de vida”.
A Enfermagem brasileira mostrou
união e força na luta pela regulamentação da jornada de trabalho da
categoria. Caravanas de profissionais
de todo o país se reuniram dia 13 de
abril, na Esplanada dos Ministérios
e Congresso Nacional, para exigir a
inclusão na ordem do dia da Câmara
dos Deputados e aprovação do PL
2.295/00. A grande concentração,
convocada pela CNTS, em parceria
com a ABEn, o Cofen e a FNE, reuniu
cerca de quatro mil profissionais e
lideranças sindicais e de classe.
A Confederação montou toda a
estrutura física e desde as seis horas
da manhã seus dirigentes estavam
a postos em uma tenda erguida em

Atuação permanente nas comissões da Câmara

respeito aos profissionais, condições
de trabalho, qualidade de vida e da
assistência à população foram os
principais argumentos ressaltados
pelos dirigentes da CNTS na defesa
do limite de 30 horas semanais para
a enfermagem.
A mobilização continuou com
uma caminhada pelas pistas que
circundam a Câmara dos Deputados, nos corredores da Casa, no
corpo a corpo junto aos deputados e
ocupação da galeria do plenário no
sentido de garantir o cumprimento
da pauta de prioridades aprovada
pelo Colégio de Líderes, para votação
em plenário. Durante a mobilização,
o presidente da Câmara, deputado
Michel Temer, recebeu um abaixo assinado contendo 115 mil assinaturas
em defesa do PL 2.295.
Em ofício enviado ao presidente
da Câmara, deputado Michel Temer,
as entidades ressaltaram que a importante mobilização da categoria
“representa a esperança do encami-

nhamento para a inclusão na ordem
do dia” e reafirmaram os argumentos
quanto aos efeitos sociais e à qualidade dos serviços de saúde dispensados
aos brasileiros.
A pedido das entidades de Enfermagem, o Dieese realizou estudo
técnico do impacto financeiro que a
redução da carga horária desses profissionais para 30 horas semanais teria
para o setor, sobre o nível de emprego
e de massa de rendimentos dos assalariados ocupados em tais funções. O
estudo conclui que a necessidade de
contratação de pessoal suplementar
nos setores mais diretamente afetados pela medida será pequena, não
ultrapassando os 2%, e com impactos
financeiros totais ainda menores.
O Comitê Nacional da ISP Brasil
aprovou Moção de Apoio ao PL
2.295/00, justificando tratar-se de
medida que contribuirá de maneira inequívoca para a melhoria das
condições de atendimento à saúde
da população, além da melhoria das

Dirigentes da saúde em reunião com Temer e deputados

Novembro/Dezembro de 2010

Por conta da pauta trancada por
medidas provisórias e pelo esvaziamento do Congresso Nacional
no período da campanha eleitoral,
dirigentes da Confederação e das
entidades filiadas continuaram a
mobilização junto aos deputados
nos estados. A CNTS entende que
a aprovação da proposta e sanção
da respectiva lei é uma questão de
coerência e justiça!
Em café da manhã organizado
pela coordenação da campanha pelas
30 horas para a Enfermagem, dia 9 de
junho, deputados de vários partidos
reafirmaram o empenho pela inclusão do PL 2.295/00 na Ordem do Dia
para votação imediata.
Com o objetivo de ter o PL
2.295/00 aprovado ainda neste ano,
dirigentes da CNTS, das entidades
filiadas e entidades da Enfermagem
parceiras reforçaram a mobilização
pela aprovação da proposta em regime de urgência com a retomada das
atividades no Congresso Nacional.
Ofício conjunto da CNTS, ABEn,
Cofen e FNE foi entregue aos líderes
partidários, reivindicando a inclusão
do projeto na ordem do dia para votação em plenário.
A presidente eleita, Dilma Rousseff, e o presidente Lula, assumiram
compromisso com a aprovação do
projeto e adoção de medidas para
implantação da jornada semanal de
30 horas.

Mobilização atraiu apoio de diversos parlamentares
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Julho/Agosto
Diálogo e entendimento mútuo foi
o tema escolhido pela Organização
das Nações Unidas para as comemorações do Ano Internacional da
Juventude. A Assembleia Geral da
ONU solicitou apoio dos governos,
da sociedade civil, dos indivíduos e
comunidades para celebrar o evento,
com o objetivo de encorajar o diálogo e compreensão entre gerações e
promover os ideais de paz, respeito
pelos direitos humanos, liberdade e
solidariedade. O Comitê de Jovens da
CNTS elaborou material explicativo e
realizou atividades nas bases.

Em defesa da saúde pública, integral, universal e de qualidade, e também dos direitos dos trabalhadores,
a CNTS encaminhou documento de
reivindicação aos candidatos à Presidência da República e aos governos
estaduais. A Confederação ressaltou
suas bandeiras pelo fortalecimento
do SUS, regulamentação da EC 29,
jornada de 30 horas, formação e
qualificação profissional na saúde,
valorização profissional, melhores
condições de trabalho e da qualidade
dos serviços prestados à população,
entre outras.
O Conselho Nacional de Saúde,
por meio da Comissão Intersetorial
de Recursos Humanos, que tem
representação da CNTS, promoveu
o seminário nacional Profissões de
Saúde: interdisciplinaridade e necessidades sociais do SUS. O evento
contou, também, com a participação
do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, Conass,
Conasems e da Mesa Nacional de
Negociação Permanente do SUS.
Cerca de 300 membros da Federação Internacional de Sindicatos de
Serviços Públicos de todos os países
do continente, do Canadá à Argentina, se encontraram nos dias 7 a 12 de
setembro, em Cartagena das Índias,
Colômbia, para a 10ª Conferência
Regional da ISP Interamericano. A
CNTS marcou presença no evento.
Com o objetivo de discutir a gestão
do trabalho na América Latina em
geral e, em especial, nos países do
Mercosul, e também de debater propostas para o fortalecimento da área

Membros da diretoria efetiva, dos comitês e do conselho fiscal da
Confederação participaram de Seminário Jurídico, em Brasília. O evento
contou com a participação de advogado especialista em Previdência Social,
e da assessoria jurídica da Confederação. Como propostas aprovadas no
encontro, a CNTS vai elaborar cartilha sobre os direitos e deveres previdenciários e realizar novo seminário sobre assuntos jurídicos, em março
de 2011, com participação de advogados das entidades sindicais da base
da Confederação.
da saúde, visando a integração regional e o livre trânsito de profissionais,
membros do Subgrupo de Trabalho
- Saúde/Mercosul se reuniram dia
19 de julho. O encontro fez parte do
Seminário Nacional da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. A CNTS
representou o Conselho Nacional de
Saúde na mesa de debate.
Às vésperas de completar onze
anos de tramitação no Congresso
Nacional, o Senado aprovou o substitutivo ao PLC 187/08, originário do
PL 1.681/99, que regula o exercício da
profissão de técnico em imobilização
ortopédica. A CNTS havia protocolado ofício no Senado Federal solicitando a inclusão do PLC 187 na Ordem

do Dia para votação no plenário. A
aprovação do projeto representa,
para a categoria, a possibilidade de
melhor formação profissional, além
de normatizar o estágio, o controle e
fiscalização de registro, a jornada e as
condições de trabalho e a supervisão
do exercício profissional.
O Senado Federal aprovou a PEC
64/07, que amplia a licença à gestante de 120 para 180 dias. A PEC, que
recebeu 62 votos favoráveis e nenhum voto contrário, seguiu para a
Câmara dos Deputados. Na prática,
estende a todas as trabalhadoras o
benefício que havia sido concedido
pela Lei 11.770/08 às servidoras
públicas.

A 14ª Vara Federal, Salvador (BA),
julgou Ação Civil Pública proposta
pelo Ministério Público Federal e
considerou ilegal o procedimento da
“alta programada” – Sentença 263/09.
Assim, o Instituto Nacional do Seguro
Social emitiu a Resolução INSS/PRES
97, de 19 de julho de 2010, determinando a manutenção do pagamento do
benefício de auxílio-doença enquanto
não for realizado novo exame médico
pericial. A medida põe fim à angústia
dos segurados que ficam sem receber
e se ausentam do trabalho enquanto
aguardam nova perícia.
O Conselho Nacional de Justiça
lançou, em 3 de agosto, um fórum
nacional para monitorar conflitos
sobre fornecimento de medicamentos, tratamentos e internações e
ações relativas ao SUS, que contará
com participação de órgãos públicos
e privados. Segundo a AdvocaciaGeral da União, de janeiro de 2005
até junho deste ano, a União responde por ações na área de saúde que
somam R$ 202,7 milhões.

Setembro/Outubro
Para minimizar a carência de profissionais na atenção básica em municípios de difícil acesso e em áreas como
as periferias das grandes cidades, o
Ministério da Saúde instalou, dia 15
de setembro, a Comissão Especial para
Elaboração de Proposta de Plano de
Carreira no Sistema Único de Saúde.
O objetivo é atacar de imediato um dos
mais sérios problemas hoje existentes
na rede pública: a falta de profissionais
de saúde em algumas localidades.
Para aprofundar o debate sobre o
papel dos sindicatos nas reformas do
setor saúde no nível regional, a ISP
realizou seminário setorial inserido na
Conferência Regional Interamericana.
A discussão teve como objetivo abordar a troca de experiências a respeito
dos processos de reformas de saúde
na América e o papel desempenhado pelos sindicatos do setor nesses
processos e aprovar uma plataforma
comum dos sindicatos da saúde no
nível regional.
Prosseguirá até dezembro de 2012
o projeto da ISP Brasil e suas entidades filiadas voltado para a inclusão de
jovens no sindicalismo, denominado
“Add Juventudes: Inclusão de Jovens
nas Organizações Sindicais Filiadas à
ISP no Brasil e nos Serviços Públicos”.
Avaliar as atividades realizadas
em 2010 no Brasil e definir o plano
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de trabalho para 2011 e 2012 foram os
pontos de destaque da reunião do Comitê de Mulheres da ISP Brasil. Uma
das decisões é que o projeto Promoção
da Eqüidade de Remuneração no Setor Público no Brasil, prosseguirá até
dezembro de 2012.
A apuração das eleições para o
Congresso Nacional confirmou a
renovação de 44,25% (227 novos) na
Câmara dos Deputados, abaixo da
média histórica das cinco últimas
eleições. No Senado, à direita e à esquerda, nomes tradicionais da política
brasileira deixarão a Casa a partir de
fevereiro de 2011, já que não se reelegeram. Os trabalhadores ampliaram
sua representação no Congresso: serão
72 congressistas – 64 deputados e oito
senadores – na bancada sindical.

