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Diretoria se reúne em dezembro 
para revisar planejamento
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Dirigentes de SP e MS participam 
de curso de capacitação

Com o tema de abertura Sindicato, Sociedade e Saúde no Brasil foi 
realizado na capital paulista mais um curso de capacitação de di-
rigentes sindicais da CNTS, em parceria com o Dieese. O evento,  

contou com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de São Paulo 
- SINSAUDE-SP.                                                                                       Pág. 3

A CNTS se mantém firme na mobilização pela aprovação do PL 
2.295/00. Após aprovação nas comissões de Seguridade Social e Fa-
mília, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, a proposta 
aguarda inclusão na pauta do plenário da Câmara dos Deputados. 
O PL foi tema de audiência de dirigentes da Confederação com o 
vice-presidente da Casa, deputado Marco Maia – que garantiu apoio 
à inclusão na pauta e aprovação do projeto – solicitou audiência com 
o presidente, deputado Michel Temer, e enviou ofício aos líderes 
partidários, em que solicita agilidade na votação do projeto e aponta 
as inúmeras e justas razões para a regulamentação da jornada de 
30 horas semanais para os profissionais da Enfermagem. Pág. 2

30 horas já!
CNTS mantém mobilização 

pela aprovação do PL 2.295/00

Avaliação aponta 
êxito do Projeto 

CNTS/Cofen

NR 32 terá ação 
conjunta da 
CNTS e CNS
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Lideranças de SC participam 
de XIX Encontro Estadual

Pág. 7

Mais notícias das federações e 
sindicatos nas páginas 8 e 9

Comitê de Gênero 
da CNTS realiza 
atos pelo fim da 
violência contra 

a mulher
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Pesquisa Ibope
revela que saúde 

tem pior avaliação 
no Governo Lula
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Curso teve 40 participantes

Solenidade de abertura da III Jornada em Aracaju

Dirigentes da 
Confederação 
em ato na 
Câmara dos 
Deputados e 
em audiência 
com o 
deputado 
Marco Maia
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A CNTS se mantém firme na mobi-
lização pela aprovação do Projeto 
de Lei 2.295/00, que dispõe sobre 

a jornada de trabalho dos profissionais 
da Enfermagem em 30 horas semanais. 
Após aprovação nas comissões de Segu-
ridade Social e Família, de Finanças e 
Tributação e de Constituição e Justiça, 
a proposta aguarda inclusão na pauta 
do plenário da Câmara dos Deputados. 
O PL foi tema de audiência, dia 28 de 
outubro, de dirigentes da CNTS com 
o vice-presidente da Casa, deputado 
Marco Maia (PT-RS), que garantiu 
apoio à inclusão na pauta e aprovação 
do projeto. A Diretoria da Confedera-
ção solicitou, ainda, audiência com o 
presidente da Câmara, deputado Michel 
Temer (PMDB-SP), e enviou ofício aos 
líderes partidários pedindo apoio para 
inclusão na pauta e aprovação do projeto 
sem emendas.

O presidente da CNTS, José Lião de 
Almeida, solicitou agilidade na votação 
do PL 2.295, lembrando que inúmeras 
são as causas justas para a regulamen-
tação da jornada de no máximo 30 horas 
semanais, especialmente, em razão de 
suas características próprias, pois esses 
profissionais dedicam-se permanente-
mente aos cuidados diretos a pacientes 
acometidos das mais variadas doenças, 
muitas das quais infecto-contagiosas. A 
constante exposição destes trabalhadores 

acaba por atingir seu condicionamento 
psicológico, com elevado nível de ‘estres-
se’, causado pela angústia e sofrimento de 
seu semelhante acamado que, por vezes, 
é levado até a morte. O presidente esteve 
acompanhado do vice-presidente, João 
Rodrigues Filho, e dos diretores Valdir-
lei Castagna, José Caetano Rodrigues, 

Adair Vassoler, Joaquim José da Silva 
Filho e Mário Jorge dos Santos Filho.

Dirigentes da CNTS, das federações 
filiadas e sindicatos vinculados acompa-
nharam todos os passos da tramitação 
do projeto nas comissões, atuando junto 

aos presidentes, aos relatores e membros 
dos colegiados, com envio de ofícios 
e distribuição do manifesto pelo voto 
SIM ao PL 2.295, contendo as justas 
razões para aprovação da matéria. No 
documento, a CNTS lembra o apoio 
formalizado por lideranças de todos os 
partidos presentes ao ato público reali-
zado no auditório Nereu Ramos, em 25 
de março deste ano, que reuniu cerca 
de dois mil profissionais e dirigentes 
sindicais e de classe e foi avaliado por 
deputados de vários partidos como a 
maior mobilização dos últimos na Casa. 
Mais de 70 parlamentares, incluindo o 
presidente da Câmara, deputado Michel 
Temer (PMDB-SP), se comprometeram 
com a aprovação do projeto. 

A diretoria da CNTS ressalta, mais 
uma vez, a necessidade de as entidades 
sindicais e de classe e os trabalhadores 
da saúde continuarem mobilizados pela 
aprovação da proposta no plenário da Câ-
mara e pela sanção da lei pelo presidente 
da República. A Confederação destaca 
que a aprovação da jornada máxima de 
30 horas semanais trata-se de questão de 
justiça, pautada nos princípios do SUS, 
voltados à melhor qualidade de vida 
desses profissionais, o que certamente 
resultará no melhor atendimento aos 
usuários dos serviços de saúde.

A Diretoria

30 horas já!

Mobilização continua

humor
Havia certa vez um homem nave-

gando com seu balão, por um lugar des-
conhecido. Ele estava completamente 
perdido e qual grande foi sua surpresa 
quando encontrou uma pessoa... Ao 
reduzir um pouco a altitude do balão, 
em uma distância de 10m aproximada-
mente, ele gritou para a pessoa: 

 - Ei, você aí, onde eu estou?
E então o jovem respondeu: 
- Você está num balão a 10 metros 

de altura!
Então o homem fez outra per-

gunta: 
- Você é enfermeiro, não é? 
O rapaz respondeu: 
- Sim... puxa! Como o senhor adi-

vinhou? 
E o homem: 
- É simples, você me deu uma res-

posta tecnicamente correta, mas que não 
me serve para nada...

Então o enfermeiro pergunta:
- O senhor é um médico, não é?
E o homem: 
- Sou... Como você adivinhou??? 
E o rapaz: 
- Simples: o senhor está completa-

mente perdido, não sabe fazer nada e 
ainda quer colocar a culpa no enfer-
meiro.  

Por unanimidade dos presentes à 
reunião, a Comissão de Seguridade 
Social e Família aprovou, na manhã 
de 24 de junho, o parecer do deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). Em 
seu relatório, Faria de Sá defendeu a 
medida como “extremamente justa”, 
por ser o exercício da Enfermagem 
extenuante e implicar em vários riscos 
para a saúde dos profissionais e para 
acompanhar tratamento especial já 
conquistado por profissionais médi-
cos, técnicos e auxiliares de laborató-
rio e de radiologia. O relatório eviden-
ciou a sobrecarga de trabalho, citando 
que existem hospitais nos quais um 
profissional tem de atender a vinte ou 
trinta pacientes. O deputado manteve 
o texto aprovado no Senado.

Durante a votação na Comissão 
de Finanças e Tributação, dia 16 
de setembro, o relator da proposta, 
deputado Ilderlei Cordeiro (PPS-
AC), argumentou que a aprovação 
da proposta busca a isonomia com 
outros profissionais de saúde; a me-
lhoria das condições de trabalho e 
de atendimento à população; e que 
o impacto no orçamento da União 
é mínimo, uma vez que o número 
de profissionais da saúde que estão 
na folha de pagamento do Governo 
Federal é restrito. “Os profissionais 
de saúde, funcionários do SUS, são 
pagos pelos estados ou municípios, 
com exceção dos funcionários de hos-
pitais universitários, que são pagos 
pelo MEC e parcela significativa já 
adota 30 horas”.

Cordeiro ressaltou que, tão impor-
tante quanto a adequação da jornada 

de trabalho às especificidades e ne-
cessidades da categoria, visando um 
melhor atendimento à população, é o 
fato de implicar no ingresso de mais 
de 50.000 profissionais em uma área 
de extrema relevância para a socie-
dade brasileira. E acrescentou: “No 
que diz respeito ao custo para o setor 
público, estimativas indicam que o 
impacto com a mudança da jornada 
demanda a contratação de apenas 
21.965 profissionais com um custo 
anual de R$ 259.479.632. Este valor 
significa cerca de 0,39% do orçamento 
público da saúde em números de 2005 
e menos de 0,021% do Orçamento da 
União de 2009”.

O relator destacou que inúmeras 
leis, decretos e portarias estaduais e 
municipais já estão em vigência com 
implantação da jornada de 30 horas, 
reconhecendo a sua necessidade e 
aplicabilidade ao trabalho desses 
profissionais. “Do mesmo modo, o 
Decreto nº 4.836/03, assinado pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
alterou o art. 3º do Decreto nº 1.590/95, 
estabelecendo para os servidores da 
Administração Pública Federal Dire-
ta, Autarquias e Fundações Federais 
que, “quando os serviços exigirem 
atividades contínuas de regime de 
turnos ou escalas”, é facultado aos 
dirigentes autorizar a “jornada de 
trabalho de seis horas diárias e carga 
de 30 horas semanais”.

Audiência pública - Na participa-
ção da CNTS na mesa de debates, o 
diretor José Caetano Rodrigues ressal-
tou que a redução da jornada tem sido 
objeto de debate em todos os fóruns 

de discussão e negociações, com o 
objetivo de melhorar a qualidade dos 
serviços prestados à sociedade, e que 
o projeto busca resgatar proposta já 
aprovada pelo Congresso Nacional, 
objeto do PL 407/91, texto vetado na 
ocasião pelo então presidente Fernan-
do Henrique Cardoso. Argumentou, 
também, que grande parte dos tra-
balhadores da saúde, especialmente 
os servidores públicos estaduais, já 
adotaram na prática a jornada de 30 
horas semanais, por força de lei ou 
mesmo através de norma coletiva 
específica; e que outros profissionais, 
como médicos e auxiliares de radio-
logia, que trabalham lado a lado com 
profissionais da enfermagem, têm 
assegurado carga horária de quatro 
horas diárias.

Os presidentes do Conselho Na-
cional de Saúde, Francisco Batista 
Júnior; do Cofen, Manoel Neri da 
Silva; da ABEn, Maria Goretti Lopes; 
e da FNE, Sílvia Casagrande, também 
participaram da mesa de debates, 
quando defenderam a aprovação do 
PL 2.295. 

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania aprovou o parecer 
do deputado Colbert Martins (PMDB-
BA) pela constitucionalidade, juridi-
cidade e boa técnica legislativa do PL 
2.295. Já foi encerrado o prazo sem 
apresentação de recurso e foram de-
sapensados os PLs 969/99, 2.169/99, 
794/07, 1.891/07 e 2.392/07, em face 
do arquivamento dos mesmos. Leia 
a íntegra dos ofícios na página da 
Confederação – www.cnts.org.br – no 
item Documentos.

Proposta foi aprovada por unanimidade nas comissões
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Gripe influenza

Revisão do planejamento estra-
tégico, com ajustes para o biênio 
2010/2012, será o ponto principal da 
reunião da diretoria plena da CNTS, 
agendada para o período de 1º a 4 de 
dezembro, em Brasília. Com partici-
pação do Dieese, diretores, membros 
dos conselhos Fiscal e de Represen-
tantes, integrantes dos comitês e 
delegados internacionais, titulares e 
suplentes, farão um balanço das ações 
e atividades realizadas no decorrer de 
2009 no sentido de definir priorida-
des, dar prosseguimento àquelas que 
foram executadas a contento e buscar 
alternativas, se necessário, para metas 
não cumpridas.

Também está na pauta da reunião 
a análise do relatório de atividades 
políticas, administrativas e financei-
ras de 2008. Os membros do Conselho 
Fiscal estarão reunidos não apenas 
para avaliar o relatório de 2008, mas 
também as contas do terceiro trimes-

tre de 2009.
Os preconceitos e desigualdades 

que atingem o mercado do trabalho, 
envolvendo as questões de gênero, 
raça, jovens e LGBTs serão debati-
dos em seminário coordenado pelos 
comitês da Confederação e com par-
ticipação da diretoria plena. “Nosso 
objetivo é o de conscientizar e alertar 
para a importância e necessidade de 
implantação e/ou fortalecimento de 
comitês específicos para debater os 
problemas dos quatro segmentos 
nas entidades sindicais, em todos 
os níveis, sindicatos, federações e 
confederações”, ressalta a coordena-
dora dos comitês e diretora Social e 
de Assuntos Legislativos da CNTS, 
Lucimary Santos Pinto.

A reunião será encerrada com o 
tradicional jantar de confraternização 
entre os dirigentes, funcionários, as-
sessores, familiares e convidados da 
Confederação.

A CNTS, a CNS 
(patronal) e o Minis-
tério do Trabalho e 
Emprego vão definir 
normas de proteção 
às trabalhadoras ges-
tantes e lactantes em 
estabelecimentos de 
saúde contra a con-
taminação pela Gripe 
Influenza A (H1N1). 
Acordo nesse sentido 
foi firmado em reu-
nião de representantes 
das entidades sindi-
cais com o secretário 
adjunto de Relações do Trabalho do 
MTE, André Luis Grandizoli, dia 22 
de setembro. As confederações vão 
elaborar uma proposta a ser apresen-
tada ao ministro Carlos Lupi.

“As avaliações são de que a fase 
crítica atual já passou, mas um novo 
surto da gripe pode vir com o próxi-
mo inverno, por isso, a necessidade 
de definição de medidas preventivas, 
especialmente para os trabalhadores 
incluídos nos grupos de risco”, ressal-
tou o diretor da CNTS, José Caetano 
Rodrigues, que participou da reunião 
junto com o diretor Jânio Silva, que 
relatou a experiência vivida no dia-
a-dia nos locais de trabalho.