Em defesa da CLT, dos direitos
trabalhistas, da unicidade sindical e do
sistema confederativo, a coordenação
nacional do FST reuniu as entidades
filiadas e trabalhadores em geral para
grande ato público, dia 27de setembro,
na Esplanada dos Ministérios, e em
frente ao Supremo Tribunal Federal. Dirigentes da CNTS e de entidades filiadas
participaram do protesto, que denunciou as iniciativas do governo federal
que tentam, com proposições enviadas ao Congresso Nacional e portarias,
camuflar uma forma de acabar com o sistema confederativo.
O Estatuto da Igualdade Racial
entrou em vigor dia 20 de outubro.
Com 65 artigos, o Estatuto contempla educação, cultura, esporte, lazer,
saúde e trabalho; defende os direitos
das comunidades remanescentes de

Dilma Rousseff, presidenta eleita
em segundo turno com 56,05% dos
votos dos brasileiros (55.752.529),
assumiu o compromisso de que
saúde e segurança serão prioridades
do governo. Suas propostas para a
saúde incluem a expansão da rede de
assistência por meio de novas práticas
que garantam mais acesso, qualidade
e humanização dos serviços prestados
aos usuários do SUS. O programa de
governo destaca a regulamentação da
Emenda Constitucional 29 e acabar
com a DRU - Desvinculação de Receitas da União.
Novembro/Dezembro de 2010

quilombos; e protege religiões de
matrizes africanas. Institui, ainda, penalidades de reclusão de até cinco anos
para quem obstar, por preconceito,
promoção funcional de pessoa negra
nos setores público e privado.

São cada vez mais freqüentes e impactantes as informações de casos de
violência contra a mulher. Assassinatos,
torturas físicas e psicológicas, ameaças,
entre tantas outras formas de violência,
estampam as páginas policiais. Não
deixe que manchetes desse tipo sejam
corriqueiras e vistas como “normais” pela
sociedade. Seja uma Mulher com Atitude.
Denuncie, conheça seus direitos. Esta foi
a mensagem do Comitê de Mulheres da
CNTS, nas atividades realizadas em 25 de
novembro, Dia Internacional de Luta pelo
Fim da Violência contra a Mulher.

Jornal da

A

CNTS

Brasil debate Seguridade
Social com lideranças de 98 países

I Conferência Sobre o Desenvolvimento de Sistemas
Universais de Seguridade
Social reuniu, de 1º a 5 de dezembro, em Brasília, cerca de 700
representantes de 98 nações que,
a exemplo do Brasil, possuem sistemas universais, que ainda estão
em processo de implementação,
ou mesmo com aqueles que não
possuem a universalização em sua
plenitude. A solenidade de abertura
do evento contou com a presença de
40 ministros estrangeiros.
A Conferência teve como objetivo
debater a construção de sistemas
universais de seguridade social –
compreendida como o conjunto de
ações dos poderes públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar o
direito à saúde, à previdência social
e à assistência social –, os desafios da
universalização e a necessidade de
se definir uma agenda política e de
estratégias de mobilização nacional e
internacional em torno do tema.
Na cerimônia de abertura, o
ministro da Saúde e presidente
da Conferência, José Gomes Temporão, lembrou que o Brasil, por
suas dimensões continentais, tem
desafios ainda maiores e deve dar o
exemplo às nações visitantes, além
de aprender com elas. “A iniqüidade está sendo combatida. É por isso
que o Brasil está construindo um
sistema universal para que alcance
todos brasileiros, sem exclusão ou
discriminação”, destacou. O ministro

Ag. Brasil

Os temas foram debatidos em oficinas

apresentou resultados de 22 anos de
construção do SUS e reiterou que o
país discorda de qualquer cobrança
de taxa ou cofinancimento para
ter acesso aos serviços: “A saúde é
pública e universal, garantida pela
nossa Constituição de 1988. O nosso
sistema não é um pacote de serviços
básicos. Ele cobre tudo: de atenção
básica a transplante”, ressaltou.
Já o ministro-chefe da Secretaria
Geral da Presidência da República,
Luiz Dulci, falou da importância e
do ineditismo do evento e afirmou
que o encontro indica futuros resultados na área e comprometimento
do governo brasileiro no assunto. “A

própria realização dessa conferência
já é uma vitória na busca por uma
sociedade mais justa e igual. Não se
pretende nenhuma decisão política,
mas as deliberações serão levadas a
sério pelo nosso governo”, finalizou.
Os ministros das pastas que compõem
o sistema de seguridade social brasileiro apresentaram o modelo nacional.
De acordo com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, o Brasil
fez uma mudança estrutural na forma
de tratar a questão da seguridade
social. “Com a Constituição de 1998,
a saúde, a previdência e a assistência
social passam a integrar um sistema
de seguridade social”.

O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, destacou a geração
de empregos com a consolidação do
sistema de seguridade social brasileiro. “Fomos o último país a entrar na
crise financeira mundial e o primeiro
a sair. Só conseguimos isso devido ao
investimento em políticas públicas e
sociais, como geração de empregos e
o aumento do salário mínimo”.
A ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Márcia
Lopes, afirmou que os países devem
ter um discurso unido em torno do
desenvolvimento da seguridade
social. A ministra lembrou que a
experiência brasileira é promissora e
serve de exemplo para outras nações.
“Não confundimos assistência social
com assistencialismo. O trabalho
que desenvolvemos é uma obrigação
constitucional de garantir o bem estar
social a todos”.
Na cerimônia de encerramento da
Conferência o presidente do Conselho
Nacional de Saúde, Francisco Batista Júnior, ressaltou a oportunidade única de
discussão para troca de conhecimento.
“Debatemos aqui com responsabilidade e coerência o que é melhor para
o homem. Falamos sobre o respeito
entre as pessoas e diferentes nações”. A
conselheira Graciara Matos de Azevedo
leu o documento Elementos para uma
Agenda sobre Sistemas Universais de
Seguridade Social com os encaminhamentos feitos nos cinco dias do evento.
O relatório final da Conferência será
concluído em fevereiro de 2011.

I Conferência Mundial Sobre o Desenvolvimento
de Sistemas Universais de Seguridade Social

Elementos para uma Agenda sobre Sistemas Universais de Seguridade Social
A I Conferência Mundial Sobre o
Desenvolvimento de Sistemas Universais de Seguridade Social reuniu em
Brasília, capital do Brasil, no período
de 1º a 5 de dezembro de 2010, 677
delegados (as), provenientes de 90
países, representando governos, movimentos populares, sociais e sindicais,
instituições acadêmicas e agências
intergovernamentais.
Os objetivos da Conferência foram:
a) reconhecer o direito à Seguridade
Social como um direito humano;
b) contribuir para o fortalecimento dos
sistemas universais;
c) identificar conquistas e desafios
comuns;
d) estimular países, governos e sociedades a adotarem sistemas universais,
integrais e equitativos como alternativas
válidas, éticas e factíveis, orientados à
produção de bens públicos;
e) analisar as relações do desenvolvimento econômico com as estratégias
adotadas pelos países em direção à erradicação da pobreza e à construção da
equidade entre classes sociais, gerações,
gêneros e etnias;
f) abrir canais de comunicação e cooperação entre governos, movimentos e
instituições acadêmicas para desenvolver
políticas, sistemas, serviços e ações,
bem como capacidades tecnológicas e
humanas; e,
g) aportar elementos para a construção de agendas nacionais e uma agenda
internacional com a finalidade de viabilizar

o desenvolvimento de sistemas universais
de Seguridade Social.
Os debates se desenvolveram por
meio de atividades autogestionadas,
painéis centrais, sessões temáticas e
regionais, que possibilitou a troca de
experiências e reunião de um conjunto de contribuições importantes que
evidenciaram a complexidade dos desafios para os setores governamentais
e não governamentais na construção e
qualificação dos sistemas universais de
seguridade social.
A Conferência teve como debate
essencial o universalismo da seguridade
social, compreendida no campo dos direitos humanos, reafirmando como seus
princípios irrevogáveis a universalidade, a
equidade e a integralidade e opondo-se
aos discursos e às práticas de mercantilização das políticas sociais.
Nesse sentido, a Conferência indicou
a necessidade de discutir a Seguridade
Social no marco de um conceito ampliado,
que compreende não apenas a previdência, a assistência social, a saúde e o
trabalho, mas que, além disso, incorpore
a segurança alimentar, econômica e ambiental, a educação, a habitação, o acesso
à justiça, à terra, à água, entre outros.
As reflexões apontaram elementos no
sentido de entender que é atribuição da
seguridade social, entre outras, promover
o trabalho decente, conforme a Declaração de Direitos e Princípios Fundamentais
no Trabalho – OIT/1998, combater a
miséria, contribuir para a superação do

preconceito étnico, racial e em relação às
pessoas com deficiência e das iniqüidades
de gênero, geracional, dentre outros. A
ratificação e implementação do Convênio
102 da OIT foram apontadas como ponto
de partida para a ampliação dos níveis de
cobertura da proteção social, em direção
aos sistemas que efetivamente consolidem o universalismo como premissa da
seguridade social.
Apontou-se, ainda, acúmulos no
sentido de que a universalização da
seguridade implica acima de tudo uma
decisão política. Tal decisão requer construir as condições para sua viabilização,
enfatizando o papel do Estado na construção de novas lógicas de organização
institucional e financeira, entendendo-se
que o universalismo se opõe à focalização
e pressupõe uma relação indissociável
entre a esfera econômica e social. A universalização exige, não apenas, que todos
e todas sejam incluídos, mas que tenham
os mesmos benefícios e proteções, com
equidade.
A I Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais
de Seguridade Social, ao viabilizar um
espaço plural de diálogo reflexivo, inaugura em nível internacional, uma nova
dinâmica democrática entre os setores
governamentais e não governamentais
no campo da seguridade social, prospectando a possibilidade de construção e
aprimoramento deste sistema. Para isso,
indicou-se que este debate se transforme
em agenda política, permanente e priori-

Novembro/Dezembro de 2010

tária, em âmbito nacional e internacional,
numa perspectiva que supere a tendência de fragmentação entre os diferentes
segmentos da sociedade e das áreas
dos governos.
Outrossim, discutiu-se a importância
da participação das populações como
elemento qualificador da democracia e
a necessidade de projetar os princípios
republicanos como garantidores da
justiça social.
Manifestou-se preocupação frente
às restrições impostas, pela atual crise
econômica e social, à universalização
da seguridade social, considerada por
muitos como principal medida de proteção
dos povos.
Registrou-se a vontade de muitos
participantes de que ocorra a continuidade dos debates propostos por esta
conferência no âmbito dos países e
regiões, mantendo-se uma comunicação
efetiva entre aqueles que aqui estiveram,
recomendando-se a realização de uma
II Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais de
Seguridade Social.
Os conferencistas reafirmaram o disposto no artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que consigna
a seguridade social como um direito,
orientada eticamente pelo princípio da
dignidade humana e que a afiance como
componente essencial da construção de
sociedades mais justas.
Brasília, 05 de dezembro de 2010
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Espaço das Federações e Sindicatos
Rio Grande do Sul

FEESSERS discute a situação dos jovens na sociedade

D

iscutir e refletir sobre a
condição dos jovens no
atual contexto social.
Com este intuito, a FEESSERS
- Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do
Rio Grande do Sul, por meio
do Comitê de Assuntos de
Juventude, Gênero, Raça e
Diversidade Sexual, realizou,
nos dias 25 e 26 de novembro, o
Encontro Estadual de Jovens da
Saúde. O evento, marcado por
participação ativa e crítica do público,
reuniu representantes de diversas
entidades que expuseram a situação
da juventude no Brasil.
Para Milton Kempfer, presidente
da Federação, a ocasião foi oportuna,
pois renovou o debate nos espaços
democráticos e possibilitou a inserção
dos jovens no meio sindical. “Se quisermos que a juventude se interesse
por política, teremos que compreender como ela vive e se relaciona no seu
meio”, afirmou.
Recepcionaram os participantes, a
coordenadora do Comitê, Elaine Fátima Costa dos Santos, e a representante da Federação no Comitê da CNTS,
Gilmara Domingues. A representante
do Segmento Jovem da CNTS, Tatiane
de Castro, prestigiou o evento, participando ativamente de todos os painéis.
Milton Kempfer falou sobre o acesso
ao lazer dos jovens na atualidade.
Emerson Pacheco, secretário geral da
Federação, tratou sobre a Saúde do
Trabalhador.
“A juventude quer reconhecimen-

to, não quer ser invisível aos olhos da
sociedade”, afirmou o padre Hilário,
da Pastoral da Juventude e que há
mais de 40 anos trabalha com a temática focada no assunto. Em forma de
diálogo e de maneira interativa, Rafael
Barros e Felipe Vencato, ambos da
Pastoral, falaram sobre violência.
O consumo de entorpecentes foi o
tema apresentado pela Coordenadora
Institucional da CUFA-RS, Ivanete
Pereira. Após apresentar uma cena
teatral, onde foi retratada a relação, e,
principalmente, a influência das relações familiares com o uso de drogas
lícitas e ilícitas, o grupo, que também
contou com a presença de Kely Brasil
e Danilo Soares, tirou as dúvidas dos
convidados. Ivanete, quando questionada sobre o futuro da epidemia de
crack no Brasil, foi categórica. “É uma
situação muito complexa, a sociedade
não está preparada para esta droga”,
explicou.
Virgínia Donoso, economista do
Dieese, expôs um panorama sobre a
trajetória da juventude no mercado

de trabalho. De acordo com a
pesquisa apresentada, os jovens
na faixa etária entre 16 e 17 anos
se enquadram dentro de um
período crítico de desemprego,
sendo que 43% trabalham de
maneira informal.
Para Jorge Peralta, representante do Centro de Educação e Assessoramento Popular
- CEAP, a saída para vários
problemas da juventude, inclusive de educação e formação do
indivíduo, seria a construção de
um modelo de educação diferente,
no entanto, não é o que acontece. “Os
governos não sabem o que querem da
juventude”, explicou.
O painel A Realidade dos Jovens
das Diversas Regiões do Estado, coordenado pelas pedagogas Sônia Maria
Gomes e Judite Guerra, agrupou por
eixos as temáticas mais abordadas
nas fichas de inscrição encaminhadas
pelos participantes: sexualidade e
discriminação racial.
O professor Cláudio de Sá Machado Júnior, historiador da Associação
Nacional de História, abordou o tema
A Nova Desigualdade Social – O Consumismo. Em sua exposição, provocou a platéia questionando a diferença
entre consumidor e consumista. Ele
também lembrou a evolução, ao longo
dos anos, dos produtos consumidos e
da influência da mídia no consumo.
Além de palestras, dinâmicas e debates, ocorreram apresentações de
curta-metragens relativos às temáticas
debatidas. (Fonte FEESSERS - Graziele
Correa)

SINDIESCA inaugura nova sede

Dia 3 de dezembro de 2010, foi
inaugurada a nova sede do SINDIESCA - Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde
de Cruz Alta e Região/RS. Estiveram
presentes no ato solene o secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castanha (foto),
que também representou o Sindisaúde de Caxias do Sul, acompanhado
dos presidentes de outros sindicatos
e movimentos sociais do município
e região. Também prestigiaram o
evento, o presidente do Sindisaúde de
Santo Ângelo, Idair Santos Machado,
que representou a FEESSERS, e dos
sindisaúdes de Santa Cruz do Sul, José
Carlos Haas, de Santa Rosa, José Lino
Pool, de Lajeado, Roberto de Souza,
a secretária de Saúde de Cruz Alta,
Natália Ivone Steinbrenner, e o prefeito
de Cruz Alta, Vilson Roberto Bastos
dos Santos. Os diretores e membros
do conselho fiscal e sócios da entidade
também estiveram presentes recepcionando os convidados.
A direção do SINDIESCA fez um
breve histórico da trajetória do SIN10

DIESCA, fundado em 6 de janeiro
de 1989, alicerçado no ideal de uma
sociedade mais justa e igualitária para
todos, principalmente nas reivindicações de salários justos e condições
de trabalho para os trabalhadores da
saúde.
“Foi um dia especial para nós do
SINDIESCA, na consolidação do projeto da sede social e administrativa do
sindicato para todos os trabalhadores
e trabalhadoras, em especial aos associados, que depositaram a confiança
na direção do sindicato tanto para a
defesa de seus direitos quanto para a
administração do patrimônio coletivo”, comemora a diretora presidente,
Eva Rosalina Vieira.
HISTÓRIA - Em 1990 o Sindicato
conquistou o primeiro acordo coletivo
de trabalho, estabelecendo carga horária, condições de trabalho e salário
normativo. Ainda naquele ano, o SINDIESCA teve participação ativa com
outros sindicatos e organizações civis
de Cruz Alta pela municipalização da
saúde, resultando na instituição da
Secretaria Municipal da saúde e do
Conselho Municipal da Saúde, em
1993.
O SINDIESCA propôs, em 1991,
o curso de Técnico de Enfermagem
gratuito na Escola Annes Dias e de
Auxiliar e Técnico na Unicruz. Em
1994, passou a integrar a primeira
mesa diretora do Conselho Municipal
de Saúde de Cruz Alta, com o diretor
Milton Francisco Kempfer, primeiro
presidente do Conselho.
Em 1997, veio a unificação, após

plebiscito, dos quatro sindicatos da
região Noroeste: sindisaúde Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa e Cruz Alta. Já
em 1999, o SINDIESCA participou
da elaboração e implementação do
curso de qualificação e requalificação
profissional, com elevação de escolaridade para profissionais da Saúde – o
FormaSUS/RS.
O SINDIESCA mantem o perfil
de negociador em toda sua história,
teve participação na luta pela democratização política do país e nas
relações entre o capital e o trabalho,
na construção do SUS, na defesa
intransigente dos direitos dos trabalhadores. Passou por momentos difíceis nas relações no mundo trabalho,
gerenciado e negociando atrasos de
salários e demissões de trabalhadores
por parte das empresas no período
de 1998 até 2007. Em momentos de
conflitos e não havendo possibilidade
de acordos foi necessário lançar mão
da greve, como último instrumento
de luta dos trabalhadores na defesa
de seus interesses. A última greve foi
em 2003. Hoje, os salários e acordos
estão estabilizados.
Em junho de 2009 foi eleita a sétima
diretoria do Sindicato, para a gestão
2009-2013, tendo como diretora presidente Eva Rosalina Vieira. Como
principais bandeiras, a entidade inclui
a qualidade do emprego, saúde pública com a efetivação do SUS, humanização no atendimento dos usuários
do sistema, qualificação profissional e
democracia e respeito aos profissionais
da saúde. (Fonte: SINDIESCA)
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Mato Grosso do Sul

Mesa estadual
do SUS realiza
seminário
O I Seminário Estadual das
Mesas de Negociação Permanente
do SUS de Mato Grosso do Sul,
com a participação do Ministério
da Saúde, teve como principal
objetivo fazer um diagnóstico das
mesas municipais implantadas
e em implantação. As mesas são
fóruns de negociação permanente
entre empregadores e trabalhadores do SUS sobre todos os pontos
pertinentes à força do trabalho em
saúde, fórum no qual o Sintesaúde/MS tem uma cadeira.
“Durante o seminário, tiramos
propostas que fortaleçam as mesas e que permitam ao fórum a
mediação constante e eficiente da
gestão do trabalho em saúde, que
está diretamente relacionada à
capacidade de gerenciamento dos
conflitos resultantes da relação do
trabalho”, destacou Lamartine dos
Santos Rosa, membro do Conselho
de Representantes da CNTS, diretor da Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços
de Saúde de Mato Grosso do Sul
e membro titular da MENP-SUS
no Estado.

SINTESAÚDE/MS
promove ação
contra Santa
Casa de Coxim
Sem outra alternativa, e referendados por assembleia dos
trabalhadores, o SINTESAÚDE/
MS - Sindicato Intermunicipal dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato
Grosso do Sul entrou com ação
judicial contra a Santa Casa de
Coxim reivindicando a quitação de
débitos trabalhistas. O arresto dos
bens imóveis já foi garantido pela
Justiça do Trabalho e as audiências
com os trabalhadores demitidos já
estão ocorrendo com boas perspectivas de acerto.
A Santa Casa encerrou suas
atividades em março deste ano,
segundo a diretoria da unidade,
porque os recursos que mantinham
a entidade filantrópica não eram
suficientes e estavam gerando um
passivo impossível de ser quitado.
O Sindicato não concorda com a
justificativa diante das alternativas
buscadas por outras instituições
nas mesmas situações para superar
as dificuldades.
“Esperamos em breve solucionar esta questão, pois a maioria dos
colaboradores tem muitos anos dedicados à Santa Casa e seus direitos
devem e estão sendo devidamente
resguardados pelo SINTESAÚDE”,
ressalta o presidente do Sindicato,
Osmar Gussi.
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Tocantins