A CNS esteve representada no 
encontro por Monaliza Costa Santos e 
Alexandre Venzon Zanetti. Por parte 
do Ministério participaram também 
a coordenadora geral de Registro 
Sindical, Zilmara David de Alencar, 
a coordenadora e o assistente de In-
formações Sindicais, Thais Tozzato 
Gimenes e Antônio de Pádua oliveira 
Júnior.

Diante dos riscos iminentes e do 

Com o tema de abertura Sin-
dicato, Sociedade e Saúde no 
Brasil foi realizado na capital 

paulista mais um curso de capacita-
ção de dirigentes sindicais da CNTS, 
em parceria com o Dieese. O evento, 
que contou com o apoio do Sindicato 
dos Trabalhadores da Saúde de São 
Paulo - SINSAUDE-SP, seguiu o 
formato aprovado no planejamento 
estratégico da Confederação, com o 
objetivo de formar lideranças para 
intervenção qualificada sobre temas 
relacionados à agenda sindical e à 
conjuntura nacional.

Os sindicalistas presentes tam-
bém debateram sobre acordos e con-
venções coletivas, saúde e segurança 
no trabalho, sistema de saúde pública 
(SUS), seguridade social, relação en-
tre saúde pública e saúde privada, 
entre outros assuntos. “Os partici-
pantes do curso saíram satisfeitos 
com o resultado e com as palestras 
dos técnicos do Dieese, pois o apren-
dizado e a troca de experiências são 

CNTS realiza curso para dirigentes 
das regiões sudeste e centro-oeste

de grande valia para a aplicação no 
dia-a-dia dos sindicatos na base”, dis-
se José Lião de Almeida, presidente 
da CNTS e do SINSAUDE-SP.     

Estiveram presentes ao curso 

dirigentes de entidades sindicais da 
saúde de várias cidades do Estado de 
São Paulo, como Catanduva, São José 
dos Campos, Santos, Sorocaba e tam-
bém do Sindicato dos Biomédicos de 

São Paulo, além dos representantes 
do Estado de Mato Grosso do Sul.

“Nossa expectativa é de que 
cursos como esse se repitam, pois 
como dirigentes sindicais da saúde 
é preciso estarmos cada vez mais 
bem preparados para enfrentar 
os desafios políticos e técnicos do 
sindicalismo moderno”, disse Jo-
aquim José da Silva Filho, diretor 
de Assuntos Trabalhistas e Judici-
ários da CNTS e Secretário-geral do 
SINSAUDE-SP.

O projeto é coordenado pelo 
diretor de Assuntos Culturais e 
Orientação Sindical da CNTS, Edson 
Clatino de Souza, e conduzido por 
técnicos do Dieese, e já foi realizado 
para dirigentes da região sul, de 3 a 6 
de março, em Florianópolis (SC), e da 
região nordeste, de 18 e 21 de agosto, 
em Recife (PE). O próximo curso será 
realizado no Rio de Janeiro, ainda 
sem data definida, com participação 
de dirigentes dos estados do Espírito 
Santo e de Minas Gerais.

MTE, CNTS e CNS vão definir 
normas de proteção às 
gestantes e lactantes

significativo número 
de gestantes vítimas 
do vírus Influenza 
A(H1N1), e conside-
rando o elevado índice 
de mulheres profis-
sionais da saúde, em 
idade reprodutiva, 
a CNTS já vinha co-
brando do governo a 
adoção de medidas 
preventivas que vi-
sem proteger as tra-
balhadoras grávidas e 
lactantes da exposição 
ao vírus em suas ati-

vidades profissionais. Nesse sentido 
enviou ofício ao ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, em que destaca 
que as gestantes, segundo estatísticas, 
inclusive do próprio Ministério, são o 
principal grupo de risco para compli-
cações causadas pelo vírus Influenza 
A(H1N1) e propõe o afastamento 
temporário do trabalho, sem prejuízo 
da remuneração.

A iniciativa da CNTS foi levada 
também ao Conselho Nacional de 
Saúde, que decidiu incluir na dis-
cussão os demais trabalhadores inse-
ridos nos grupos de risco, e recebeu 
apoio da Confederação Nacional da 
Saúde. A Confederação ressalta que 
há consenso entre infectologistas e 
obstetras das redes pública e particu-
lar, envolvidos nas discussões sobre a 
doença, de que as grávidas devem ser 
afastadas do atendimento ao público. 
Também são incluídas no grupo de 
risco as crianças com até dois anos 
de idade. Vários órgãos dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, 
em todo o país, adotaram medidas 
isoladas e temporárias.

Diretoria se reúne para 
revisar planejamento
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Curso visa intervenção qualificada dos dirigentes

A Comissão de Seguridade Social 
e Família aprovou, dia 30 de setem-
bro, a explicitação de que o Sistema 
Único de Saúde – ao integrar ações 
nos campos assistencial e preven-
tivo – deve promover, proteger e 
recuperar a saúde, com o concurso 
de todas os profissões legalmente 
reconhecidas da área. O texto apro-
vado é o substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei 3.077/00, que torna 
explícita essa norma na Lei Orgânica 
da Saúde (8.080/90). O projeto havia 
sido aprovado originalmente pela 
Câmara em 2001.

O relator da matéria, deputado 
Darcísio Perondi (PMDB-RS), ad-
mitiu que nem o texto original do 
projeto – de autoria do ex-deputado 

Ricardo Ferraço, que previa o aten-
dimento odontológico no SUS – nem 
o substitutivo do Senado inovam 
a legislação em vigor, que já prevê 
atenção integrada e multiprofissional 
na rede pública de saúde. “A nosso 
ver, o atendimento odontológico, 
como de resto todas as demais ações 
de saúde relativas aos diversos cam-
pos do conhecimento, como o da nu-
trição, da psicologia, da fisioterapia, 
entre outros, já está contemplado pela 
legislação vigente, dentro da atenção 
integral à saúde”, afirmou o relator.

O projeto ainda será analisado 
pelas comissões de Finanças e Tribu-
tação e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ) antes de ser votado 
pelo plenário. (Ag. Câmara)

Comissão explicita atenção 
integral à saúde pelo SUS
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O Conselho Regional de Enfer-
magem de Pernambuco não poderá 
reajustar a cobrança de anuidade 
dos profissionais do Estado para 
valores maiores que R$ 78 para o 
ano de 2009 e de R$ 23 para os anos 
anteriores. O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, ministro Cesar 
Asfor Rocha, negou pedido da en-
tidade para suspender tutela que 
determinou tais valores. Após a de-
cisão da primeira instância, o Coren 
entrou com Agravo de Instrumento 
no Tribunal Regional Federal da 

5ª Região, mas o presidente negou 
seguimento ao pedido de reconside-
ração, também negado pelo desem-
bargador, relator do caso.

Em suspensão de liminar e de 
sentença dirigido ao STJ, o Coren 
alegou que há risco de lesão à or-
dem pública com a redução das 
anuidades, levando à insustentabili-
dade financeira da entidade. Ainda 
segundo o órgão, há possibilidade 
de lesão à saúde pública, pois as 
atividades de fiscalização podem 
parar. “Estão na iminência de serem 

suspensas, inclusive as fiscalizações 
programadas até dezembro do cor-
rente, tendo em vista a imposição 
legal de termos que cobrar o valor 
de R$ 78,55”, acrescentou o Coren.

A decisão, no entanto, foi man-
tida. Segundo o ministro Cesar 
Rocha, o Coren não conseguiu de-
monstrar o potencial lesivo da deci-
são. “Ao que se verifica, o Conselho 
continuará a receber as anuidades 
dos profissionais de enfermagem, 
estando impedido, apenas, de 
reajustá-las acima do determinado 

na decisão impugnada”, observou. 
Para o presidente, tal limitação não 
representa, por si só, obstáculo à 
atividade fiscalizadora da autarquia 
ou lesão à saúde da população. “De 
outra parte, os próprios estados e 
municípios, através de suas secre-
tarias e de outros órgãos relaciona-
dos com a área da saúde, também 
realizam atividade de fiscalização 
dos serviços médicos hospitalares, 
não estando tal encargo vinculado 
estritamente à atividade do Coren”, 
concluiu Cesar Rocha. (Fonte: STJ)

Novo código eleitoral do sistema 
Cofen/Coren ainda mantém vícios

A diretoria da CNTS fará uma 
análise detalhada da Resolu-
ção Cofen nº 355/09, que apro-

va o Código Eleitoral, estabelecendo 
as normas gerais para as eleições des-
tinadas à composição dos plenários 
dos conselhos Federal e Regionais de 
Enfermagem, com vistas a apresentar 
sugestões ao relator do PL 3.277 e 
orientar as entidades filiadas e vin-
culadas sobre o novo código. O texto, 
divulgado pelo Conselho Federal de 
Enfermagem, revoga todas as disposi-
ções em contrário e, em especial, as re-
soluções Cofen nºs 209/98, 316/2007 
e 323/98, como também o parágrafo 
único do art. 21 e o §2º do art. 29 da 
Resolução Cofen nº 242/00.

Segundo a Resolução, “os con-
selhos que integram o Sistema 
Cofen/Coren deverão dar ampla 
publicidade ao Código, como for-
ma de oportunizar a participação 
dos profissionais de enfermagem 
nos pleitos eleitorais do Sistema”. 
A divulgação deve ser feita “por 
meio de cartazes e livretos junto às 
principais instituições de saúde de 
cada Estado e do Distrito Federal; 
periódicos instituídos pelo Cofen e 
pelos Corens, onde houver; e sítios 
na internet de cada ente participante 
do Sistema. O Cofen ressalta, ainda, 
ter considerado, na elaboração da 
Resolução, os resultados da consulta 
pública realizada durante o ano de 
2008, na qual os profissionais enca-
minharam variadas sugestões.

A CNTS encaminhou propostas 
ao Cofen e realizou oficina em Bra-
sília, com participação da diretoria 
plena e de dirigentes das federações 
filiadas e sindicatos vinculados, dos 
deputados Marco Maia (PT-RS), pri-
meiro vice-presidente da Câmara, e 
Mauro Nazif (PSB-RO), relator do PL 
3.277/04 – que altera a Lei 5.905/73, e 
recria, sob novas bases, os conselhos 
Federal e Regionais de Enfermagem 
–, e dos presidentes do Cofen, Mano-
el Carlos Neri da Silva, e da ABEn, 
Maria Goretti Lopes.

A conclusão da oficina foi de que 
o texto do PL não corrige as mazelas 
e as distorções com relação à demo-
cracia e transparência dos conselhos 
profissionais. O deputado Nazif 
ressaltou que as críticas e sugestões 
apresentadas justificam a elaboração 
de um substitutivo ao projeto. O 
presidente da CNTS, José Lião de Al-
meida, destacou que “o substitutivo 

deve conter o consenso das entidades 
representativas no sentido da digni-
dade e da valorização do exercício 
profissional da Enfermagem”.

Manoel Neri reconheceu o viés 
autoritário do código eleitoral em 
vigência à época, por conta do regime 
vigente quando da sua aprovação, 
disse que o novo código buscaria a 
democracia e a representatividade, 
mas disse que muitas das sugestões 
apresentadas dependem de aprova-
ção pelo Congresso Nacional.

“A Resolução 355/09 do Cofen 
mantém, ainda, alguns vícios preju-
diciais à classe da enfermagem, com 
os quais não podemos concordar. 
Exemplo disso está no fato de a re-
solução manter a regra que somente 
enfermeiros podem assumir os car-
gos de presidente, vice-presidente, 
secretário e delegado regional. Os 
cargos em questão não exigem 
qualificação técnica ou elevado co-
nhecimento científico daqueles que 
se habilitam a ocupá-los, portanto, 
a qualquer profissional da enferma-
gem deveria ser dada a oportuni-
dade de candidatar-se a um desses 
cargos, bastando para tanto que o 
profissional comprove sua condição 
de ilibada honestidade”, destaca o 
secretário-geral da CNTS, Valdirlei 
Castagna, que coordenou a oficina 
para debater o PL 3.277.

Outra questão discriminatória, se-
gundo Castagna, é a manutenção dos 
quadros I - Enfermeiros, II - Técnicos 
de Enfermagem e III - Auxiliares de 
Enfermagem. “Precisamos acabar 
com esta história de que enfermeiro 
só pode votar em enfermeiro e os 
técnicos e os auxiliares de enferma-

gem em seus respectivos candidatos. 
A enfermagem precisa ser vista e 
tratada como uma só categoria pro-
fissional. O que se distingue são as 
funções, os cargos, as atribuições, o 
nível de conhecimento, não a profis-
são. Não é justo que os profissionais 
de nível médio, que compõem mais 
de oitenta por cento dos profissionais 
de enfermagem e, portanto, quem 
mais contribui para a manutenção 
financeira de todo o sistema Cofen/
Coren, não possam sequer eleger os 
seus representantes”, criticou.

Ele lembrou que, durante a ofi-
cina, entre outras propostas, foram 
sugeridas alterações que a resolução 
não contempla, como a vedação da 
reeleição para os cargos de conse-
lheiro, o respeito à proporcionalidade 
de 5 enfermeiros e 5 profissionais de 
nível médio para eleição de conse-
lheiros do Cofen e para os Coren’s, 
redução do valor da multa ao pro-
fissional que deixar de votar para 
valores equivalentes às multas apli-
cadas pela justiça eleitoral em casos 
semelhantes, redução da exigência de 
documentação excessiva para os can-
didatos a conselheiro, entre outras.

“Destaco como positiva a realiza-
ção simultânea das eleições em todos 
os conselhos regionais para a com-
posição do plenário dos conselhos, 
porém, entendo que estas eleições 
deveriam coincidir também com a 
eleição dos conselheiros para o ple-
nário do Conselho Federal. Somente 
através de mudanças na legislação 
poderemos garantir avanços que con-
templem as propostas apresentadas 
pela CNTS a partir do resultado da 
oficina que debateu o PL 3277/04. 