Santa Catarina

CNTS realiza curso de formação
Sindicato, Sociedade e
Saúde no Brasil foi o eixo
central do curso de formação
sindical realizado pela CNTS,
em parceria com o Dieese, de
23 a 26 de novembro, para
trabalhadores da saúde do
Estado de Tocantins, com
o objetivo de capacitar os
diretores, efetivos e suplentes, além de filiados, para
intervenção qualificada sobre
temas relacionados à origem
sindical, legislação da Previdência Social e trabalhista e
aperfeiçoamento da organização e ação sindicais.
“O evento teve como objetivo levar conhecimento e
formação aos dirigentes da
área da saúde na região norte
do país, de acordo com o calendário de cursos definido
pela diretoria da Confederação”, ressaltou o secretário
geral da CNTS, Valdirlei
Castagna, que representou a
Confederação, junto com o
diretor de Assuntos Culturais
e Orientação Sindical, Carlos
José Suzano da Silva. Além
de trabalhadores do Estado,
participaram do curso também dirigentes dos estados
de Roraima e Mato Grosso e
do Distrito Federal. A apresentação da CNTS foi feita
por Valdirlei Castagna, que
destacou a sua constituição,
estrutura e organização em
nível nacional, sua representação e inserção na sociedade,
no meio sindical e político.
Foram monitores do curso,
para falar sobre a evolução
do movimento sindical, os
técnicos do Dieese Clovis
Scherer e Reginaldo Muniz.
Eles abordaram temas como
Ética, Sindicato e Sociedade,
Origens do Sindicato no Brasil (1889-1930), Sindicatos e

legislação trabalhista na Era
Vargas (1930-1945), Sindicatos no Intervalo democrático
(1946-1964), Sindicatos sob a
ditadura militar (1964-1985),
Sindicatos sob o vento da
redemocratização (1986–1993)
e Sindicatos e Sociedade pós
estabilização monetária (19942009). “A idéia é dar uma formação para os membros sindicais num aspecto de história e
de constituição do movimento
sindical. Quais os principais
desafios, como se constituiu
e qual o melhor papel que o
sindicato deve cumprir na
atualidade, resgatando a sua
história”, ressaltou Scherer.
A Seguridade Social no
Brasil, Saúde do Trabalhador,
Saúde do Trabalhador em
Saúde, Sistemas de Saúde
nos EUA, Canadá e Cuba,
Saúde no Brasil e o SUS - relação entre Saúde pública e

privada, Saúde Pública - sua
concepção, características
do sistema de Saúde, se
comparando aos outros países foram também temas
abordados. “Isto para que
possamos discutir com a
população e organizações
sindicais como eles podem
intervir”, informou o supervisor do Dieese.
O presidente do SintrasTO, Manoel Pereira de Miranda, explicou que o curso
faz parte do planejamento
2010 da entidade, visando
aperfeiçoar o conhecimento
de seus representantes, de
forma que os mesmos possam repassar aos filiados de
cada regional a importância
do que está sendo discutido
pelos trabalhadores. O curso
contou com a importante
participação do SINTRASTO, inclusive de seus funcionários, que ajudaram na
organização. Durante avaliação do curso, os participantes
elogiaram a iniciativa da
Confederação e solicitaram
a continuidade do projeto,
com inclusão de temas que
contemplem as necessidades
mais específicas da região.

Trabalhadores da saúde realizam encontro

sindicais. O Dr. Pedro Duailibe, advogado e também assessor de entidades sindicais,
palestrou sobre a terceirização nos serviços de saúde.
A reforma previdenciária,
aposentadoria especial e
fator previdenciário foram
questões da palestra do Dr.
Daisson Portanova, advogado especialista em Direito
Previdenciário (foto). Já o
tema saúde do trabalhador
da saúde foi abordado pela
Dra. Maria da Graça Sousa

O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Chapecó e Região
- SITESSCH foi fundado em
13 de novembro de 1984. Há
exatamente 26 anos vem
construindo e fortalecendo
sua trajetória ao lado dos
trabalhadores da saúde,
buscando e assegurando
dignidade a uma classe que
independente da hora do
dia ou da noite dedica os
seus serviços para a vida
do ser humano. A principal
marca da entidade é a luta
constante em prol de melhores condições de trabalho e
de vida aos profissionais da
área da Saúde.
Durante este período, a
diretoria do Sindicato tem
sido o principal elo entre o
cumprimento dos direitos
dos trabalhadores da categoria. Dentre as ações que
marcaram quase 30 anos de
atuação, pode-se citar, em
1989, juntamente com os
trabalhadores do Hospital
Regional do Oeste e o então
Hospital Santo Antonio,
a participação na 1ª greve
geral e, em seguida, deflagraram greve nas duas instituições, reivindicando melhores condições de trabalho
e salário. Foram dez dias de
acampamento e negociações,
que tiveram como desfecho a
vitória dos trabalhadores.
Para o presidente do Sindicato, Adair Vassoler, a
história do SITESSCH é a
realidade de tempos que nos
fazem ver que a representatividade é fundamental para
que os trabalhadores e tra-

balhadoras, independentemente da profissão ou
cargo, tenham a garantia de
direitos e o cumprimento
real dos mesmos. “Juntos, fazemos a diferença;
somente unindo forças é
que conquistamos nossos
sonhos. Na condição de
presidente do Sindicato,
agradeço a cada trabalhador que, de uma forma ou
de outra, colaborou e colabora para que possamos
fazer valer as leis e mudar
o cenário profissional, com
qualidade de vida, de trabalho e, principalmente,
com respeito à vida”, declara. No ano de 2002 a diretoria do SITESSCH deliberou
e aprovou a compra de um
terreno para construção da
sede própria, o qual foi conquistado com muito esforço
e trabalho.
Outra bandeira de luta
iniciada em 2004 foi pelo
reconhecimento dos técnicos
de Enfermagem, com o lema
“Reconhecimento do Técnico - Uma Questão de Respeito”, luta que ainda continua,
estando cada vez mais fortalecida com engajamento
em prol das 30 horas para
a Enfermagem, garantindo
condições justas de trabalho.
O SITESSCH esteve e está
presente em grandes ações
via os movimentos sociais,
o qual permitiu a busca de
políticas não só para a Saúde,
mas para todo o conjunto da
sociedade: Marcha a Brasília
pelo Salário Mínimo, Grito
dos Excluídos no dia 7 de
Setembro, dentre outras.
(Fonte: SITESSCH)

São Paulo

Maranhão
Os trabalhadores
da saúde do Maranhão
participaram, dias 18
e 19 de novembro, de
seminário para discutir
temas nacionais, regionais e essenciais do dia
a dia da categoria. O
encontro foi realizado
pelo SINPEEES-MA
- Sindicato dos Profissionais de Enfermagem
e Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
do Estado do Maranhão, em
parceria com a FEESSNE - Federação dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços
de Saúde do Nordeste e apoio
da CNTS.
Sobre conjuntura política
e sindical, falou o assessor da
CNTS, Marco Antonio Campanella, jornalista e assessor
parlamentar da Câmara dos
Deputados e de entidades

SITESSCH comemora
26 anos de fundação

Everton, médica do
trabalho e auditora
fiscal da Secretaria de
Relações do Trabalho
no Maranhão.
“Dentro do tema
saúde do trabalhador
da saúde foram abordadas questões como
agentes insalubres,
prevenção, fiscalização, acidentes de
trabalho e NR 32, além dos
aspectos gerais e específicos
da atividade profissional no
setor”, explica a presidente
do Sindicato e diretora Social
e de Assuntos Legislativos
da CNTS, Lucimary Santos
Pinto, que palestrou sobre o
processo de negociação coletiva após promulgação da
Emenda 45/04. As palestras
foram seguidas de debates
e entrega de certificados no
encerramento.
Novembro/Dezembro de 2010

Mais de 200 pessoas
participaram do Encontro
de Cipeiros no SINSAUDESP
Mais de 200 pessoas,
em sua maioria cipeiros e
técnicos em segurança do
trabalho, participaram do
Encontro de Cipeiros na
Saúde, realizado na sede
central do SINSAUDESP.
O evento, promovido pelo
Sindicato e pelo Núcleo de
Estudos, Pesquisa e Ensino
sobre Segurança e Saúde do
Trabalhador em Serviços de
Saúde - NEPES, integrou
a Semana de Segurança e
Saúde dos Trabalhadores
da Saúde, um dos mais importantes eventos nacionais
sobre o tema.
Entre as palestras, destacou-se a ministrada pelo
Dr. Paulo Leal, do Hospital
Sírio Libanês, que tratou
dos Acidentes de Trabalho
com Material Biológico

(ATMB). O vereador Cláudio Prado (PDT) participou
das palestras e ressaltou
a importância do assunto
para os trabalhadores. Além
de autoridade do Ministério Público do Trabalho e
especialistas no assunto,
fizeram parte da mesa os
seguintes diretores do SINSAUDESP: Ataíde Félix
da Silva, Tesoureiro-geral;
Domingos Lourca Munhoz,
coordenador do evento
e Diretor de Patrimônio;
Edgar Siqueira Veloso, Diretor de Esporte e Lazer;
Geraldo Isidoro de Santana,
2º Vice-Presidente; Ademar
de Barros Bezerra, diretor
de Relações Públicas; José
Baía de Lima, 1º Tesoureiro; e Tânia Maria de Sousa
Amaral, 1ª Secretária.
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Esperanças e desafios para 2011
“Estamos esperançosos. Mediante
as manifestações da presidente eleita,
ela parecer ter boas intenções para com
a saúde e, consequentemente, para os
trabalhadores da área. Tudo que não foi
feito até agora terá de acontecer, como a
aprovação da jornada de 30 horas e a regulamentação da Emenda 29. Esperamos
colher os frutos do trabalho realizado em
2010. Diante das dificuldades de todos
os setores no Brasil, ampliamos a divulgação e participação da CNTS junto
aos poderes constituídos, às centrais e
demais confederações de trabalhadores e tivemos reconhecida
a mobilização pelas 30 horas para a Enfermagem. Uma vaidade
que tenho é de estar à frente da Confederação nesses 20 anos,
dialogando e agindo quando necessário. Agradeço aos diretores,
aos assessores e funcionários pela importante colaboração”.
José Lião de Almeida
Presidente

“2010 foi um ano de muito trabalho, de grandes mobilizações e,
portanto, de maior visibilidade da
Confederação. Tivemos atuação permanente no Congresso Nacional, tivemos conquistas importantes e também
evitamos que propostas prejudiciais
à classe trabalhadora em geral, e aos
trabalhadores da saúde em particular,
fossem aprovadas. Como foi um ano
com realização de eleições, alguns
projetos essenciais para a categoria não foram apreciados,
o que nos instiga para reforçar nosso trabalho não apenas
no Poder Legislativo, mas também junto aos ministérios e
à própria presidente eleita. Teremos de apresentar nossas
causas ao novo governo e ao Congresso, renovado em cerca
de 45% na Câmara dos Deputados e quase dois terços no
Senado”.
João Rodrigues Filho
Vice-presidente

“No campo político é difícil afirmar que o que temos hoje não possa
ser modificado amanhã, porém, nossa
expectativa é a melhor. A continuidade
dos programas e políticas de governo
é de interesse dos trabalhadores e da
população carente. A renovação no
Congresso é interessante desde que a
maioria legisle visando o público e não
o particular, senão, não se traduz o
interesse coletivo. Esperamos que, pela
quantidade de legendas na base de apoio à presidente Dilma
Rousseff, os partidos não venham se rebelar e o governo ser
atropelado pelo Congresso. A presidente eleita tem outro tipo
de liderança em relação ao presidente Lula. Pelos nomes anunciados para os ministérios, vemos que irá traçar uma linha
própria de governo, pensar o país de forma diferente, mesmo
mantendo a meta de desenvolvimento com justiça social”.
Jânio Silva
1º Vice-presidente

“Entendo que as expectativas não
devem ser negativas. Rogo a Deus que
ilumine os governantes e parlamentares
para que deem as respostas aos anseios
dos trabalhadores e da sociedade. Esperamos maior consideração às representações sindicais, que devem ser tratadas
como parceiras e não como adversárias.
Todos nós fazemos parte da construção
do país e não se admite que não possamos
acreditar uns nos outros. Passadas as
eleições, não há vencido nem vencedor; temos de nos unir, ter
esperança em relação às promessas divulgadas nas campanhas e
confiança na nova composição do Poder Legislativo na definição
de políticas e programas em benefício de todos”.
Paulo Pimentel
1º Secretário

“Que 2011 seja um ano de conquistas importantes para a categoria
da saúde. Esperamos que o trabalho
realizado neste ano pela regulamentação
da jornada de 30 horas para os profissionais da enfermagem tenha resultado
favorável, a aprovação da Emenda
Constitucional 29, com mais recursos
para fortalecimento do SUS, que a
negociação iniciada com a confederação
patronal prossiga e as propostas da
pauta de questões fundamentais sejam aprovadas e colocadas
em prática, entre outras causas fundamentais para a saúde,
trabalhadores e usuários”.
Valdirlei Castagna
Secretário-Geral

“Com relação ao governo federal,
espero que a presidente Dilma olhe com
carinho para a nossa categoria, com adoção de medidas que busquem melhorar as
condições de trabalho e valorização profissional, além de mais atenção com a saúde,
carente de recursos e de profissionais,
para eliminar o atendimento precário à
população. Do Congresso Nacional espero
a aprovação de propostas que garantam
ao governo adotar as medidas necessárias
à garantia de desenvolvimento, com justiça social. E desejo que
a nossa Confederação amplie o trabalho que vem desenvolvendo
junto às entidades filiadas e aos poderes pelo bem dos trabalhadores e dos usuários do sistema de saúde”.
Clotilde Marques
2º Secretário

“Esperamos que a presidente Dilma e os congressistas tomem decisões políticas e econômicas
realmente voltadas para a área social, visando
diminuir a pobreza, aumentar o poder de compra do
trabalhador e garantir saúde e educação de qualidade.
Depositamos nossa confiança nas urnas e esperamos
pelo cumprimento dos compromissos assumidos
durante a campanha. Aguardamos breve solução
para os problemas que afligem a saúde, como escassez da mão de obra e melhoria do atendimento, com
revisão dos repasses de recursos para o SUS, além da
aprovação de projetos que beneficiem trabalhadores e usuários.
Estaremos atentos às nossas causas, como a jornada de 30 horas,
a Emenda 29, a Convenção 151 e o fim do fator previdenciário,
entre outras propostas essenciais”.
Domingos Jesus de Souza
º Vice-presidente

“Minhas expectativas para o ano
de 2011 são várias, mas o foco principal
deve ser a aprovação do PL 2295/00 das
30 horas para a enfermagem, porque
esta conquista para estes profissionais é
de fundamental importância para uma
qualidade de vida melhor, sabedores que
somos do que enfrenta um profissional.
No ano em que a nossa Confederação está
fazendo vinte anos de existência serão
muitos os desafios, que devem passar por
uma maior representatividade junto aos conselhos, intensificar
ainda mais nossa atividade junto aos parlamentares em defessa
dos trabalhadores e, prioritariamente, fortalecer nossa marca,
dando visibilidade e cada vez mais reconhecimento de luta da
Confederação junto aos trabalhadores e à sociedade”.
Adair Vassoler - 1º Tesoureiro
no exercício de Tesoureiro-Geral

“A expectativa dos trabalhadores
na área da Saúde no Estado do Paraná
é que tenhamos força e tranquilidade
para enfrentarmos as tormentas... E que
os sentimentos de coragem, superação e
justiça possam estar presentes em todos
os dias do Novo Ano que está para nascer!... São os mais profundos votos da
equipe da Federação dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde
do Estado do Paraná”.
Antônio Lemos
2º Tesoureiro

“Esperamos que a presidente Dilma
faça um trabalho de continuidade do
governo Lula, embora saibamos que a
administração vai ter perfil próprio.
Para a saúde, aguardamos avanços significativos para os trabalhadores e para
os usuários do atendimento público para
que não sofram nos hospitais lotados,
com filas e assistência precária. Como
mulher, esperamos que a presidente se
sensibilize mais com nossas causas para
que tenhamos realizado nosso sonho da jornada de 30 horas,
melhores condições no ambiente de trabalho. Quanto aos nossos parlamentares, que eles também avaliem com preocupação
e carinho as propostas em tramitação, no sentido de que as leis
aprovadas venham sanar os problemas que afligem o setor.
Queremos saúde não só para o usuário, mas também para o
trabalhador, para que possa melhor atender à população”.
Dalva Maria Selzler
Diretora de Patrimônio
“Com as mudanças no governo federal e governos estaduais, aliada à grande renovação do
Congresso Nacional, surgem novas perspectivas.
Temo situações mais difíceis para a classe trabalhadora no sentido de ver nossas reivindicações
atendidas, diferentemente do atual governo, em
que houve mais abertura para as entidades sindicais. Com relação à área da saúde, esperamos que
a presidente eleita coloque em prática os compromissos assumidos, principalmente, a destinação
de mais recursos que permitam solucionar os
graves problemas do setor”.
Carlos José Suzano da Silva
Diretor de Assuntos Culturais e Orientação Sindical
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“Com a eleição da presidente Dilma,
renovam-se as nossas expectativas de
um Brasil mais justo, com distribuição
de renda e com mais respeito à classe
trabalhadora. A saúde está entre as prioridades elencadas pela presidente e, nesse
sentido, esperamos ver os projetos de
interesse dos trabalhadores aprovados,
pois a prestação de serviços de saúde de
qualidade compreende também condições dignas de trabalho”.
Lucimary Santos Pinto
Diretora Social e de Assuntos Legislativos
“Que 2011 venha trazer para a
saúde o que os trabalhadores e usuários
do sistema público de saúde esperam:
a efetivação do SUS, que haja geração de emprego com distribuição de
renda, que o programa de governo e
os compromissos assumidos sejam
cumpridos, que a educação se torne
mais acessível à população carente
ainda não contemplada com o ProUni, enfim, que sejam observados os
princípios básicos da Constituição Federal para a saúde,
educação, trabalho e segurança, especialmente. Desejo uma
boa gestão para os novos governos federal e estaduais, uma
boa legislatura para deputados e senadores e bom trabalho
para os dirigentes sindicais da saúde”.
Mário Jorge dos Santos Filho
Diretor de Assuntos de Seguridade Social
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“As expectativas são as melhores
possíveis. Houve boa renovação dos
congressistas e, com sangue novo,
devem mostrar serviço em resposta aos
anseios da classe trabalhadora. Acredito
que a presidente Dilma, assim como foi
o governo Lula, vai fazer um governo
voltado para o social. Na campanha, ela
focou bastante a área da saúde e aguardamos políticas que melhorem o setor,
com financiamento permanente e gestão
eficiente do SUS, e continuidade de programas como saúde da
família e atenção básica. Esperamos, também, maior atenção
à questão da mulher, da educação e do trabalho. O governo
Dilma, com certeza, também sofrerá pressões externas fortes do
poder econômico e as entidades sindicais deverão atuar firme
na defesa de suas causas”.
Clair Klein
Diretor de Assuntos Internacionais
“É com muita esperança que aguardamos pelo novo governo. Para a saúde
e seus trabalhadores, basta cumprir o
que está na Constituição: saúde como
direito de todos e dever do Estado, garantindo o atendimento universalizado,
que é princípio básico do SUS. Devemos
confiar no apoio ao projeto que define
as 30 horas, na regulamentação da
Emenda 29 e, particularmente, contra a
instituição de mais um tributo que viria
pesar ainda mais na excessiva carga tributária que recai sobre
os trabalhadores. Somos contra a volta da CPMF. A todos da
diretoria, aos trabalhadores, um bom trabalho e sorte no ano
que se inicia”.
Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários
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Comissão inclui na CLT previsão
de até 4 horas extras diárias

Comissão de Legislação Participativa - CLP, da Câmara dos
Deputados, aprovou sugestão de
projeto de lei que acrescenta parágrafo
ao art. 59 da CLT, facultando aos profissionais da saúde, desde que prevista
em acordo ou convenção coletiva de
trabalho, a prorrogação da jornada, em
regime de compensação, excedendo-se o
limite de duas horas diárias previsto no
caput do artigo, até o máximo de quatro
horas diárias. A carga de trabalho mensal
não poderá ultrapassar a soma da jornada
semanal prevista para o trabalhador, que
é de 44 horas. A compensação de horários ou os plantões poderá ser aplicada
somente na hipótese de funcionamento
ininterrupto das atividades do empregador, em que seja necessário o constante
revezamento dos empregados. O projeto
assegura o direito do empregado aos
intervalos para repouso e alimentação,
conforme previsto na CLT.
A medida consta da Sugestão 135/09,
apresentada pelo Sindicato Médico do
Rio Grande do Sul, que justifica a iniciativa pela necessidade de adequar a jornada
de trabalho dos médicos, enfermeiros
e demais profissionais da saúde aos
questionamentos do Ministério Público
do Trabalho, que entende ser ilegal a jornada conhecida como “12 por 36”, muito
praticada por esses profissionais e objeto
frequente de seus acordos e convenções
coletivas.
“A permissão do acréscimo de até
4 horas extras diárias nos contratos de
trabalho tem uma aparência inocente e
útil. Contudo, temos que tomar o máximo
cuidado com a eventual utilização desse
singelo argumento como permissivo geral
para uma avalanche de horas extras, que
certamente serão compensadas no famigerado sistema de banco de horas, além
da precarização das condições de trabalho
e da saúde do trabalhador”, avalia o diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários
da CNTS, Joaquim José da Silva Filho.
“Quanto à jornada de “12 x 36”, amplamente utilizada na área de saúde e outros

setores, por necessidade imperiosa,
não se trata de regra legal, mas sim
uma exceção, adotada com a intermediação dos sindicatos profissionais,
que sempre batalham por cuidados
especiais. Por exemplo, em sua grande
maioria os acordos coletivos de trabalho avençados pelos sindicatos da
saúde, como o SinSaudeSP, estipulam
para essa jornada de 12 x 36, intervalos
intrajornada de no mínimo uma hora,
duas folgas mensais, além da obrigatoriedade da empresa em conceder
uma refeição gratuita ao empregado
submetido a essa jornada”, explica.
Segundo o diretor, um anteprojeto
de lei, regulamentando a jornada
de 12 x 36 para os profissionais da
saúde, constando todos esses e mais
alguns benefícios, foi elaborado pelo
SinSaúdeSP e entregue ao deputado
federal Arnaldo Faria de Sá, que se
comprometeu em apresentá-lo no início
da Legislatura de 2011.
O PL 7.929/10, criado a partir da
sugestão e que previa originalmente a
medida apenas para os profissionais de
saúde, altera o limite de duas horas diárias extras previstas na CLT e estende a
medida a todas as categorias. Segundo o
relator, deputado Sebastião Bala Rocha
(PDT-AP), embora a legislação trabalhista
tenha estabelecido o teto de duas horas
para prestação de labor extraordinário, os
usos e costumes do mercado de trabalho
criaram jornadas que regularmente extrapolam o limite previsto na CLT. Acordos
trabalhistas de diferentes categorias
criaram jornadas extrapolando o limite.
Ele lembra que a mais conhecida dessas
modalidades, de “jornada de 12 por 36”
é praticada por vigilantes e profissionais
de saúde em plantões.
“Apesar da dificuldade de enquadrar
tal jornada no ordenamento trabalhista,
a percepção de que essa prática atendia
os interesses dos empregadores e dos
empregados, além de ser imprescindível
para a continuidade de certos serviços
prestados diretamente à sociedade, fez