HISTÓRICO
O PL 3.277, do deputado Max 

Rosenmann (PMDB-PR), esta-
belece o mecanismo de eleição 
direta para os cargos diretivos, 
mediante voto pessoal, secreto 
e obrigatório de toda a categoria 
profissional, com mandatos de 
quatro anos, sem direito à ree-
leição. Além disso, impõe a par-
ticipação de técnicos e auxiliares 
de enfermagem na diretoria do 
Conselho Federal. Além das 
competências dos conselhos, o 
projeto estabelece a sua consti-
tuição, estrutura, funcionamento 
interno e composição dos órgãos 
diretivos. A proposta corrige dis-
torções como a ausência dos téc-
nicos e auxiliares de enfermagem 
na composição da diretoria do 
Cofen; define que a eleição para 
os cargos diretivos, dar-se-á em 
pleitos diretos, mediante voto 
pessoal, secreto e obrigatório; e 
que o mandato será de quatro 
anos, sem direito à reeleição, e há 
previsão de perda de mandato.

Ainda pelo projeto, os conse-
lhos deverão ter tabela própria 
de pessoal regida pela CLT. 
O projeto garante o exercício 
profissional das categorias de 
enfermagem regulamentadas na 
estrutura dos serviços de enfer-
magem, em todas as instituições 
civis e militares. A Comissão 
de Seguridade Social e Família 
aprovou, por unanimidade, dia 
3 de outubro de 2008, o parecer 
pela aprovação da proposta, 
com substitutivo do deputado 
Eduardo Barbosa (PSDB-MG). 
O PL 3.277 aguarda parecer 
do deputado Mauro Nazif na 
Comissão de Trabalho e ainda 
será analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça antes de ir 
à votação no plenário. 

Neste sentido, devemos manter nossa 
mobilização para cobrar dos senhores 
parlamentares a inclusão no projeto 
de nossas reivindicações”, ressalta. 
A íntegra da resolução 355 pode ser 
acessada na página da Confedera-
ção – www.cnts.org.br – no item 
Documentos.

Coren de PE é impedido de reajustar anuidade

CNTS realizou oficina para discutir o tema
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Por causa de uma brecha na lei, 
16 Estados deixaram de aplicar R$ 3,6 
bilhões em hospitais, remédios, exames 
e outras ações de saúde em 2007. A 
Constituição determina que os Estados 
devem destinar à saúde no mínimo 12% 
de suas receitas próprias. Para atingir o 
percentual, a maioria dos governado-
res, porém, “maquiou” seus balanços 
contabilizando gastos que não foram 
propriamente com saúde pública. O 
Rio, por exemplo, contabilizou como 
gasto em saúde os restaurantes popu-
lares e a despoluição da baía de Gua-
nabara. O Paraná incluiu o uniforme 
de policiais militares e a merenda das 
escolas. Minas Gerais calculou um 
programa de financiamento da casa 
própria. Goiás, a ampliação da rádio, 
da TV e da gráfica estadual.

O Ministério da Saúde passou 
um pente-fino nas prestações de 
contas, eliminou tudo que não era 
ligado ao SUS e constatou que, na 
realidade, a maioria dos Estados 
não cumpre a Constituição. Dos 27 
governadores, segundo o relatório, 
16 aplicaram menos que os 12% 
obrigatórios. Incluíram nas contas da 
saúde, tratamento de esgoto, plano 
de saúde dos funcionários estadu-
ais, aposentadoria dos servidores da 
saúde, alimentação de presidiários 
e programas sociais do estilo Bolsa-

Família. Os subterfúgios tiraram da 
saúde em 2007 dinheiro suficiente 
para sustentar o programa brasileiro 
de Aids por quase três anos. Com es-
ses mesmos R$ 3,6 bilhões poderiam 
ser construídos 70 hospitais de médio 
porte (200 leitos).

Os governos que ficaram mais 
longe dos 12% foram os do Rio 
Grande do Sul (3,75%) e de Minas 
Gerais (7,09%). Os governadores 
que desrespeitam a norma, porém, 
jamais são punidos. O mínimo de 
12% entrou na Constituição no ano 
2000, pela Emenda Constitucional 
29. O problema é que o texto é 
genérico e deixa margem para que 
Estados e seus Tribunais de Contas 
façam interpretações subjetivas. Os 
Estados admitem que incluem me-
renda, aposentadorias e saneamento 
básico nas contas da saúde. Mas ar-
gumentam que fazem isso, primei-
ro, porque falta dinheiro aos cofres 
estaduais e, depois, porque não se 
trata de crime – o texto da Consti-
tuição deixa margem para distintas 
interpretações sobre o que é saúde 
pública. Um projeto de lei que diz 
exatamente o que é investimento 
em saúde e também o que não é está 
em análise no Congresso Nacional. 
A tramitação se arrasta desde 2002.  
(Fonte: Congresso em Foco)

Pesquisa divulgada pelo Ibope 
no início de outubro aponta a 
saúde como o setor que obteve 

a pior avaliação do Governo Lula. 
54% da população brasileira consi-
deram o setor o ponto fraco do atual 
governo e 59% querem ver a saúde 
como a grande prioridade do próxi-
mo presidente da República. Levan-
tamento do Instituto Sensus também 
apontam as críticas da população ao 
setor. 49,4% acham que a Saúde pio-
rou nos últimos seis meses. O tema 
foi destaque na última reunião do 
Conselho Político da Presidência da 
República, quando líderes partidá-
rios e o próprio vice-presidente, José 
Alencar, alertaram o presidente Lula 
de que a saúde será o grande debate 
nas próximas eleições. Enquanto isso, 
a votação da Emenda 29 fica relegada 
a segundo plano.

A preocupação levou o deputado 
Antônio Palocci (PT-SP), relator do 
projeto que cria o Fundo Social do 
Pré-Sal, a incluir em seu relatório a 
saúde como uma das principais bene-
ficiárias dos recursos da exploração 
do petróleo. “A saúde foi a área em 

que mais recebemos demanda, não 
só da comissão como da sociedade, o 
que mostra que a área está necessita-
da de recursos”, avaliou o deputado. 
O projeto original enviado pelo go-
verno previa que os recursos do Fun-
do Social seriam destinados apenas 
a programas nas áreas de combate 
à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, cultura, ciência e tecnolo-
gia e sustentabilidade ambiental.

A decisão de Palocci também é 
resultado da pressão da Frente Parla-
mentar da Saúde. Segundo o relator, 
sua decisão foi tomada depois de um 
pedido de vários deputados, inclu-
sive Darcísio Perondi (PMDB-RS), 
presidente da Frente Parlamentar da 
Saúde, que apresentaram 301 emen-
das à proposta, sendo 53 da área da 
saúde. O relator incorporou 100 delas 
ao texto. O relatório de Palocci ainda 
não foi votado. A Frente Parlamentar 
pressiona também pela aprovação da 
Contribuição Social para a Saúde - CSS, 
imposto que funcionará nos moldes 
da extinta CPMF e que, se aprovada 
no Congresso, destinará mais R$ 12 
bilhões por ano ao setor.

A situação do orçamento da 
saúde para 2010 é uma das mais 
críticas dos últimos anos, avaliam 
os técnicos dos conselhos de Se-
cretários Estaduais e Municipais 
de Saúde, Conass e Conasems. 
Os recursos previstos para o 
setor na proposta orçamentária 
encaminhada pelo governo são 
de apenas R$ 54,8 bilhões, muito 
aquém do necessário. O deputa-
do Darcísio Perondi (PMDB-RS), 
presidente da Frente Parlamentar 
da Saúde, afirma que são necessá-
rios pelo menos mais R$ 6 bilhões 
para suprir as necessidades bási-
cas do SUS no próximo ano.

A proposta orçamentária do 
governo está inserindo como 
despesa de saúde, R$ 100 mi-
lhões de hospitais universitários. 
O valor é relativamente pequeno, 
mas abre um precedente perigo-
so, já tentado outras vezes, de 
transferir para a saúde despesas 
do Ministério da Educação. Além 
disso, segundo projeções feitas 
pelo Conass, estão previstos 
para média e alta complexidade 
hospitalar, ou seja, para gerir o 
SUS no próximo ano, R$ 23,8 bi-
lhões, sendo que são necessários 
no mínimo mais R$ 2 bilhões. No 
Programa de Atenção Básica, 
o governo gasta apenas R$ 18 
por habitante/ano. Seriam ne-
cessários pelo menos R$ 21 por 
habitante/ano. Medicamentos 
excepcionais também vão faltar, 
inclusive para o coquetel de tra-
tamento da AIDS. 

A preocupação das entida-
des ligadas ao setor de saúde e 
da Frente foi levada ao relator 
setorial do Orçamento, senador 
João Vicente Claudino (PTB-PI), 
e ao relator-geral do Orçamento, 
deputado Geraldo Magela (PT-
DF). João Claudino disse que o 
desafio de dotar a saúde de mais 
recursos é grande, mas admite 
que os governos não tratam o 
setor como prioridade e que é 
preciso acabar com a chamada 
“ambulancioterapia”, onde os 

pequenos municípios preferem 
levar seus pacientes de ambulân-
cia para tratamento nas grandes 
cidades.

Já o deputado Magela foi mais 
realista. “Não vou fazer jogo para 
minimizar os problemas. A pro-
posta apresentada pelo governo 
inviabiliza uma solução para a 
saúde”, admitiu. Segundo Mage-
la, se houver alguma reavaliação 
de receitas até o final do ano, os 
recursos servirão para atender 
emendas parlamentares. “Mas, 
sabemos que o governo não paga 
essas emendas. Então temos que 
mudar a resolução, para permitir 
que esses recursos sejam alocados 
para a saúde e para a merenda 
escolar, por exemplo”, disse.

Emenda 29 - O Ministério da 
Saúde, o Conselho Nacional de 
Saúde, o Conass, o Conasems e 
a Frente Parlamentar da Saúde 
atuam numa força-tarefa pela re-
gulamentação da Emenda Consti-
tucional 29. “Estamos condenados 
a lutar por mais recursos para 
a saúde e essa não é uma luta 
que começou hoje. Estamos aqui 
cumprindo uma missão de con-
solidação do Sistema”, afirmou 
Temporão. Segundo o ministro, o 
SUS caminha perigosamente para 
um sistema pobre, subfinanciado 
e para pobres, “e isso é rasgar a 
Constituição Federal. O Congresso 
Nacional que escreveu uma Cons-
tituição de vanguarda tem agora 
uma nova responsabilidade: regu-
lamentar a Emenda 29”, disse.

Francisco Batista Júnior lem-
brou que durante eventos da Ca-
ravana em Defesa do SUS, grande 
parte dos questionamentos da 
população refere-se ao financia-
mento. “Ficamos constrangidos 
quando nos perguntam porque 
a regulamentação da emenda não 
sai. Por que afinal uma proposta 
que em tese ninguém se manifesta 
contrário, não anda?. É claro que 
sabemos que há interesses pode-
rosos por trás disso”, afirmou. 
(Com Ag. Câmara)

Saúde tem a pior 
avaliação do Governo 

Lula, aponta Ibope

Orçamento da saúde 
para 2010 é crítico

Governadores usaram 
R$ 3,6 bi da saúde 
em outros gastos

Usuários do SUS sofrem com o caos na saúde

Anderson Schneider/Ar. CNTS
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Projeto CNTS/Cofen sobre NR 32 obtém êxito
Ampla participação e oportunidade dos temas em debate são destaques do evento, que 

ocorre junto com a III Jornada dos Trabalhadores na Saúde - Região Nordeste

O êxito do projeto desenvolvido 
mediante convênio assinado 
entre a Confederação Na-

cional dos Trabalhadores na Saúde 
- CNTS e o Conselho Federal de 
Enfermagem - Cofen, com a finali-
dade de debater a implantação da 
NR 32, já pode ser constatado antes 
mesmo de concluída a fase piloto.  
Com o objetivo de proporcionar 
conhecimento aos trabalhadores e 
dirigentes sindicais da área da saúde, 
estimular a implantação da NR 32 e 
instrumentalizar o trabalhador com 
conhecimentos que possibilitem o 
desempenho de suas atividades 
profissionais, relações de trabalho e 
qualidade de vida, o projeto seguirá 
até dezembro e está sendo realizado 
em conjunto com a III Jornada dos 
Trabalhadores na Saúde - Região 
Nordeste.

A oportunidade dos temas e o 
grande interesse dos trabalhadores 
na discussão são algumas das ava-
liações positivas e que poderão levar 
à extensão do projeto para outros 
estados. “O sucesso da jornada se 
deve à credibilidade das entidades 
parceiras, da seriedade do traba-
lho integrado e da relevância das 
questões discutidas. A cada etapa se 

confirma o interesse e a oportunida-
de dos temas em discussão. E já está 
confirmada a realização do evento 
nos estados de São Paulo, Paraná e 
Mato Grosso do Sul”, informa João 
Rodrigues Filho, vice-presidente e 
coordenador do projeto pela CNTS.

Outro resultado positivo está na 
formação de grupos tripartites nos 
estados, já aprovada no Rio Grande 
do Norte e Paraíba, para dar conti-
nuidade aos debates e orientar ações 
no sentido da implantação da NR 32, 
que dispõe sobre Segurança e Saúde 
no Trabalho em Serviços de Saúde, e 
ampliação das discussões acerca dos 
demais temas. Em outros estados, a 
ideia é que os debates das questões 
relacionadas à saúde do trabalhador, 
condições de trabalho e Previdência 
Social sejam levados ou ampliados 
nos conselhos municipais e estaduais 
de saúde.