com que a jurisprudência dos nossos
tribunais assimilasse a jornada extraordinária acima do teto de duas horas”,
destacou o relator. “A mudança visa a
regulamentar essas jornadas, nos termos
da jurisprudência trabalhista, para dar
maior segurança jurídica ao mercado de
trabalho”, argumenta o deputado. Segundo ele, a medida também colaborará para
diminuir o número de ações trabalhistas
sobre o tema. O PL 7.929 foi anexado ao
PL 4.653/94 e será distribuído para análise das comissões temáticas da Câmara.
Sebastião Rocha ressalta, em seu
relatório, que “embora seja comum em
certas atividades e conte com o apoio de
empregadores e de empregados, a jornada estendida de “doze por trinta e seis”
não possui um sólido fundamento legal
que lhe dê amparo e segurança jurídica
e sofre frequentes questionamentos por
parte da doutrina e da jurisprudência
trabalhista. A jornada “doze por trinta e
seis” foi construída sobre o permissivo
constitucional do art. 7º, XIII, que fixa a
duração máxima do trabalho normal em
oito horas diárias, mas faculta a compensação de horários mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho. Por
outro lado, a própria Constituição (art. 7º,
XVI) prevê a possibilidade de prestação

de serviços para além da jornada
normal, condicionando, porém,
tal prestação ao pagamento de
adicional não inferior à cinquenta
por cento da hora normal”.
Afirma, ainda, que “a legislação infraconstitucional, por seu
turno, regulamentou a matéria,
estabelecendo (art. 59 da CLT) que
o trabalho extraordinário seja prestado por no máximo duas horas
diárias, mediante acordo escrito
entre empregador e empregado, ou
mediante contrato coletivo de trabalho. A própria CLT flexibilizou o
teto de duas horas extras por dia, ao
prever (art. 59, § 4º) que o adicional
de hora-extra pode ser dispensado
se houver cláusula de compensação
de horas, em acordo ou convenção coletiva de trabalho. No entanto, o mecanismo
de compensação, previsto na lei, proíbe
expressamente que seja ultrapassado o
limite máximo de dez horas diárias de
trabalho”.
“Aliás, a CLT é taxativa (art. 61) ao
prever que a extensão de jornada só poderá exceder o teto de dez horas em caso de
“necessidade imperiosa”. O texto consolidado cuida de explicitar que compreende
por “necessidade imperiosa” aquelas
situações justificadas por motivo de força
maior e pela realização ou conclusão de
serviços inadiáveis ou cuja inexecução
possa acarretar prejuízo manifesto. Nesses casos, a prorrogação é impositiva
e não depende de prévia negociação
entre empregadores e empregados. É
evidente que um contrato de trabalho
que estabeleça, como rotina, a jornada
de trabalho de doze horas diárias não se
insere nem na hipótese de compensação
negociada de jornada nem no quadro
de excepcionalidades justificadoras da
extensão de jornada previsto na lei sob o
titulo “necessidade imperiosa””, lembra
o relator. (Fonte: Ag. Câmara)
OBS: Tramita paralelo o PL 7.931/10,
resultante da sugestão 136, de mesma
autoria, que trata da jornada mensal.

Acordo de aumento de jornada sem presença de sindicato é inválido
Sem a intermediação de sindicato,
acordo coletivo que aumente a jornada
de trabalho não tem validade. O inciso
VI do artigo 8º da Constituição não deixa
dúvidas quando diz que é obrigatória
a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Por ter
desconsiderado o preceito constitucional,
a Braskem S.A. terá que pagar as horas
extras excedentes da sexta hora diária
a empregado que prestava serviço em
turnos ininterruptos. Ao entender que
o acórdão regional está de acordo com a
jurisprudência do TST e que não afrontou
os dispositivos legais indicados, a Quinta
Turma não conheceu do recurso de revista da empresa quanto a essa questão.

O funcionário trabalhou em turnos
de revezamento. De 1989 até 1997, ele
cumpriu jornada de oito horas; de 1997
a 1999, o turno passou para 12 horas e,
posteriormente, retornou para jornada
de oito horas. Ao examinar o caso, o TRT
da 4ª Região (RS) esclareceu que o artigo
7º da Constituição Federal, em seu inciso
XIV, estabelece, como direito do empregado, jornada de seis horas para o trabalho
realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, “salvo negociação coletiva,
presumida, neste caso, a igualdade de
forças com o empregador”.
O TRT/RS verificou, porém, que a
possibilidade conferida à negociação
coletiva pela Constituição Federal “foi

extrapolada nos acordos coletivos de
trabalho celebrados” entre a Braskem e
os funcionários. No primeiro, a empresa
ajustou com os empregados o aumento da
jornada de oito para 12 horas, ante a negativa do sindicato da categoria de firmar o
pacto. Nessas condições, o Regional considerou que o ajuste, sem a participação do
sindicato, “é inválido, pois fere preceito
básico da Constituição”. Depois, registrou
o TRT em sua fundamentação, a empresa
assinou com o sindicato o retorno para
jornada de oito horas.
O ministro Emmanoel Pereira, relator do recurso de revista, considerou
que o entendimento do Regional está de
acordo com a jurisprudência do TST, e

que, “de fato, a Constituição Federal, no
artigo 8º, VI, declarou a obrigatoriedade
de participação do sindicato profissional
nas negociações coletivas”. Esse inciso,
segundo o relator, “deve ser interpretado
no sentido de que a entidade sindical tem
maiores condições de obter êxito na defesa dos interesses e direitos da categoria”.
O relator concluiu que “a não comprovação de que houve negociação coletiva,
com a intermediação do sindicato, autorizando o elastecimento da jornada prestada no sistema de turnos ininterruptos
de revezamento, implica a obrigação de
pagar as horas extras excedentes da sexta
diária”. Voto acompanhado pela Quinta
Turma. (Fonte: TST)
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Ministério do Trabalho implanta HomologNet

A

Secretaria de Relações do
Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego colocou
à disposição dos interessados, a partir de 18 de novembro, em todas as
unidades-sede das superintendências
regionais do Trabalho e Emprego, o
sistema HomologNet. A ferramenta
foi criada para ajudar empresas e
empregados no cálculo das indenizações por ocasião da rescisão de
contrato de trabalho, firmados há
mais de um ano.
A coordenadora Geral de Relações do Trabalho, Paula Polcheira,
destaca que o HomologNet permite
o cálculo dos valores da rescisão do
contrato de trabalho de forma automática, possibilitando à empresa
facilidade na hora da emissão do
Termo de Rescisão e dando ao trabalhador a tranqüilidade de saber que
as indenizações devidas na demissão
serão calculadas por um sistema confiável e garantido pelo Ministério do
Trabalho. “Hoje, cada empresa tem

seu próprio sistema de cálculo. Com
o HomologNet as partes vão ganhar
mais segurança em relação aos cálculos da rescisão do contrato de trabalho uma vez que serão realizados
por um sistema único e confiável”,
avalia a coordenadora.
Ao ressaltar o caráter opcional
da utilização do Sistema, Polcheira
ressalta que o HomologNet vale
apenas para a Assistência realizada no âmbito do MTE, garantida a
preferência sindical quando houver
sindicato representante da categoria do trabalhador. Para orientar
os empregadores na utilização do
sistema, foi preparado o Tutorial
do HomologNet, em formato web e
um arquivo em PDF com perguntas
e respostas visando esclarecer as
dúvidas mais freqüentes, e atualizado periodicamente. Além disso, o
interessado também poderá solicitar
à SRTE mais próxima de sua base
territorial, orientações, cursos, ou
palestras a respeito do sistema, que

serão oferecidos gratuitamente.
O HomologNet começou a ser
desenvolvido em 2007 a partir de
uma determinação do ministro Carlos Lupi, ao constatar a dificuldade
de atendimento, em tempo hábil, da
demanda da Assistência. Em junho
deste ano Lupi lançou o projeto
piloto implantado inicialmente nas
secretarias regionais do Trabalho e
Emprego do DF, PB, TO, RJ e SC.
Quando do pagamento e recebimento de verbas devidas ao empregado
pela extinção de contrato de trabalho
é exigida a formalidade da Assistência para conferir validade jurídica
à ação. Inicialmente, a Assistência
na extinção do contrato de trabalho
– prevista no art. 500 da CLT – só
era exigida nos casos em que o trabalhador gozava de estabilidade.
A partir de 1962 a formalidade se
tornou obrigatória na rescisão de
todo contrato de trabalho extinto
após um ano de vigência. (Com Secom do MTE)

Comissão aprova auxílio em caso
de acidente durante aviso prévio
A Comissão de Trabalho da
Câmara dos Deputados aprovou
o parecer favorável do deputado
Vicentinho (PT/SP) ao PL 7205/10,
que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 21 da Lei 8.213/91, para dispor
sobre a inclusão do empregado em
aviso prévio em benefício decorrente de acidente de trabalho do
Regime Geral de Previdência Social.
O projeto é de autoria dos deputados Ricardo Berzoini (PT/SP), Jô
Moraes (PT/MG), Paulo Pereira da
Silva (PDT/SP), Roberto Santiago
(PV/SP) e Pepe Vargas (PT/RS).
Pela proposta, os casos ocorridos
nesse período serão considerados
acidentes de trabalho, desde que o
funcionário comprove a vinculação
com alguma atividade relacionada à

busca por um novo emprego.
Aviso prévio é o nome que se
dá à comunicação obrigatória que
o empregado ou o empregador
deve fazer à outra parte quando
deseja rescindir o contrato sem justa
causa. Hoje, pela CLT - Decreto-Lei
5.452/43, a antecedência mínima
para essa comunicação é de 30 dias,
na maioria dos casos. Nesse período, o trabalhador tem horário reduzido de trabalho ou é dispensado de
comparecer ao serviço.
Na opinião do relator, deputado Vicentinho (PT-SP), a medida
contribuirá para o aprimoramento
da proteção ao trabalhador. Ele
argumenta que, com a redução da
capacidade de trabalho provocada por acidente, a remuneração

também tende a diminuir. Nesse
caso, segundo o parlamentar,
a “complementação da renda é
fundamental para o sustento do
trabalhador e de sua família”. A
proposta, que tramita em caráter
conclusivo, será analisada ainda
pelas comissões de Seguridade
Social e Família; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
“Art. 21.................................
§3º Equipara-se ao acidente de
trabalho o acidente de qualquer
natureza sofrido pelo segurado, em
período de aviso prévio, mesmo em
caso de indenização pela empresa,
comprovadamente em situação de
procura de novo emprego.” (NR)
(Ag, Câmara)