A expectativa das entidades é 
“ampliar a responsabilidade de 
cada profissional, no seu local de 
trabalho, tornando-o um multipli-
cador na segurança de acidentes e 
adoecimentos causados pelo traba-
lho, além de criar um senso crítico 
junto aos profissionais de saúde, 
ajudando na luta por melhores con-

dições de trabalho, para ele e para 
toda a população atendida por ele”.

Além da discussão da NR 32, com 
avaliação dos riscos graves e iminentes 
nos serviços de saúde, do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 
e do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional - PCMSO, o evento 
tem como temas centrais o debate 
sobre terceirização dos serviços na área 
da saúde, conjuntura política, sindical e 
trabalhista e Previdência e Seguridade 
Social. A execução do projeto conta 
com a participação da Federação dos 
Empregados em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Nordeste - 
FEESSNE e sindicatos filiados.

Já foram realizadas as etapas de 
Recife (PE), Natal (RN), João Pessoa 
(PB), Salvador (BA), Aracaju (SE) e 
Maceió (AL), e ainda teremos eventos 
em São Luis (MA), Teresina (PI) e 
Fortaleza (CE), com participação de 
200 pessoas aproximadamente em 
cada evento. A expectativa é de que, 
ao final, o projeto alcance um público 
de mais de 1.800 participantes. Os 
eventos contaram com a participação 
do presidente do Coren em cada Es-
tado, da presidenta em exercício do 
Cofen, Julita Correia Feitosa, e tem 
como palestrantes a médica do Tra-

balho Noeli Martins e a enfermeira 
Ivone Martini de Oliveira, técnicos 
da Previdência Social, diretores e 
assessores da CNTS.

“A NR 32 desperta a atenção dos 
profissionais da saúde e constata-
mos que há carência de informação 
também sobre Previdência Social. Os 
dirigentes sindicais e trabalhadores 
são habilitados a identificar os riscos 
iminentes no seu local de trabalho e 
orientados a denunciá-los às CIPA’s, 
onde existirem, ou às autoridades 
competentes para solucionar os pro-
blemas levantados”, ressalta João 
Rodrigues. Em Maceió, Noeli Martins 
ajudou na revisão da proposta de 
implantação da NR. 

O encerramento das etapas da jor-
nada vem sendo marcado por ações 
de solidariedade, com a entrega de 
alimentos doados pelos participantes 
a instituições que assistem a idosos, 
crianças e jovens carentes indicadas 
pelos trabalhadores. As próximas 
fases da III Jornada serão realizadas 
em São Luis (MA), dias 12 e 13 de 
novembro; em Teresina (PI), dias 19 
e 20 de novembro; e em Fortaleza 
(CE), dias 10 e 11 de dezembro. As 
inscrições deverão ser feitas junto à 
FEESSNE e sindicatos filiados.

A primeira ação conjunta da 
CNTS e CNS com vistas à elabo-
ração de uma agenda comum foi 
definida em reunião de dirigentes 
das entidades realizada dia 28 de 
outubro. As duas confederações 
– de trabalhadores e patronal – en-
viarão requerimento ao ministro do 
Trabalho e Emprego requerendo a 
participação de representantes das 
entidades na comissão tripartite cria-
da para acompanhar a implantação 
da Norma Regulamentadora 32, que 
dispõe sobre saúde e segurança dos 
trabalhadores da saúde. A partir daí, 
devem ser elaborados documentos 
de orientação aos trabalhadores e 
aos prestadores de serviços de saúde 
sobre a criação de comissões tripar-
tites estaduais, com a finalidade de 
agilizar a adoção da Norma.

Dirigentes da CNTS e da CNS 
colocaram na mesa de debates os 
pontos iniciais da agenda comum 

de negociação das entidades 
de trabalhadores e de em-
pregadores e de mobilização 
junto aos poderes Executivo 
e Legislativo. De lado a lado, 
foram expostas sugestões para 
aprofundamento da discus-
são sobre os pontos de maior 
possibilidade de se construir 
um consenso como jornada 
de trabalho, adicional de in-
salubridade, política salarial e 
garantias sindicais.

“As questões levantadas, 
como a definição de uma base de 
cálculo para o adicional de insalu-
bridade e garantias dos dirigentes 
sindicais, terão a discussão aprofun-
dada internamente pelas duas con-
federações e as propostas aprovadas 
serão levadas ao debate em reunião 
prevista para fevereiro de 2010”, 
explicou o secretário-geral da CNTS, 
Valdirlei Castagna.

O grupo de trabalho responsável 
pela discussão da agenda comum é 
formado por quatro representantes 
de cada uma das entidades mais as 
respectivas assessorias jurídicas. Por 
parte da CNTS, além de Valdirlei Cas-
tagna, participam os diretores Adair 
Vassoler, 2º tesoureiro, Joaquim José 
da Silva Filho, de Assuntos Trabalhis-
tas e Judiciários, e Mário Jorge dos 

Santos Filho, de Assuntos de 
Seguridade Social (foto).

O presidente da CNTS, 
José Lião de Almeida, des-
taca a importância da aber-
tura de um canal de diálogo 
entre as entidades nacionais 
representantes de emprega-
dos e empregadores. “Pela 
primeira vez, dirigentes 
das duas entidades sentam 
para formalizar uma agen-
da comum de interesse da 
categoria e esperamos colher 

resultados efetivos”, ressalta. “Muito 
produtiva e avançada a negocia-
ção entre dirigentes nacionais de 
trabalhadores (CNTS) e patronais 
(CNS) no sentido de se estabelecer 
diretrizes gerais para o setor, bem 
como criar um fórum que seja capaz 
de solucionar importantes conflitos 
da categoria”, disse Joaquim José da 
Silva Filho.

CNTS e CNS terão ação conjunta pela implantação da NR 32

Abertura do evento em Salvador Dra. Ivone Martini em João Pessoa Dra. Noeli Martins em Maceió
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José Lião de Almeida*
 
Jornada de 30 

horas semanais e 
piso salarial para 
os profissionais de 
enfermagem, Siste-
ma “S” da Saúde e 
regulamentação já 
da Emenda 29 são 
algumas das prin-
cipais bandeiras de 
luta da CNTS nesse 
momento histórico. 
A mobilização dos 
trabalhadores da saúde na base sindical e no 
Congresso Nacional deve servir de exemplo 
para tantas outras sofridas categorias, pois 
os avanços já conquistados nos aproximam 
cada vez mais da meta a ser alcançada a 
todo custo: melhores salários e condições 
de trabalho para os trabalhadores da saúde 
e condições dignas de atendimento médico 
à população.  

Nesse momento podemos citar duas 
importantes vitórias: o PL 2.295/00, que 
estabelece a jornada de 30 horas semanais, 
aprovado nas comissões de Seguridade Social, 
de Finanças e Tributação e de Constituição e 
Justiça; e o PL 4.924/09, que institui o piso sa-
larial do Enfermeiro, do Técnico e do Auxiliar 
de Enfermagem e da Parteira, aprovado pela 
Comissão de Seguridade Social.

Também são dignas de nota as arti-
culações feitas pela direção da CNTS no 
sentido de conscientizar os parlamentares 
da urgência da tramitação do PLS 131/01, 
que institui o Sistema “S” da Saúde, e cria 
o Serviço Nacional de Aprendizagem da 
Saúde (SENAS) e o Serviço Social da Saúde 
(SESS), com representação paritária entre 
trabalhadores e empresários. E, ainda, a re-
gulamentação já da Emenda Constitucional 
29, que dispõe sobre a aplicação de recursos 
na saúde por parte da União, estados e mu-
nicípios. O mesmo trabalho de mobilização 
também está direcionado às principais cen-
trais sindicais do país.    

Nosso objetivo é trazer para o palco dos 
debates e das ações de luta o maior número 
possível de participantes e aliados de todos 
os rincões do Brasil.  Podemos afirmar, sem 
sombra de dúvidas, que nunca antes na 
história sindical brasileira a categoria da 
saúde esteve tão bem representada, não só 
em suas bases sindicais, com mais de 189 
entidades; como em Brasília, pela Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores na Saúde, 
que hoje congrega cerca de três milhões de 
trabalhadores. 

É nesse sentido que caminhamos com 
firmeza rumo a novos desafios e conquistas, 
como é o caso da pauta para uma agenda co-
mum nacional, que deverá ser fruto das reu-
niões que já se iniciaram na Câmara Técnica 
formada pela CNS - Confederação Nacional 
de Saúde, que representa o setor patronal, e a 
CNTS. Esperamos para muito breve ver apro-
vados em plenário os principais projetos de 
interesse da categoria, o que deverá trazer não 
só melhores condições de salário e trabalho 
para os profissionais da saúde, como também 
uma melhoria na qualidade do atendimento 
médico para todos os brasileiros.

 
*Presidente da CNTS e do 

SINSAUDESP 

Setembro/Outubro de 2009

Mobilização 
histórica de 

luta na saúde O XIX Encontro Estadual de Dirigentes Sin-
dicais Trabalhadores em Saúde do Estado 
de Santa Catarina reuniu em torno de 100 

profissionais da área e representantes sindicais de 
todo o Estado nos dias 23, 24 e 25 de setembro na 
capital catarinense, Florianópolis. O evento foi 
realizado pela Federação dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Santa 
Catarina - FETESSESC, com apoio da CNTS, com 
o intuito de reunir as entidades, debater e propor 
alternativas em caráter de informação e de con-
duta destes profissionais perante o cotidiano na 
área da saúde.

Os participantes do encontro aprovaram as ban-
deiras de luta da CNTS/FETESSESC, que inclui a 
regulamentação da Emenda 29; jornada de 30 horas 
e piso salarial da enfermagem; não à extinção das 
profissões de técnico e auxiliar; implementação da 
NR 32; aposentadoria especial; fim do fator previ-
denciário; sistema S da saúde; combate ao assédio 
moral nas relações de trabalho; direito à antecipação 
do parto no caso de Anencefalia; regulamentação do 
artigo 8º da Constituição Federal. Houve reuniões 
de grupos de trabalho e até simulação de uma ne-
gociação coletiva de trabalho.

O encontro foi abrilhantado pela participação 
de dois parlamentares diretamente ligados aos 
trabalhadores, ambos do PT: a senadora Ideli Sal-
vatti, que compôs a mesa de abertura, e o deputado 
federal Cláudio Vignatti. “Se compararmos com as 
áreas de saneamento, habitação e educação, e pelo 
volume de investimentos que o governo federal tem 
feito no setor, a saúde ainda tem um grande desafio 
na melhoria da qualidade dos serviços e do acesso. 
Em Santa Catarina, o debate sobre a estrutura e o 
sucateamento da saúde chega a ser, extremamente, 
fundamental”, destacou a senadora.

Cláudio Vignatti falou sobre o encaminhamento 
do PL 2.295/00, que dispõe sobre a jornada de 30 ho-
ras semanais para os profissionais da Enfermagem, e 
assumiu o compromisso de lutar pela aprovação da 
proposta. Os participantes do encontro aprovaram 
uma moção de apoio ao projeto. Também aprova-
ram moção de repúdio à criação desenfreada de 
entidades que não representam os trabalhadores.

O assessor jurídico da Confederação, José Pinto 
da Motta Filho, abordou a atual conjuntura e a 
atuação sindical diante do quadro político nacio-
nal. “Mais importante do que conseguir colocar na 
Presidência da República um presidente que veio 
da base do movimento sindical, é preciso manter 
a sociedade organizada. Para isso, o esforço feito 
pelas entidades de trabalhadores com este obje-
tivo necessita ser redobrado”, alertou. Segundo 
ele, os encontros contribuem para o crescimento 
político e organizacional de todos os dirigentes 
sindicais.

Ao mostrar estatísticas que comprovam a mu-
nicipalização da saúde nos últimos anos – existem 
mais de 2,5 milhões de trabalhadores vinculados 
a cerca de 300 sindicatos –, o diretor tesoureiro da 
Confederação, José Caetano Rodrigues, ressaltou a 
necessidade de se conquistar mais legislação e mais 
benefícios para os trabalhadores na saúde. O diretor 
questionou a falta de legislação sobre a terceirização 
dos serviços e condenou o sistema de cooperativas 
no setor da saúde. Falou, ainda, sobre as propostas 
de interesse dos trabalhadores em tramitação no 
Congresso Nacional e defendeu que a saúde deve 
ser financiada pelo governo. “Mas não é criando 
impostos que se resolvem problemas sociais ou a 
crise do sistema de saúde”, criticou.

“A sociedade pré-estabelece normas e quem 
não cumpre o papel ao qual foi determinado ou 
as regras impostas acaba sendo discriminado. Na 
área da saúde, mesmo com maior velocidade nas 
mudanças culturais e comportamentais, o precon-
ceito no trabalho ainda é notório”. A observação 
foi feita pela professora Clair Castilho, do Departa-
mento de Saúde Pública da UFSC, que falou sobre 

Espaço das Federações e Sindicatos

Encontro Estadual da Saúde 
reúne sindicalistas em Florianópolis

Preconceito no Mundo do Trabalho, abordando 
os segmentos gênero, raça e jovem. Defensora dos 
direitos humanos e da igualdade de direitos entre 
homens e mulheres, ela afirmou que o preconceito 
na sociedade e nos locais de trabalho é muito sutil 
e se firma não só nas ações, mas com palavras, e é 
muito maior contra as mulheres.

Ética no exercício profissional da Enfermagem 
foi o tema abordado pela mestre em Enfermagem, 
Anita Zago. “Quando temos responsabilidade 
pela vida, somos éticos por natureza. E só seremos 
importantes naquilo que fizermos se estivermos 
atuando em equipe, junto com outros profissio-
nais”, afirmou. Ela também traçou um histórico do 
Coren-SC e respondeu a perguntas quanto ao papel 
do Conselho.

Ordenação de Documentos para Protestos Judi-
ciais, Dissídios e Negociação Coletiva de Trabalho/
Negociação no Serviço Público, foram temas aborda-
dos pelo presidente da Federação, Adair Vassoler, 
pelo diretor Jânio Silva e pelo supervisor-técnico 
regional do Dieese de Santa Catarina, José Álvaro 
de Lima Cardoso, que fez uma simulação de Nego-
ciação Coletiva de Trabalho. Adair Vassoler expôs o 
passo a passo do processo de negociação e Jânio Sil-
va ressaltou a importância do diálogo permanente. 
“Os trabalhadores que participam ou não de nego-
ciação devem estar em constante aperfeiçoamento, 
pois a qualquer hora serão chamados para esse tipo 
de enfrentamento e terão de ter argumentos e clareza 
da realidade dos dois lados para buscar direitos”, 
enfatizou José Álvaro.

Célio Peres, especialista em Direito Previdenciá-
rio, abordou o tema Aposentadoria e Benefícios do 
Regime de Previdência do Setor Público, destacando 
as regras para aposentadoria por tempo de contri-
buição, voluntária, compulsória e por invalidez e 
também a questão do abono de permanência para 
aqueles que tenham completado as exigências para 
aposentadoria voluntária e optem pela permanência 
em atividade. “Esse servidor fará jus a um abono 
equivalente ao valor da sua contribuição previdenci-
ária até completar as exigências para aposentadoria 
compulsória.

E o superintendente da Fundação de Seguridade 
Social - GEAP do Estado, Floriano José Martins, fa-
lou sobre Aposentadoria e Benefícios do Regime Ge-
ral da Previdência. “A grande maioria da população 
não discute aposentadoria. Deveríamos incentivar 
nossos filhos a pensar em planejar a aposentadoria 
desde cedo”. E por que não, naquilo que ele diz que 
tem futuro certo, a previdência complementar.

Na avaliação dos organizadores e dos participan-
tes o encontro foi muito produtivo e proporcionou 
aos presentes esclarecer dúvidas e aprender ainda 
mais sobre os assuntos relacionados às atividades 
diretas e indiretas de cada entidade presente. No 
balanço geral, o encontro proporcionou ainda a 
troca de experiências e a atualização de informações 
pertinentes a cada entidade representativa no Esta-
do. (Com Roger Alexandre Oliveira da Rosa, pela 
FETESSESC, e Patrícia Duarte, pelo SITESSCH)

Santa Catarina

Previdência foi tema de palestra
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Região Nordeste

FEESSNE cria subsedes e fica mais próxima da base
O fortalecimento da estrutura 

política e administrativa é a 
expectativa dos dirigentes 

sindicais da região nordeste com a 
criação das subsedes da Federação 
dos Empregados em Estabeleci-
mentos de Serviços de Saúde do 
Nordeste - FEESSNE. A implantação 
das cinco unidades, com indicação 
dos coordenadores, está sendo feita 
paralelamente à realização da III 
Jornada dos Trabalhadores na Saúde. 
A Federação, que tem sede em Recife 
(PE), passa a contar com uma subsede 
em Maceió, para atuar em conjunto 
com os sindicatos de Alagoas e Ser-
gipe; uma em Salvador (BA); uma em 
João Pessoa (PB); uma em Natal, que 
atenderá as entidades do Rio Grande 
do Norte e do Ceará; e outra em São 
Luis, voltada para os sindicatos do 
Maranhão e Piauí.

“Desta forma, estamos buscando 
maior integração com nossas bases, o 
que deverá resultar na ampliação do 
conhecimento da realidade dos traba-
lhadores em cada estado e em novas 
conquistas condizentes com suas 
necessidades”, avalia o presidente 
da FEESSNE, João Rodrigues Filho. 
A opinião é compartilhada pela pre-
sidente do Sindicato dos Profissionais 
de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, 

Massagistas e Empregados em Hos-
pitais e Casas de Saúde no Estado do 
Maranhão - SINPEEES/MA, Lucima-
ry Santos Pinto. “Com a implantação 
da subsede teremos não só o sindicato 
para atuar na base, pois a Federação 
estará mais próxima. A subsede será 
mais um organismo para discutir as 
questões específicas dos trabalhado-
res no Estado”, afirma.

“A expectativa é boa no sentido 
de que a atuação conjunta com a 
Federação vai ajudar os sindicatos a 
se fortalecerem e isso vai fazer com 
que o trabalhador acredite mais na 
luta e com que os sindicatos pos-
sam responder às reivindicações da 
categoria”, analisa o presidente do 
Sindicato dos Profissionais de Enfer-
magem, Técnicos, Duchistas e Mas-
sagistas do Estado do Rio Grande do 
Norte - SIPERN, Domingos da Silva 
Ferreira. Ele aponta como prioridade 
a qualificação dos trabalhadores.

Também para Luiz Avelino da 
Silva, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Laboratórios e Pes-
quisas Clínicas, Casas e Cooperativas 
de Saúde e Hospitais Particulares e 
dos Técnicos em Radiologia de Mos-
soró (RN) - SINTRAHPAM, o traba-
lho conjunto vai fortalecer a luta nas 
bases. “A Federação, que hoje é mais 

atuante no parlamento, cobrando 
direitos e melhorias, vai estar mais 
presente nas atividades dos sindica-
tos, participando do dia a dia. Com a 
subsede não só estará mais próxima, 
como também deverá dar suporte 
à estrutura de funcionamento e na 
busca de solução para os problemas 
dos trabalhadores”, destaca.

“A Federação vai contribuir não 
apenas com sua presença, reforçando a 
luta, mas com orientação, com apoio às 
necessidades financeiras, e isso vai ter 
um efeito na ponta, pois os trabalhado-
res também vão se sentir fortalecidos”, 
ressalta o presidente do Sindicato dos 
Empregados em Instituições Beneficen-
tes, Religiosas e Filantrópicas do Estado 
da Paraíba - SINDBREF-PB, Severino 
Ramos de Souto.

José George dos Santos, secretário-
geral do Sindicato dos Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem do Estado 
de Alagoas - SATEAL, destaca que a 
criação das subsedes é uma decisão 
importante e chegou em momento 
oportuno. “Esse contato direto e o 
apoio do presidente e diretores da Fe-
deração será proveitoso, dando força 
às nossas reivindicações e confiança 
aos trabalhadores. De nossa parte, 
temos de dar todo apoio, pois só 
temos a ganhar, seja com o fortaleci-

mento dos sindicatos existentes, seja 
com a filiação de novos sindicatos e 
ampliação da luta”, afirma. 

O fortalecimento das entidades 
com o trabalho conjunto da Federa-
ção com os sindicatos também é res-
saltado por Cosme dos Santos Souza, 
do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Santas Casas, Entidades Filantrópi-
cas, Beneficentes e Religiosas e em Es-
tabelecimentos de Serviços de Saúde 
no Estado da Bahia - SINDI-SAÚDE. 
“A integração vai fortalecer não 
apenas os sindicatos, mas também 
a Federação e a Confederação. Criar 
as subsedes foi uma iniciativa inte-
ligente e importante e, no início do 
próximo ano, devemos sentar para 
traçarmos as linhas de atuação”.

Os trabalhadores da saúde repre-
sentados pelo SINSAUDE-SP, em soli-
dariedade, participaram da 6ª Marcha 
da Classe Trabalhadora pela Redução 
da Jornada para 40 horas semanais, 
organizada pelas principais centrais 
sindicais. O objetivo do movimento 
foi pressionar os parlamentares em 
Brasília para a aprovação da redução 
da jornada de trabalho de 44 para 40 
horas semanais, como estabelece a 

PEC 231/95. O SINSAUDE-SP esteve 
presente na marcha, desde a capital 
paulista até Brasília, com o carro da 
enfermagem, onde técnicos de enfer-
magem da diretoria do Sindicato mo-
nitoraram a saúde dos manifestantes 
e atenderam algumas emergências. 
Além disso, fez parte da mobilização 
do SINSAUDE-SP trazer para a 6ª 
Marcha o maior número possível de 
trabalhadores da categoria. 

“Na oportunidade também foram 
distribuídas cartilhas com as principais 
bandeiras de luta da saúde, como re-
dução da jornada dos profissionais da 
Enfermagem para 30 horas semanais, 
piso salarial da enfermagem, regula-
mentação da Emenda 29 e pelo Sistema 
“S” da Saúde”, informou Joaquim José 
da Silva Filho, Secretário-Geral do 
SINSAUDE-SP e Diretor de Assuntos 
Trabalhistas e Judiciários da CNTS.

Capacitação para enfrentar Câncer de 
Mama reúne 400 pessoas no SINSAUDESP

Mais de 400 pessoas, a 
maioria mulheres que atuam 
na área da saúde, participaram 
do curso sobre Capacitação dos 
Profissionais da Saúde para 
o Enfrentamento do Câncer 
de Mama, realizado na sede 
do Sindicato dos Empregados 
em Es tabe lec imentos  de 
Serviços de Saúde de São 
Paulo -  SINSAUDESP.  O 
encontro, que foi um sucesso, 
teve como objetivo preparar 
os profissionais que atuam 
na atenção à saúde para o 
enfrentamento do câncer de mama, 
por meio de ações multiplicadoras 
de conscientização e defesa dos 
direitos do paciente e do exercício da 
cidadania ativa, visando reduzir as 
taxas de mortalidade de mulheres em 
decorrência do câncer de mama. 

A coordenação dos trabalhos 
foi feita pelo vice-presidente do 
SINSAUDESP, José Sousa da Silva, 
que representou o presidente, José 
Lião de Almeida, e o secretário-geral, 

SINSAUDE-SP presente na 6ª Marcha pelas 40 horas 

Joaquim José da Silva Filho. Os dois 
dirigentes estavam em Brasília, em 
reunião na CNTS. Apresentando-se 
também como palestrante, José Sousa 
da Silva fez importante exposição da 
Lei Federal 11.664/08 e da cláusula 42ª 
da Convenção Coletiva de Trabalho 
firmada entre o SINSAUDESP e o 
SINDHOSFIL, que trata do tema, e 
também realizou o lançamento da 
campanha “Mamografia Agora é 
Lei – Pelas Ações Multiplicadoras e 

pela Cidadania Ativa”. 
A iniciativa e organização do 

encontro ficou a cargo da ONG 
MAMAinfo, coordenada pelo 
advogado Tiago Farina Matos, 
sanitarista e assessor jurídico do 
SINDHOSFIL, uma das entida-
des patrocinadoras do evento. 
As palestras apresentadas des-
pertaram grande interesse do 
público presente, que interagiu 
com os palestrantes. Luciana 
Holtz, psicóloga e gerente na-
cional da Iniciativa Global para 
a Conscientização do Câncer 

de Mama, falou sobre a Saúde da 
Mama. Também houve uma bonita 
performance do grupo Canto Cida-
dão, que num trabalho exemplar de 
voluntariado leva alegria aos pacien-
tes internados com doenças graves. O 
Dr. Tiago Farina apresentou o tema 
“Direitos dos Pacientes com Câncer 
de Mama e Defesa Ativa”. Ao final 
do evento houve sorteio de brindes 
e lanche para todos os presentes. 
(Fonte: SINSAUDESP)

Espaço das Federações e Sindicatos

São Paulo
A CNTS - Confederação Nacio-

nal dos Trabalhadores na Saúde e 
a FETESSESC - Federação dos Tra-
balhadores em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Estado 
de Santa Catarina vêm a público 
declarar apoio aos trabalhadores 
em Saúde do Serviço Publico Esta-
dual em greve desde o dia três de 
novembro, por considerar ser justa 
a luta da categoria, que reivindica 
melhores salários, melhores condi-
ções de trabalho e, principalmen-
te, por se tratar de recomposição 
salarial, ou seja, recuperação das 
perdas ocorridas nos últimos anos. 
Esta situação poderia ser evitada se 
o governo mantivesse uma política 
por reposição de perdas salariais 
aos servidores públicos. Assim, 
a greve é o único instrumento de 
luta capaz de ser ouvido pelo go-
verno e, neste sentido, é de suma 
importância que as autoridades 
governamentais mantenham o di-
álogo permanente para propiciar o 
entendimento negocial. 

A Confederação e a Federação 
apóiam os trabalhadores em gre-
ve e se colocam à disposição do 
movimento para qualquer eventu-
alidade.

José Lião de Almeida
Presidente da CNTS

Adair Vassoler
Presidente da FETESSESC

NOTA DE APOIO

Paulo Pavone/Ag. Textho

Domingos Ferreira Severino de Souto

Grupo de teatro ilustrou o debate
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Foi reeleita para mais 
quatro anos de gestão, dia 
29 de outubro, a chapa 
Experiência e Confiabi-
lidade, do Sindicato dos 
Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem de Alagoas - 
SATEAL. Todo o processo 
de votação foi considerado 
tranquilo pela comissão 
eleitoral. “A categoria dos 
auxiliares e técnicos de 
Enfermagem em Alagoas deu mais 
um crédito de confiança, através do 
voto direto, reelegendo a atual gestão, 
com 68% de aprovação. Sei que não 
fizemos campanhas eleitorais, ou algo 
parecido, não por acreditar que não 
teríamos concorrentes, mas por falta 
de tempo para o desenvolvimento de 
atividades. Nos últimos meses, toda 
a minha disposição foi dedicada aos 
trabalhos, para ver os projetos de lei de 
interesse da categoria, que tramitam no 
Congresso Nacional, terem celeridade 

na aprovação”, ressaltou o 
presidente reeleito, Mário 
Jorge dos Santos Filho.