Empregador só pode dispensar trabalhador
deficiente se contratar outro para a mesma função
O empregador só poderá dispensar o trabalhador deficiente físico ou
reabilitado depois que contratar um
substituto em condição semelhante.
Caso contrário, a dispensa é considerada nula. Esse é o teor do parágrafo
1° do artigo 36 do Decreto 3298/99,
aplicado pela 7ª Turma do TRT-MG,
ao modificar a decisão de 1° Grau e
declarar nula a rescisão contratual,
determinando a reintegração da trabalhadora no emprego.
O desembargador Paulo Roberto
de Castro explicou que o legislador,
ao vincular a despedida de um empregado deficiente ou reabilitado à
contratação de outro, teve como objetivo manter o percentual de vagas
destinadas aos portadores de necessidades especiais, definido no próprio caput do dispositivo, conforme
determinado no artigo 7°, XXXI, da
Constituição Federal. A finalidade do
decreto é criar uma reserva de merca2

do para os deficientes e reabilitados.
Ou seja, o empregador somente poderá exercer o seu legítimo direito
de dispensa, se contratar anteriormente um empregado em situação
similar. Criou-se, na verdade, uma
garantia social, e não propriamente
individual.
“E, em decorrência do princípio
da continuidade, o contrato de
trabalho de empregado inserido
nas disposições contidas no art.
36 do Decreto Lei 3289/99 deve
permanecer íntegro até que a empresa admita outro trabalhador em
condições análogas, importando a
inobservância de tal requisito na
determinação judicial de reintegração do obreiro”, acrescentou o
magistrado. No caso, em setembro
de 1997, a empregada foi contratada
como vendedora. Em setembro de
2008, ela foi reabilitada, passando a
auxiliar administrativa de vendas, e

foi dispensada sem justa causa em
outubro de 2009.
A tese da reclamada é de que,
em substituição à trabalhadora,
contratou mais quatro empregados,
deficientes físicos. No entanto, conforme observou o desembargador,
os referidos empregados foram
admitidos nos meses de maio, junho
e julho de 2009, antes, portanto, da
dispensa da reclamante. Além disso,
os supostos substitutos foram contratados para a função de vendedor e
não para auxiliar administrativa de
vendas. “Tratando-se de trabalhador
deficiente ou reabilitado, a legislação
em vigor dispõe de condições especiais, ou mesmo, rigorosas, tanto
para sua admissão, como para a
dispensa, visando proteção desse
grupo social, que merece assistência
especial da sociedade”, finalizou.
(RO nº 01709-2009-003-03-00-1)
(Notícias TRT 3ª Região)
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STF lança Guia
do Advogado
Como é o recebimento de petições e documentos no STF? Como
é possível tirar cópias dos autos de
processos? Quais as hipóteses de
prioridade na tramitação processual? As respostas para essas e outras
dúvidas foram compiladas no Guia
do Advogado, um manual destinado principalmente aos advogados
que procuram o Supremo. O Guia,
disponível na página do Tribunal na
Internet – www.stf.jus.br – nas versões Flash e PDF, foi desenvolvido
pela Central do Cidadão e Atendimento, em parceria com a Secretaria
Judiciária e com a Presidência.
O chefe da Seção de Atendimento ao Cidadão, da Central, Marcos
Alegre, afirma que o texto vai subsidiar os advogados com informações
práticas e organizadas, normalmente disciplinadas de forma esparsa
em resoluções e outros documentos
normativos. “Tentamos reunir as
dúvidas recorrentes”, explica. Marcos ressalta ainda que o produto é
útil aos profissionais que vêm de
outros estados e não conhecem bem
a estrutura do Supremo.
“A maior dificuldade dos litigantes é descobrir aonde ir, a quem
procurar e como fazer, mas nem
todas as respostas estão nos códigos
de Processo Penal e Processo Civil”,
resume Marcos. O Guia estabelece,
por exemplo, em quais ocasiões
os advogados devem usar toga e
esclarece que o próprio Tribunal
fornece o traje, caso o profissional
não possua um.
O Guia do Advogado reúne
em 20 capítulos assuntos como o
organograma do Supremo, informações sobre repercussão geral,
o passo a passo para fazer petição
eletrônica e como são as sessões de
julgamento. Mas nem só os advogados vão usufruir do manual. Os
cidadãos também podem encontrar
dados proveitosos e conhecer os
serviços oferecidos pelo STF. Há
capítulos que tratam de pesquisas
de andamento processual e de jurisprudência, inscrição no sistema
de acompanhamento processual
STF-push, como funcionam a TV e a
Rádio Justiça, a página da Corte no
YouTube, a livraria do Supremo
e os outros canais de informação.
(Fonte: STF)

Boletim Jurídico

Em direitos não se mexe
Joaquim José da Silva Filho*

“E

ra uma vez um mundo
onde se trabalhava muito e
não se tinha nenhum direito. Naquele tempo não existia carteira
assinada, folga aos domingos, salário
fixo, 13º salário ou férias e FGTS. A
jornada diária de trabalho era de 14 a
16 horas. Não existiam direitos trabalhistas, nem mesmo para os menores
nem para as mulheres”. (relato do
Livro “1º de maio: cem anos de luta”,
de José Luiz Del Roio).
Mas, desde então, houve muitas
lutas, muitas repressões, e apesar
das prisões, das mortes, em todo o
mundo, os trabalhadores venceram
e conquistaram importantes direitos,
que agora são pétreos, ninguém pode
mexer.
No Brasil, a luta dos trabalhadores também foi heróica, foram marcos
importantes as grandes greves, como
a greve geral de 1917, em São Paulo; a
criação da CLT, em 1943; a criação da
Justiça do Trabalho, dos sindicatos,
das centrais sindicais.
Mas um importante fato que
ocorreu no dia 12 de maio de 1978,
quando “os trabalhadores da SaabScania do Brasil, em São Bernardo do
Campo (SP), entraram na fábrica, bateram o cartão de ponto, vestiram seus
macacões, foram para os seus locais de
trabalho diante das máquinas, mas não
as ligaram: cruzaram os braços e nada
produziram”. Naquele momento,
eles não poderiam imaginar que
com aquele gesto, aparentemente simples, estavam abrindo o
caminho de uma nova proposta

sindical para o Brasil.
A greve desafiou o regime militar e iniciou
uma luta política que
se estendeu por todo o
país. No contexto das
mobilizações populares
que se seguiram, surgiram manifestações em
defesa dos direitos trabalhistas, das liberdades
democráticas e contra a
ditadura militar.
Em 05/10/1988 foi promulgada
a Constituição Cidadã, que assegurou direitos trabalhistas e sindicais
fundamentais, como os constantes
no artigo 7º (13º salário, FGTS, férias,
seguro desemprego, jornada máxima
de 44 horas semanais, adicional noturno, adicional em trabalho extraordinário, adicional de insalubridade e
de periculosidade, entre outros), e no
artigo 8º, que assegurou a liberdade
e autonomia sindicais, a unicidade
sindical em todas as instâncias, o
direito de greve e a contribuição para
o custeio confederativo, entre outras
garantias.
No período do Lula Presidente
(2002/2010), não podemos negar
que tivemos grandes avanços nos direitos dos trabalhadores e na organização
sindical. No entanto, ficou ainda muito
o que se fazer, como por exemplo, a implementação da Convenção 151 da OIT,
reguladora da situação dos servidores
públicos, já ratificada mas não implementada; a ratificação da Convenção 158 da
OIT, que proíbe as demissões imotivadas;
e muitos outros avanços, sem esquecer
um só segundo, das ações estratégicas

que deveremos trilhar pela
manutenção dos direitos
conquistados com muitos
sacrifícios.
Pois, esse é um momento delicado. É hora de
nos mantermos bem alertas contra as forças reacionárias, que com discursos
neoliberais e anacrônicos,
pregam a reforma da CLT,
a flexibilização das normas trabalhistas, a desoneração da folha de pagamento (em
prejuízo ao trabalhador), a volta da
CPMF, a manutenção do famigerado
fator previdenciário e pasmem, eles
pregam o fim da unicidade sindical
nas federações e confederações, a
extinção da contribuição sindical e
mais um tanto de baboseiras nocivas, e tudo isso, sem nos ouvir, sem
consultas ao legítimo conjunto de
trabalhadores integrantes do sistema
confederativo. Eles vão insistir sim
em subtrair estes nossos direitos tão
duramente conquistados ao longo
de mais de um século, com muita
luta, sob muita repressão, com muito
sangue.
Parafraseando Lula, que afirmou
“Que ninguém mais ouse duvidar da capacidade de luta da classe trabalhadora”
- agora, em um novo contexto, se necessário for, vamos continuar a luta, cantando
a mesma “canção”, e nos preparar para a
defesa dos nossos direitos, companheiros.
Em direitos não se mexe!
*Diretor de Assuntos Trabalhistas e
Judiciários da CNTS e Secretário Geral
do SinSaudeSP

Greve não é motivo para
demissão por justa causa
Com o entendimento
de que greve é um direito
constitucional do trabalhador, a Oitava Turma
do TST restabeleceu a
sentença que condenou
o frigorífico sul-matogrossense Bertin S.A., ao
pagamento das verbas
rescisórias devidas a um
empregado grevista que
foi dispensado indevidamente por justa causa.
No caso, o empregado,
juntamente com cerca de
200 trabalhadores, continuou em greve, mesmo
após o sindicato de sua
categoria ter firmado
acordo com a empresa
para o encerramento do movimento,
diante do compromisso patronal
de dar continuidade à classificação
funcional e estudar melhoria da convenção coletiva.
Ao decidir sobre recurso da empresa contra sentença desfavorável
do primeiro grau, o Tribunal Regional
da 24ª Região (MS) considerou que o
empregado agiu de forma insubordinada. O TRT reformou a sentença,
deu razão à empresa e declarou a
justa causa na rescisão contratual. De

acordo com a relatora do recurso do
empregado no TST e presidente da
Oitava Turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, a decisão regional violou
o artigo 9º da Constituição e o artigo
1º da Lei nº 7.783/89, que tratam do
direito de greve. Ainda segundo a
relatora, o “ato de insubordinação”,
previsto no artigo 482, “h”, da CLT,
pressupõe que o empregado tenha
descumprido ordem direta do empregador, o que não está em discussão na
hipótese do caso.