“Como declarei, em um 
único panfleto distribuído, 
seremos fortes se estiver-
mos juntos. Somos grandes, 
mas precisamos dizer ao 
Brasil que a saúde é feita 
por uma equipe, não apenas 
por um segmento profis-
sional. Somos importantes 

e precisamos ser valorizados, dando 
assistência com qualidade e dignidade 
aos usuários”, afirmou, ressaltando o 
compromisso de atuar somando com a 
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Saúde - CNTS, a Federação 
dos Empregados em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Nordeste 
- FEESSNE, o Conselho Federal de 
Enfermagem - COFEN, a Associação 
Brasileira de Enfermagem - ABEn, e a 
Federação Nacional dos Enfermeiros - 
FNE. (Fonte: SATEAL)

A Federação dos Empregados em Es-
tabelecimentos de Serviços de Saúde do 
Estado do Rio Grande do Sul - FEESSERS 
e outras entidades da sociedade civil 
apresentaram, dia 7 de outubro, proposta 
à Assembleia Legislativa do Estado em 
que exigem o cumprimento da Emenda 
Constitucional 29. Eles cobram a aplicação 
do percentual mínimo de 12% da receita 
real líquida de impostos e transferências 
em ações e serviços de saúde no Fundo 
Estadual da Saúde.

O deputado Adão Villaverde (PT), 
representando a presidência da Comissão 

de Finanças, Planejamento, Fiscalização e 
Controle recebeu e protocolou a emenda 
de iniciativa popular ao orçamento de 
2010, que prevê um crédito complementar 
no valor de R$ 1,060 bilhão. Villaverde 
assumiu o compromisso de encaminhar as 
emendas. Porém, esclareceu às entidades 
proponentes ser necessário o empenho 
delas junto aos 12 deputados integrantes 
da Comissão para que a proposta passe a 
integrar o orçamento de 2010. “A simples 
entrega da proposta não garante que ela 
será mantida”, advertiu o deputado. (Com 
Emerson Pacheco, da FEESSERS)

FEESSERS exige cumprimento da EC 29

Rio Grande do Sul

SINPEEES/MA realiza ato em defesa do emprego
Os 615 trabalhadores da empre-

sa terceirizada Centro Integrado 
de Apoio Profissional - CIAP com 
sede  no Estado do Paraná, que 
desempenhavam suas atividades 
na Maternidade Marly Sarney, 
ente público que leva o nome da 
mãe da governadora do Maranhão, 
foram despedidos sem justa causa 
com aviso prévio indenizado no 
dia 30 de setembro e até a presen-
te data não receberam as verbas 
rescisórias. 

Apesar de a empresa ter outros 
contratos com a Secretaria de Saúde do 
Maranhão, um no valor de R$ 18 milhões 
e o SINPEEES/MA ter travado contato 
com o Secretário de Saúde do Estado, até 
a presente data nenhuma providência foi 
tomada, ou seja, o Governo do Estado 
não se importa com trabalhadores e com 
o dinheiro público, vez que pode ser res-
ponsabilizado a pagar aos trabalhadores 
por desmandos de uma terceirizada, 
conforme entendimento do Tribunal 

O SINDISAUDE Livramento comuni-
ca que o Conselho Regional de Medicina 
do RS, interditou para o exercício ético 
da medicina a Santa Casa de Caridade de 
Livramento, dia 16 de outubro de 2009. 
Esse fato fez com que não pudessem ser 
internados mais pacientes no hospital, e 
os trabalhadores que estão já há alguns 
meses recebendo salários atrasados e 
sem FGTS e INSS depositados, agora 
estão prestes a ficar sem seus empregos 
e a comunidade sem atendimento, tendo 
que viajar mais de 100 km de ambulância 
para buscar atendimento nos hospitais 
mais próximos.

“Queremos apoio da CNTS nesse mo-
mento, atuando junto ao Ministério da Saú-

de e o Congresso Nacional, para pressionar 
o governo do Estado e do município de Li-
vramento para assumir a responsabilidade 
e reabrir imediatamente as portas da Santa 
Casa”, destaca o presidente do Sindicato, 
José Paulo da Silva.

Segundo ele, no relatório do CREMERS, 
não existe nenhum motivo de extrema 
relevância para o radicalismo do ato, mas 
fica claro que foi uma resposta ao que cha-
maram de tentativa de popularizar a admi-
nistração da entidade através de uma visão 
esquerdista de governar. “Estamos reivin-
dicando em nome de 380 trabalhadores, 
que estão à beira de perder seus direitos, 
muitos com mais de 20 anos de exercício 
profissional na instituição”, afirma.

Região Nordeste

Superior do Trabalho (Súmula n°331).
Diante dos fatos acima, vale pergun-

tar: Qual o compromisso do Governo do 
Maranhão? Com o interesse público e os 
direitos de centenas de trabalhadores ou 
com a burla e a má-fé de empresas inidô-
neas? Os trabalhadores nos dias 14 e 15 
de outubro fizeram protestos em frente 
à Maternidade, a Secretaria de Saúde 
e ao Palácio do Governo. (Lucimary 
Santos Pinto, Diretora  Social e Assuntos 
Legislativos da CNTS)

Gestão é reeleita com 68% dos votos

A CNTS parabeniza o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde de Montes Claros-MG pela homenagem recebida em reunião especial da Câmara 
Municipal daquele município, com a entrega da placa “Alferes José Lopes de Carvalho”, 
dia 29 de outubro. Em correspondência enviada, o presidente da Confederação, José Lião 

de Almeida, agradeceu o honroso convite para participar da sessão solene, justificou 
o impedimento devido a compromissos assumidos anteriormente e desejou sucesso à 

entidade e à sua diretoria, em nome do presidente, Maria Elizabeth Silva.

Santa Casa de Livramento pede socorro
Este é o tema central do 

Seminário Nacional de Urgên-
cia e Emergência, que ocorrerá 
em Campo Grande-MS, dias 
17 e 18 de novembro, uma 
realização do Ministério da 
Saúde, com apoio da Secreta-
ria de Saúde do Estado. Como 
subtemas serão debatidos a 
organização da urgência e 
emergência por meio da rede 
de atenção à saúde; diagnósti-
co do trabalho nas urgências e 
emergências; perspectivas de 
valorização do trabalho e dos 
trabalhadores desses setores; e 
apresentação de experiências 
que obtiveram êxito.

O seminário atende a de-
manda da Mesa Nacional de 
Negociação Permanente do 
SUS, do programa de Qualifi-
cação e Estruturação da Gestão 
do Trabalho e da Educação no 
SUS - ProgeSUS e do Conse-
lho Nacional de Saúde. “Tem 
por objetivo discutir e buscar 
alternativas para enfrentar 
os principais problemas de 
gestão do trabalho daqueles 
que atuam no atendimento 
de urgência e emergência e no 
que diz respeito ao processo 
de trabalho, ao vínculo e à 
saúde do trabalhador, visando 
propor ações para resolução 

destas questões, a partir do 
conhecimento de experiência 
exitosas na área, que integra a 
rede de serviços de saúde em 
todos os níveis do SUS e que 
deve se organizar para prestar 
atendimento pré-hospitalar 
(móvel ou fixo) e hospitalar à 
população”.

Além do diretor Jânio Sil-
va, representante da CNTS 
na Mesa, como membro da 
bancada dos trabalhadores, 
participam do evento dirigen-
tes da Confederação e da Fe-
deração dos Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde do Mato Grosso do 
Sul, Clotilde Marques, Osmar 
Gussi, Lamartine dos Santos 
Rosa e Wanderley Lescano 
Ferreira.

O evento será precedido 
de reunião ordinária da Mesa 
Nacional, dia 16/11, quando 
as bancadas de trabalhadores 
e de gestores farão um balan-
ço do Seminário. Durante a 
reunião, a bancada sindical 
e também os representantes 
das entidades filantrópicas 
vão apresentar, por escrito, 
estimativa do impacto salarial 
decorrente da aprovação da 
jornada de 30 horas para os 
profissionais de enfermagem.

O olhar da gestão do trabalho

O Sindicato dos Trabalha-
dores em Estabelecimento de 
Serviços de Saúde do Estado 
de mato Grosso do Sul - SIN-
TESAÚDE/MS fechou a Con-
venção Coletiva de Trabalho 
válida para os trabalhadores 
da área privada de saúde nos 
43 municípios da sua base terri-
torial, com ganho real de 2,06% 
acima da inflação de 4,94%, 
totalizando o reajuste linear de 
7% e um piso normativo de R$ 
510,00 (quinhentos e dez reais), 
além de avanço em diversas 

cláusulas sociais.
“Segundo pesquisa do Die-

ese, somente 6,1% das entida-
des sindicais da saúde conquis-
taram ganhos reais acima de 
2% e nós conseguimos. Foram 
fechados, também, acordos 
significativos com hospitais 
de Campo Grande e Coxim. 
São conquistas fundamentais 
que fortalecem nossas reivin-
dicações nas negociações com 
outras unidades hospitalares”, 
ressalta o presidente do Sindi-
cato, Osmar Gussi.

Mato Grosso do Sul

SINTESAÚDE/MS conquista 
ganho real e piso salarial

Mário Jorge
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A avaliação do projeto sobre equi-
dade de remuneração 2007-2009 e de-
finição das diretrizes de novo projeto 
para o próximo período foram feitas 
durante a 2ª Reunião do Comitê de 
Mulheres da ISP Brasil 2009, realiza-
da em São Paulo, dia 23 de outubro. 
A conclusão é que, “de maneira ge-
ral, se avaliou que a reorientação de 
estratégias de execução do Projeto 
Equidade, definida no começo do 
ano, foi correta, ampliando a inci-
dência da política de equidade entre 
homens e mulheres dentre as afilia-
das da ISP no Brasil, principalmente 
junto às novas filiadas da ISP”.

O projeto tem como objetivo de 
desenvolvimento promover as ques-
tões de gênero nos sindicatos filiados 
à ISP no Brasil, em especial sobre o 
tema eqüidade de remuneração, for-
talecendo a campanha mundial da ISP 
e fortalecer as organizações filiadas 
com enfoque no desenvolvimento e 
empoderamento dos comitês de eqüi-
dade de remuneração. Já o objetivo da 
atividade foi de avaliar a execução do 
projeto em 2009; definir diretrizes para 
um novo período/projeto; definir pro-
posta de nova coordenação do Comitê 
de Mulheres da ISP para debater na 
reunião do Comitê em 2010.

A coordenadora de projetos, Elida 
Cruz, apresentou relatório sintético 
das atividades desenvolvidas em 
2009 à luz da reorientação de estraté-
gias definida pelo Comitê de Mulhe-
res na reunião de março de 2009. Em 
síntese: as atividades do setor Saúde, 
com participação da CNTS, entre 
outras entidades do setor, foram re-
alizadas com presença de 28 pessoas 
no total, enquanto as atividades do 
setor Administração Central foram 
realizadas com 15 participantes. 
Essas atividades tiveram um caráter 
de sensibilização para o tema gêne-

ro, para a equidade salarial e para a 
campanha mundial da ISP.

Em termos de continuidade do 
Projeto para o próximo período, defi-
niram-se as seguintes diretrizes: cons-
truir um novo projeto com caráter de 
finalização, buscando comprometer 
ao longo de 26 meses, entre 2010 e 
2012, as afiliadas com a política de 
gênero e com a Campanha Equidade 
Salarial entre Homens e Mulheres, 
incentivando-as a mudanças estru-
turais nas suas entidades (50/50; 
cláusulas de gênero; secretarias e/
ou coletivos de mulheres, etc); o 
novo projeto deve ser construído com 
recorte setorial, contemplando todos 
os setores filiados à ISP (saúde, mu-
nicipais, administração central, utili-
dades) e buscando construir políticas 
de gênero para cada setor, adequadas 
à realidade do setor; potencializar 
o uso da publicação metodológica 
nas afiliadas, incentivando-as para 
a apropriação de seus conteúdos no 
dia a dia de sua política de capaci-
tação; promover intercâmbios de 
experiências entre afiliadas de fala 
espanhola das Américas e entidades 
sindicais da África Lusófona (Angola 
e Moçambique)

Frente à quantidade e diversidade 
de afiliadas, decidiu-se pela amplia-
ção da coordenação do Comitê de 
Mulheres: hoje a ISP Brasil possui 
26 entidades filiadas e deve chegar 
a 29 no final deste ano, com mais 
de 350 mil membros, dos setores 
Municipais, Saúde, Utilidades e 
Administração Central. Foi suge-
rida a proposta de composição de 
dois representantes de cada um dos 
quatro setores. A próxima reunião do 
Comitê, em março de 2010, deverá 
apreciar a proposta e, se possível, já 
definir sua composição (entidade e 
nome). (Fonte: ISP Brasil)

Comitê de Mulheres avalia projeto 
sobre equidade de remuneração

O Brasil caiu nove posições 
no ranking global de desigual-
dade entre os sexos organizado 
pelo Fórum Econômico Mundial, 
ocupando a 82ª colocação entre 
136 países. De acordo com o do-
cumento, este é o pior resultado 
dos últimos três anos. O relatório 
avalia o nível de igualdade entre 
homens e mulheres de acordo com 
quatro categorias: diferenças sa-
lariais e participação no mercado 
de trabalho, acesso à educação e 
nível de formação educacional, 
acesso à saúde e queda na taxas de 
mortalidade, e participação políti-

ca e em cargos de poder político.
Entre as principais razões apon-

tadas para a queda de posições bra-
sileiras este ano está a diferença de 
renda entre homens e mulheres que 
realizam o mesmo trabalho. Se a pes-
quisa tivesse levado em consideração 
apenas a desigualdade salarial entre 
os gêneros, o Brasil teria ficado na 
114ª colocação. O Brasil se posiciona 
atrás de outros latino-americanos 
como Equador, Argentina, Peru e 
Nicarágua. A Islândia é considerada 
a nação mais igualitária, seguida de 
Finlândia, Noruega e Suécia. (Fonte: 
BBC Brasil)

A ISP Brasil, em parceria com 
a FES Brasil, deve lançar, em 
dezembro próximo, a publicação 
que tem como objetivo, a partir 
da reflexão sobre a experiência 
de capacitação destes últimos 
2 anos, elaborar manual sobre 
Metodologia de Capacitação. 
Serão 3 tipos de abordagens:  
para sensibilização para o tema 
gênero e a discriminação salarial 
entre homens e mulheres; para 
a construção de uma estratégia 
de remoção de barreiras no 
trabalho para as mulheres tra-
balhadoras do setor público; e 
abordagem para a construção de 
uma estratégia de avaliação de 
postos e constituição de comitês 

paritários de equidade.
“A publicação foi avaliada 

como iniciativa que pode ser 
muito aproveitada, pois ao re-
fletir a experiência de muitos 
anos de trabalho de capacitação, 
sistematiza os instrumentos for-
mativos criados ao longo desses 
anos a partir do exercício con-
creto, no Brasil, da implementa-
ção da política de equidade de 
gênero. Se bem utilizado pelas 
afiliadas, pode se constituir num 
poderoso instrumento a servi-
ço da ampliação da incidência 
da política e da Campanha da 
ISP de Equidade Salarial entre 
Homens e Mulheres”. (Fonte: 
ISP Brasil) 

ISP Brasil  prepara publicação 
sobre Metodologia de Capacitação

Estatísticas da violência contra a mulher

* 33% das mulheres já sofreram algum tipo de violência física;
* 11% foram espancadas pelo menos uma vez;
* em 20% dos casos, a forma de agressão é branda, como tapas e empur-
rões;
* em 18% doas casos, a agressão é psíquica;
* ameaças com objetos quebrados e atirados e roupas rasgadas somam 
15% dos casos;
* mais de 50% das mulheres não pedem ajuda;
* em 53% dos casos, os maridos e parceiros são os principais agressores;
* os abrigos para as mulheres e seus filhos são indicados como melhor 
solução para 43% das pesquisadas;
* 21% delas apontam a criação de delegacias da mulher e 13% citam o 
serviço gratuito por telefone para socorro e orientação.

(Fonte: Pesquisa “A mulher brasileira nos espaços público e privado”)

Machismo mata os sonhos, a saúde, a alma e a vida das mulheres

O Comitê de Gênero da CNTS se 
integra à campanha contra a 
violência sofrida pela mulher. 

Folder de alerta e conscientização será 
distribuído nos locais de trabalho e 
lugares públicos, em 25 de novembro, 
Dia Internacional de Luta pelo Fim 
da Violência contra a Mulher. A data 
de alerta foi escolhida para lembrar 
as irmãs Mirabal – Pátria, Minerva e 
Maria Teresa –, assassinadas pela Di-
tadura Leônidas Trujillo, na República 
Dominicana. Foi instituída em 1981, 
em Bogotá, Colômbia.

As agressões mais comuns são 
classificadas como físicas: tapas, 
empurrões, chutes, queimaduras, 
ameaças com faca e tentativas de ho-
micídio; psicológicas: humilhações, 
ameaças de agressão, privação da 
liberdade, impedimento ao trabalho 
ou estudo, danos a animais de esti-
mação, danos ou ameaças a pessoas 
queridas, impedimento de contato 
com a família e amigos; e sexuais: 
expressões verbais ou corporais que 
não são do agrado da pessoa, toques e 
carícias não desejados, exibicionismo, 
prostituição forçada, participação 
forçada em pornografia.

A batalha pelo fim da violência 
contra a mulher conta com uma arma 
importante que é a Lei 11.340/06, Lei 
Maria da Penha, que cria mecanismos 
para coibir a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, nos termos do 
§8º do art. 226 da Constituição Fede-
ral, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação 

Brasil caiu 9 posições no ranking 
da desigualdade entre os sexos

25 de Novembro – Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência Contra a Mulher

contra as Mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mu-
lher. A Lei dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, altera o 
Código de Processo Penal, o Código 
Penal e a Lei de Execução Penal. O 
Brasil é o 18º País da América Latina 
a contar com uma lei específica para 
os casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher. 
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Mesmo com as divergências 
entre representantes dos 
profissionais da medicina 

e das demais categorias da saúde, o 
plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou o PL 7.703/06, de origem 
do Senado, que define as ativida-
des privativas de médico e as que 
podem ser realizadas por outros 
profissionais da área de saúde. Co-
nhecido como Ato Médico, o projeto 
foi aprovado na forma do substi-
tutivo da Comissão de Trabalho, 
com as emendas da Comissão de 
Seguridade Social e Família, e por 
ter sido alterado na Câmara, volta 
ao Senado. O projeto define que os 
médicos são os responsáveis exclu-
sivos pelo diagnóstico de doenças e 
pela prescrição do tratamento ade-
quado. O Ministério da Saúde apoia 
o texto aprovado pelos senadores.

O PL 7.703/06 torna privativos de 

médicos outros trabalhos, como 
a direção e a chefia de serviços 
médicos; a perícia e a auditoria 
médicas e a coordenação e su-
pervisão vinculadas, de forma 
imediata e direta, às ativida-
des privativas da carreira. Na 
área de ensino, as disciplinas 
especificamente médicas são 
garantidas a esses profissionais, 
assim como a coordenação dos 
cursos de graduação, dos pro-
gramas de residência médica 
e dos cursos de pós-graduação 
específicos para médicos. Está 
de fora, entretanto, da condição 
de privativa a direção administrativa 
de serviços de saúde.

Os representantes das demais áre-
as da saúde afirmam que suas reivin-
dicações não foram atendidas e que 
o projeto impõe uma diferenciação 
muito grande entre os profissionais e 

muitos ficariam sob a tutela médica. 
O entendimento é que o projeto cria 
reserva de mercado, tornando priva-
tiva dos médicos áreas de atuação das 
outras profissões da saúde. O argu-
mento das entidades é que a saúde é 
área de atuação multiprofissional e 

que os interesses corporativos 
não devem se sobrepor aos 
interesses do paciente.

Na opinião do deputado 
Lobbe Neto (PSDB-SP), rela-
tor do projeto pela Comissão 
de Educação e Cultura, o 
texto aprovado provoca uma 
tutela dos médicos sobre 
outras profissões da área de 
saúde. "Somos contrários ao 
corporativismo que pretende 
tutelar outros profissionais, 
como na área laboratorial. 
Queremos regulamentar a 
profissão de médico, mas 

não a tutela que proíbe a assinatura 
de laudos que somente esses outros 
profissionais de saúde têm compe-
tência para emitir", disse. (Leia a 
íntegra do texto aprovado na página 
da Confederação – www.cnts.org.br, 
no item Documentos)

- indicação e execução de cirurgia e prescrição dos cuidados médicos pré 
e pós-operatórios;

- indicação e execução de procedimentos invasivos sejam diagnósticos, 
terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as 
biópsias e as endoscopias;

- intubação traqueal;
- coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica 

invasiva, assim como as mudanças necessárias diante das intercorrências 
clínicas e do programa de interrupção da ventilação mecânica invasiva, 
incluindo a desintubação traqueal;

- execução da sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia ge-
ral;

- emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem e dos proce-
dimentos diagnósticos invasivos;

- emissão dos diagnósticos anatomopatológicos e citopatológicos;
- indicação do uso de órteses e próteses, exceto as órteses de uso tempo-

rário;
- prescrição de órteses e próteses oftalmológicas;
- determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;
- indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção à saúde;
- realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os 

exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de bio-
logia molecular;

- atestação médica de condições de saúde e doença;
- atestação do óbito.

Atividades não privativas

- aplicação de injeções;
- realização de curativo;
- atendimento à pessoa sob risco de morte iminente;
- cateterização nasofaringenana, orotraqueal, esofágica, gástrica, enteral, 

anal, vesical e venosa periférica, de acordo com a prescrição médica;
- aspiração nasofaringeana ou orotraqueal;
- punções venosa e arterial periféricas, de acordo com a prescrição mé-

dica;
- realização de curativo com desbridamento até o limite do tecido subcu-

tâneo, sem a necessidade de tratamento cirúrgico;
- realização dos exames citopatológicos e seus respectivos laudos;
- procedimentos realizados através de orifícios naturais em estruturas 

anatômicas, visando a recuperação físicofuncional e não comprometendo a 
estrutura celular e tecidual. (Fonte: Ag. Câmara)

Câmara aprova projeto do ato médico

Atividades privativas, além do diagnóstico e da prescrição:

A etapa nacional da 1ª CNSA 
- Conferência Nacional de Saúde 
Ambiental ocorrerá de 09 a 12 de 
dezembro de 2009 em Brasília. A 
1ª CNSA foi concebida e está sendo 
construída de forma coletiva entre os 
setores de saúde, meio ambiente, in-
fra-estrutura, saneamento, educação 
e trabalho. As conferências estaduais 
e do Distrito Federal preparatórias 
se encerraram em 30 de outubro e 
as conferências municipais foram 
realizadas até 30 de agosto.

A conferência traz como lema 
Saúde e Ambiente: vamos cuidar da 
gente! e como tema A saúde ambien-
tal na cidade, no campo e na floresta: 
construindo cidadania, qualidade 
de vida e territórios sustentáveis. A 
metodologia pretende priorizar as 
diretrizes e ações estratégicas para a 
formulação da Política Nacional de 
Saúde Ambiental, além de possibilitar 
a integração entre os participantes.

O texto base da Conferência 
estabelece que é necessário superar 
alguns desafios na construção da po-
lítica de saúde ambiental brasileira, 
tais como: ampliar a participação e o 
controle social no enfrentamento das 
injustiças e iniqüidades; aumentar 
a consciência sobre os graves pro-

blemas da saú-
de relacionados 
à questão am-
biental; superar 
a fragmentação 
das ações entre 
os vários seto-
res de governo e 
sujeitos sociais; 
reduzir os im-
pactos negativos 
da dinâmica do 
desenvolvimen-
to na saúde das 
populações, em 
especial aquelas 
mais vulneráveis; 
e fomentar um modelo de desen-
volvimento econômico territorial 
que aponte para a sustentabilidade 
socioambiental de forma integrada 
e integral.

Um passo a passo com subsídios 
para a organização das etapas da 
1ª Conferência Nacional de Saúde 
Ambiental e calendários dos eventos 
relacionados estão disponíveis em 
www.saude.gov.br/svs/cnsa. Leia 
a íntegra do texto base na página da 
Confederação – www.cnts.org.br – 
no item Documentos. (Fonte: CNS e 
1ª CNSA)

Eixos para o debate
Eixo 1: Desenvolvimento e Sustentabilidade Socioambiental no Campo, na Cidade 

e na Floresta - pretende-se obter um mapeamento dos grupos populacionais e dos 
ambientes vulneráveis considerando as suas situações de risco particulares.

Pergunta Orientadora: No âmbito desta conferência, quais são os potenciais 
problemas atuais e futuros dos grupos populacionais e dos ambientes vulneráveis 
relacionados à saúde ambiental?

Eixo 2: Trabalho, Ambiente e Saúde: Desafios dos Processos de Produção 
e Consumo nos Territórios - que se identifiquem nos diferentes territórios, os 
processos que geram ou contribuem para tais vulnerabilidades socioambientais 
e as iniciativas do Estado e a sociedade no seu enfrentamento.

Pergunta Orientadora: Que processos de produção e consumo ocorrem neste 
território e quais seus impactos no meio ambiente e saúde?

Eixo 3: Democracia, Educação, Saúde e Ambiente: Políticas para Construção 
de Territórios Sustentáveis - que se identifiquem estratégias para a superação 
dessas vulnerabilidades.

Pergunta Orientadora: Com base nos resultados das conferências municipais/
regionais, que diretrizes e ações estratégicas asseguram o enfrentamento das 
vulnerabilidades socioambientais na perspectiva da sustentabilidade da saúde 
ambiental?

Etapa nacional da 1ª CNSA 
será de 9 a 12 de dezembro

O plenário da Câmara aprovou o 
PDC 795/08, que ratifica a Conven-
ção 151 da OIT, e o seu complemen-
to, a Recomendação 159, ambas de 
1978. Nesses textos, a OIT estabelece 
normas para a negociação coletiva e 
garante a liberdade sindical no servi-
ço público, além de reconhecer como 
instrumentos válidos para a solução 

de conflitos a mediação, a conciliação 
ou a arbitragem. A convenção estende 
aos trabalhadores do serviço público 
as mesmas garantias e condições de 
associação e de liberdade sindicais 
asseguradas para os trabalhadores 
da iniciativa privada. A proposta 
seguiu para votação pelos senadores. 
Conheça o texto aprovado.

Câmara ratifica Convenção 151 da 
OIT sobre negociação coletiva

Rodolfo Stuckert/Ag. Câmara

Deputados aprovaram texto polêmico
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Jornal da CNTS

Setembro/Outubro de 2009

A Comissão de Seguridade 
Social e Família aprovou o 
parecer favorável do relator, 

deputado Jofran Frejat (PR-DF), ao 
Projeto de Lei 4.924/09, do deputado 
Mauro Nazif (PSB-RO), que institui 
o Piso Salarial do Enfermeiro, do 
Técnico e Auxiliar de Enfermagem 
e da Parteira. Foi aprovada somente 
uma emenda do relator, no sentido 
de aumentar os percentuais dos pisos 
de técnicos – de 50% para 70% – e au-
xiliares e parteiras – de 40% para 50% 
– em relação ao valor de referência do 
piso para enfermeiro, cuja proposta 
define em R$ 4.650,00, com reajustes 
anuais pelo INPC. Frejat rejeitou a 
emenda apresentada pelo deputado 
Darcisio Perondi (PMDB-RS), que 
re¬metia às convenções coletivas de 
trabalho o estabelecimento do piso 
salarial.

“A jornada de trabalho desgastan-
te, associada ao estresse pelos deslo-
camentos entre os diversos locais da 
prestação dos serviços, compromete 
irremediavelmente tanto a saúde 
do profissional quanto a qualidade 
do atendimento ao paciente. Isso 
acaba prejudicando a totalidade da 
população que, a cada dia, tem seu 
sofrimento aumentado com a deterio-
ração do sistema de saúde do País”, 
argumentou o deputado Mauro Na-
zif, em sua proposta.