Ressaltando que
o direito de greve é
assegurado constitucionalmente e
legalmente ao trabalhador, a quem
compete “decidir
sobre a oportunidade de exercê-lo
e sobre os interesses que devam
por meio dele defender”, a relatora
acrescentou que, há
muito, o STF instituiu a Súmula nº
316, dispondo que
“a simples adesão à
greve não constitui
falta grave”. Ainda
que houvesse o alegado desrespeito a formalidades previstas na Lei
7.783/89, o empregado não poderia
ter sido dispensado por falta grave,
“inclusive por ausência de previsão legal nesse sentido”, concluiu
a relatora. Assim, a demissão por
justa causa foi revertida em rescisão
imotivada e a empresa foi condenada a pagar a devida rescisão ao
empregado. O voto foi aprovado
por unanimidade na Oitava Turma.
(RR-124500-08.5.24.0086)
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Movimento
sindical
denuncia
práticas
antissindicais
Dirigentes sindicais defenderam, durante a Conferência Nacional Pelo Direito de
Organização Sindical e fim
das Práticas Antissindicais no
Brasil, promovida pelas centrais e realizada dias 17 e 18
de novembro, em São Paulo, a
proposta de um projeto de lei
que garanta o pleno exercício
da atividade sindical e coíba
as práticas antissindicais no
âmbito das empresas e do Estado brasileiro. O evento contou
com o apoio da Organização
Internacional do Trabalho e do
Dieese. Dirigentes de todas as
regiões do país discutiram com
o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do
Trabalho, Ministério da Justiça
e representantes do Senado e da
Câmara dos Deputados.
O objetivo do projeto de lei
é proteger a liberdade de organização sindical, atualmente
ferida pela interferência de
setores do Ministério Público
e do Judiciário contra o direto
de greve e sustentação dos
sindicatos. Foi denunciado que
os ataques promovidos por setores do Ministério Público e do
Judiciário têm o objetivo claro
de desestruturar o movimento
sindical, ao minar e atacar a
contribuição dos trabalhadores
ao seu principal instrumento de
defesa, o sindicato.
Este mecanismo é utilizado
de diversas formas, seja através
da limitação do direito de greve; do interdito proibitório (instrumento jurídico que impede
que os dirigentes sindicais se
aproximem do local de trabalho para discutir com a base a
organização de um movimento
grevista); do assassinato de dirigentes sindicais; da anulação
de convenções coletivas; do ataque à contribuição assistencial
ao da interferência nas eleições
sindicais.
Durante os debates sobre
práticas antissindicais e a necessidade de uma legislação
foi proposto pelos dirigentes,
uma oxigenação do Poder Judiciário Trabalhista no Brasil
e no Ministério Público do
Trabalho, pois são poderes
estatais defasados com visões
equivocadas do que é a realidade do movimento sindical.
Não podemos avançar jogando
fora o que temos de conquistas.
Sem dinheiro não poderemos
enfrentar nem os patrões nem
os governos. Não há autonomia
política nem de organização
sem haver autonomia financeira. (Fonte: FST)
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Desoneração de folha pode prejudicar
recursos da Previdência, diz Dieese

discussão sobre desoneração
da folha de pagamento para
empresas privadas é preocupante pela forma como está colocada,
avalia Carlindo Rodrigues de Oliveira, economista do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconomicos - Dieese. O debate
está direcionado a encargos sociais,
com eventual redução da contribuição previdenciária patronal e do
salário-educação.
Os objetivos da medida seriam
gerar empregos e incentivar a formalização de contratações, mas isso
não é consensual entre especialistas,
diz Oliveira. A redução dos tributos e
encargos pagos pelas empresas sobre
o salário dos trabalhadores foi uma
promessa de campanha da presidente eleita, Dilma Rousseff. O ministro
do Planejamento, Paulo Bernardo,
afirmou que há estudos nesse sentido
feitos pelo governo atual.

O Ministério da Fazenda teria
dados sobre os efeitos de medidas
propostas como parte de uma reforma tributária mais ampla, mas que
não foi executada. Entre as propostas,
está a redução de 20% para 14% do
salário a contribuição patronal para o
INSS. O salário-educação, equivalente a 2,5% também poderia ser eliminado, segundo o jornal O Estado de
S. Paulo. Não há informações sobre
formas de compensação das perdas.
As medidas ajudariam a reduzir
o chamado “custo Brasil” – termo
cunhado para se referir a encargos e
exigências de legislação do país – e
que poderia até atenuar a “guerra
cambial” instalada no país. Com
preços mais baixos, as exportações
poderiam ser mais competitivas,
dizem os defensores da alteração. “É
preocupante o debate. Se for haver
redução da contribuição do INSS,
é preciso dizer qual será a nova

Reconhecida repercussão geral
em recurso sobre isenção de
contribuição previdenciária
Por votação unânime, o Plenário
Virtual do STF reconheceu repercussão geral no Recurso Extraordinário
(RE) 630137, interposto pelo Instituto
de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul (IPERGS). A discussão
apresentada no caso diz respeito ao
dever do Estado em reduzir a carga
tributária daqueles que retiram parte
considerável de seus recursos para
restabelecerem sua saúde ou amenizarem seu sofrimento.
O recurso pretende saber se é autoaplicável a isenção da contribuição
previdenciária – prevista no artigo 40,
parágrafo 21, da Constituição Federal – a beneficiário que, “na forma de
lei, for portador de doença incapacitante”. No recurso, é questionado ato
do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, que condenou o instituto
a restituir as quantias descontadas a
título de contribuição previdenciária
que excedam o limite definido, desde
a data em que a Emenda Constitucional nº 47/05 entrou em vigor.
O IPERGS sustenta que o artigo
40, parágrafo 21, da CF, não é autoaplicável e que inexiste legislação de
normas gerais que regule a limitação
ao poder de tributar (artigo 146,
inciso II, da CF). Aponta que a lei é
necessária para definir quais doenças
serão abrangidas pela imunidade.
Também argumenta que o acórdão
contestado, ao estender a lista de
doenças incapacitantes utilizada para
motivar a aposentadoria especial
à imunização tributária, violou o
princípio da separação de poderes
(aplicação, por analogia, da Lei Complementar Estadual 10098/94).
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O relator, ministro Joaquim Barbosa, entendeu caracterizada a repercussão geral da matéria. “Ambos
os pontos versados pelo Estado
recorrente têm intensa densidade
constitucional”, avaliou. Segundo
ele, a Constituição Federal define a
proteção da saúde como prioritária
(artigo 196, da CF) “e é lícito considerar que o acometimento de graves
doenças impõe peso considerável aos
recursos patrimoniais disponíveis
(ou faltantes) dos cidadãos (custo de
longos tratamentos com honorários
médicos, exames, medicamentos,
etc)”. Dessa forma, considerou haver
relevância constitucional “acerca da
discussão sobre os limites da postura
estatal no cumprimento de seu dever
de reduzir outros ônus periféricos,
como a carga tributária, àqueles que
comprovadamente são obrigados a
destacar recursos consideráveis ao
restabelecimento da saúde ou, ao
menos, à mitigação de sofrimento”.
Por outro lado, o ministro Joaquim Barbosa observou que, “como
toda exoneração devolve à coletividade, em maior ou menor grau,
custos da manutenção das políticas
públicas, faz-se necessário examinar
qual é o ponto de equilíbrio que torna
a expectativa de exoneração do contribuinte lícita”. No mesmo sentido, o
relator salientou ser relevante firmar
se “pode o Judiciário, e em quais
termos, tomar de empréstimo legislação criada para fins objetivamente
distintos para fazer valer o direito
constitucional à saúde, ao qual se
submete a tributação, neste caso”.
(Fonte: STF)

fonte de financiamento para suprir
isso”, alerta Carlindo Rodrigues de
Oliveira, em entrevista à Rede Brasil
Atual. “Não se pode deixar o impacto
negativo por conta da Previdência”,
contesta.
Para o economista do escritório
regional de Minas Gerais do Dieese, a
ideia de que a medida é positiva para
a geração de empregos não é consensual entre estudiosos do mundo do
trabalho. Ele avalia que tende a haver
impacto maior sobre a formalização,
mas mesmo assim a proposta pode
não ser o fator mais decisivo. “Simplesmente o fato de a economia voltar
a crescer com certa pujança nos últimos anos já significou aumento das
contratações com carteira assinada”,
lembra Oliveira. Em 2008 e 2010, anos
de mais aceleração econômica, o país
registrou recordes de contratações
em diversos meses.
O acumulado no ano era de 932

mil postos formais criados até setembro, o que indica que, até o fim
de 2010, o número deve ultrapassar
1 milhão, segundo o Ministério do
Trabalho. “Ainda assim, desde que
não signifique redução de direitos,
a medida pode ser interessante. A
incidência poderia ser sobre o lucro
líquido ou sobre o faturamento das
empresas”, aponta. A avaliação de
Oliveira é que, por ter sido explicada genericamente e sem detalhes,
a possibilidade de prejuízos para a
Previdência é tão preocupante.
A avaliação é de que a desoneração da folha de pagamento poderia
funcionar se não colocasse em risco
os recursos da Previdência Social
nem parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
– destino dos recursos advindos da
contribuição social salário-educação,
se a mudança fosse outra. (Fonte:
Brasil Atual)

Contrato nulo não impede
indenização por doença
ocupacional
O reconhecimento
da nulidade absoluta
do contrato de trabalho não impede que se
receba uma indenização por danos morais
e materiais em decorrência de doença ocupacional. Contratada
sem concurso público
pelo município de
Londrina e sem vínculo de emprego válido, uma trabalhadora,
após mais de dez anos
de serviço, adquiriu
artrose na coluna cervical e tendinite nos ombros e
deverá receber R$ 2.600 por danos
morais e R$ 1 mil por danos materiais, atualizáveis a partir do
ajuizamento da reclamação.
O agravo de instrumento do
município, que buscava reformar a decisão, foi rejeitado pela
Sexta Turma do TST.
Em situações semelhantes,
afirma o relator do agravo,
ministro Maurício Godinho
Delgado, o TST “tem entendido
que os direitos que ultrapassem
a esfera tipicamente trabalhista,
embora relacionados à contratação nula, devem ser plenamente
garantidos ao empregado”.
Após citar precedentes dos
ministros Alberto Bresciani,
Lelio Bentes Corrêa, Maria Cristina Peduzzi e Renato Paiva,
o ministro Godinho Delgado
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observou não ser razoável que
o “trabalhador, pelo fato de estar vinculado ao Poder Público
por um contrato nulo – nulidade esta oriunda do próprio
ato da entidade estatal – não
esteja albergado pela proteção
constitucional relativa aos seus
direitos fundamentais”.
O ministro Godinho Delgado
frisou que “o interesse público
não pode suplantar os atos ilícitos e causar dano a outrem”.
Seguindo o voto do relator, que
considerou incólumes os dispositivos legais e constitucionais
invocados pelo município e
inservíveis os julgados apresentados para confrontação de
divergência jurisprudencial, a
Sexta Turma negou provimento
ao agravo de instrumento. (AIRR
- 422440-55.2004.5.09.0018)