“Sem dúvida, dentre os sérios 

problemas no campo da saúde, 
a má remuneração de seus fun-
cionários é um dos mais graves 
e tem sido impeditivo para a 
melhoria da oferta de serviços 
para a população brasileira, no-
tadamente para os mais pobres. 
Sem fugir jamais da ótica do 
trabalho em equipe e da busca de 
tratamento equânime entre todos 
os profissionais de saúde, é im-
portante observar, contudo, que 
o pessoal da Enfermagem, está 
marcado pela baixa remuneração 
recebida, em grande parte por 
falta de uma legislação própria. 
Essa situação reforça ainda mais 
a tendência do mercado de impor 
uma carga de trabalho excessiva, em 
várias regiões do País, o que tem co-
locado tais profissionais em grandes 
dificuldades para sua manutenção e 
de sua família, o que pode acarretar 
reflexos negativos na qualidade do 
serviço prestado à população de 
modo geral”, reforçou Frejat.

Segundo o relator, não restam dú-
vidas de que um dos principais fato-
res impeditivos do aperfeiçoamento 
do SUS é a falta de atenção especial 
com os profissionais de saúde. “Os 
baixos salários e as condições de tra-
balho aviltantes a que são submetidos 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, entre outros profissio-
nais da área de saúde, constituem-se, 

portanto, num meio de cultura al-
tamente favorável à degradação da 
qualidade dos serviços de saúde. 
Trata-se, como já destacado, de um 
setor profissional relevante, para cujo 
exercício exige-se pessoas qualifica-
das e que necessitam de constantes 
estudos e aperfeiçoamento, o que 
também, por si só, justificaria uma 
remuneração condigna em função da 
complexidade ou da responsabilida-
de das atividades que exercem”.

“A realidade das unidades de 
saúde nos indica que tais profissio-
nais têm sido os mais sacrificados de 
todo o sistema”, ressaltou o relator 
em seu parecer. “Isso pode ser facil-
mente constatado pelo seu esforço 
na realização de inúmeras atividades 
pesadas tanto do ponto de vista físico 

quanto emocional, por serem 
os que mais diretamente lidam 
com uma população extrema-
mente carente e muitas vezes 
desesperada. São, quase sem-
pre, os primeiros a sofrerem as 
conseqüências das mazelas de 
nosso sistema de saúde”.

Frejat ressaltou a necessida-
de de adoção de outras medi-
das para garantir a qualidade 
do trabalho da enfermagem. 
“Além de se assegurar remune-
ração adequada, é importante 
que se estabeleça processos de 
educação continuada, acesso a 

cursos de aperfeiçoamento e a garantia 
de ótimas condições de trabalho. Com 
esse conjunto de iniciativas, os grandes 
beneficiários de todo esse esforço serão 
os cidadãos brasileiros, especialmente 
os mais pobres”.

O projeto será votado, também, 
pelas comissões de Trabalho, onde 
tem como relator o deputado Sa-
bino Castelo Branco (PTB-AM) e 
de Constituição e Justiça. O prazo 
para apresentação de emendas na 
Comissão de Trabalho se encerrou 
em 28 de setembro sem que fosse 
apresentada qualquer proposta de 
alteração. A íntegra do PL 4.924/09, 
das duas emendas e do parecer do 
relator podem ser consultadas na 
página da Confederação – www.cnts.
org.br – no item Documentos.

Proposta prevê piso salarial de 
R$ 4.650,00 e reajuste anual pelo INPC

A eleição para o Conselho Nacional de 
Saúde, relativa ao triênio 2009/2012 será dia 
25 de novembro. O Conselho tem 24 vagas 
para representantes titulares e 48 para pri-
meiro e segundo suplentes para as entidades 
e os movimentos nacionais de usuários do 
SUS; 12 para titulares e 24 para suplentes para 
as entidades de profissionais e comunidade 
científica da área de saúde; 2 para titulares e 
4 para suplentes para as entidades de presta-
dores de serviços – aquelas que congreguem 
hospitais, estabelecimentos e serviços de 
saúde privados, com ou sem fins lucrativos; 
e 2 para titulares e 4 para suplentes para as 
entidades empresariais com atividades na 
área da saúde – as confederações nacionais 
da Indústria, do Comércio, da Agricultura e 
do Transporte.

Segundo a Resolução CNS nº 424, homo-
logada pelo ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, que tem por objetivo regulamen-
tar a eleição das entidades e dos movimentos 
sociais nacionais de usuários do SUS, das en-
tidades nacionais de profissionais de saúde, 
incluída a comunidade científica da área, das 
entidades nacionais de prestadores de servi-
ços e das entidades empresariais nacionais 
com atividades na área de saúde, somente 
poderão participar do processo eleitoral, 
como eleitor ou candidato, as entidades e os 
movimentos sociais nacionais que tenham, no 
mínimo, dois anos de comprovada existência, 
e que tenham atuação e representação em, 
pelo menos, um terço das unidades da Fede-
ração e três regiões geográficas do país.

As inscrições serão feitas na Secretaria 
Executiva do Conselho Nacional de Saúde, 
situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco 
G, Anexo, Ala B, 1º andar, Sala 115B - Brasília 
- DF, no período de 10 de outubro de 2009 a 
10 de novembro de 2009, em dias úteis, no 

horário das 9 às 18 horas. Serão também acei-
tas inscrições via correio mediante Aviso de 
Recebimento - AR ou Sedex, observada a data 
prevista no caput deste artigo. As inscrições 
deverão ser feitas por meio de requerimento 
dirigido à Comissão Eleitoral, expressando 
a vontade de participar da eleição, especifi-
cando o segmento a que pertence, a entidade 
ou movimento e a vaga para a qual está se 
candidatando.

As entidades deverão apresentar no ato da 
inscrição cópia da ata de fundação ou de ato le-
gal, registrado em Cartório; cópia do estatuto e/
ou regimento; termo de indicação do delegado 
e respectivo suplente que representarão a enti-
dade; comprovante de atuação de, no mínimo, 
dois anos; cópia da cédula de identidade do 
delegado e do suplente. As entidades de movi-
mentos sociais devem apresentar comprovante 
de existência do movimento por meio de um 
instrumento de comunicação e informação 
de circulação nacional de, no mínimo, 2 anos; 
relatório de atividades ou relatório de reuniões 
do movimento; documento de órgãos públicos 
que atestem a existência do movimento; termo 
de indicação do delegado e respectivo suplente 
que representarão o movimento social; cópia 
da cédula de identidade do delegado e do 
suplente.

A Resolução trata, ainda, da forma e da 
homologação das inscrições, dos recursos, 
dos critérios de votação e de desempate, da 
nomeação e da posse dos conselheiros, que 
será em reunião extraordinária a ser reali-
zada, em até 15 dias após a publicação do 
resultado do pleito, tendo incluída na pauta 
também a eleição do presidente e da mesa 
diretora do Conselho Nacional de Saúde. Leia 
a íntegra da Resolução CNS 424 na página da 
Confederação – www.cnts.org.br, no item 
Documentos.

Conselho Nacional de Saúde
terá eleições em 25 de novembro

A 6ª Marcha da Classe 
Trabalhadora a Brasília, acon-
tece dia 11 de novembro. Uma 
das principais reivindicações 
da marcha é a aprovação da 
PEC 231/95, que reduz a 
jornada de trabalho semanal 
de 44 para 40 horas, sem re-
dução de salários, e aumenta 
o valor da hora extra de 50% 
para 75%. Estão na pauta, 
também, a valorização do 
salário mínimo, aprovação 
do PL 01/07; ratificação das 
convenções 151 e 158 da OIT, 
que tratam da negociação 
do serviço público e contra 
a demissão imotivada; não 
à precarização, retirada dos 
projetos de terceirização – PL 
4.302/98 e 4.330/04; aprova-
ção da PEC 438/01, contra o 
trabalho escravo; e trabalho 
decente para todos.

O Dieese - Departamento 
Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Sócio-Econômicos 
e o Diesat - Departamento 
Intersindical de Estudos e 
Pesquisas de Saúde e dos 
Ambientes de Trabalho, 
através de notas técnicas, 
divulgaram estudos sobre a 
redução de jornada de tra-
balho no Brasil, há 14 anos 
em discussão na Câmara. 
Segundo a nota do Dieese, 
o Brasil tem uma das maio-
res jornadas de trabalho 
mundial, embora o custo do 
trabalho seja um dos mais 

baixos, e uma redução da 
jornada de trabalho sem re-
dução de salários ampliaria 
o emprego e garantiria o 
aumento do consumo. Tam-
bém propiciaria a elevação 
dos níveis da produtividade 
do trabalho; a melhoria da 
competitividade do setor 
produtivo; a redução dos 
acidentes e doenças do tra-
balho; a maior qualificação 
do trabalhador; a elevação 
da arrecadação tributária; e 
um maior crescimento eco-
nômico, com melhoria da 
distribuição de renda.

“Para que a diminuição 
da jornada de trabalho crie 
mais empregos e aumente o 
tempo que os trabalhadores 
têm para seu lazer é preciso 
que, além de não reduzir sa-
lários, ela não seja seguida de 
um aumento de serviço ou, 
em outras palavras, de um 
aumento na intensidade do 
trabalho ou, o que é o mes-
mo, de uma intensificação do 
trabalho. Por isso, os traba-
lhadores devem estar atentos 
à intensidade do trabalho 
e a algo que muitas vezes 
aparece como sinônimo de 
intensidade (embora não o 
seja): a produtividade do tra-
balho”, alerta o Diesat. Leia 
a íntegra das notas técnicas 
no sítio da Confederação – 
www.cnts.org.br – no item 
Documentos.

VI Marcha da Classe Trabalhadora

Votação na Comissão de Seguridade



Aposentadoria Especial é o benefício 
concedido ao segurado que tenha traba-
lhado em condições prejudiciais à saúde 
ou à integridade física. Para ter direito 
à aposentadoria especial, o trabalhador 
deverá comprovar, além do tempo de 
trabalho, efetiva exposição aos agentes 
nocivos químicos, físicos, biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais pelo 
período exigido para a concessão do 
benefício (15, 20 ou 25 anos).

Agora os servidores públicos da área 
da saúde também terão efetivo direito 
à aposentadoria especial graças a ação 
judicial proposta no Supremo Tribu-
nal Federal – STF pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Saúde.   
Preocupada com o assunto, a CNTS im-
petrou o Mandado de Injunção nº 904, 
que foi julgado procedente pelo STF.

Com esta decisão todos os servidores 
públicos vinculados à área da saúde no 
Brasil passam a ter direito a requerer a 
aposentadoria especial prevista nos inci-
sos II e III, do § 4º do artigo 40 da Cons-
tituição Federal, desde que preenchidos 
os requisitos legais previstos na  Lei nº 
8.213, de 1991, que dispõe sobre o Plano 
de Benefício da Previdência Social.

O que o Supremo Tribunal Federal 
decidiu é que enquanto não houver a 
regulamentação em lei específica da 
aposentadoria especial dos servidores 
públicos, fica valendo, em caráter pro-
visório, a  Lei nº 8.213/91.

Para ter direito à aposentadoria es-
pecial é necessário o cumprimento de 
uma série de exigências legais. Como 
existem algumas incompatibilidades 
entre o Regime Geral de Previdência 
Social de que trata a Lei nº 8.213/91 
e os regimes próprios dos servidores 
públicos, considerados os diversos regi-
mes estatutários existentes nos âmbitos 
municipal, estadual e federal, é possível  
que surjam dúvidas, pois órgãos públi-

cos não estão preparados para lidar com 
o assunto.

Informamos também, que a compro-
vação da exposição aos agentes nocivos 
será feita por formulário denominado 
Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP), preenchido pela entidade à qual o 
servidor encontra-se vinculado, com base 
em Laudo Técnico de Condições Ambien-
tais de Trabalho (LTCAT) expedido por 
médico do trabalho ou engenheiro de 
segurança do trabalho, o que poderá ser 
requerido pelo próprio servidor ou pelo 
seu sindicato.

O que é o Perfil 
Profissiográfico 

Previdenciário - PPP?

O PPP é o documento histórico-
laboral do servidor que reúne dados 
administrativos, registros ambientais 
e resultados de monitoração biológica, 
entre outras informações, durante todo 
o período em que este exerceu suas 
atividades. Deverá ser emitido e man-
tido atualizado pela entidade à qual o 
servidor encontra-se vinculado.

Como a aposentadoria especial de-
verá ser requerida diretamente ao órgão 
da administração pública ao qual o ser-
vidor está vinculado (município, estado, 
distrito federal e união) é ele que deverá 
proceder aos ajustes técnicos e jurídicos 
para a regulamentação do assunto.

No âmbito do INSS, os formulários 
para requerimento de aposentadoria es-
pecial (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 
e DIRBEN 8030) somente serão aceitos 
pelo INSS para períodos laborados 
até 31/12/2003 e desde que emitidos 
até esta data, segundo os respectivos 
períodos de vigência. Para os períodos 
trabalhados a partir de 1º/1/2004 ou 
formulários emitidos após esta data, 

será aceito apenas o PPP. O perfil poderá 
conter informações de todo o período 
trabalhado, ainda que exercido ante-
riormente a 1º/1/2004.

O órgão ao qual o servidor encontra-
se vinculado é obrigado a fornecer cópia 
autêntica do PPP ao servidor.

O segurado que tiver exercido su-
cessivamente duas ou mais atividades 
em condições prejudiciais à saúde ou 
integridade física, sem completar em 
qualquer delas o prazo mínimo para 
aposentadoria especial, poderá somar os 
referidos períodos seguindo a seguinte 
tabela de conversão, considerada a ati-
vidade preponderante:

A conversão de tempo de atividade 
sob condições especiais em tempo de 
atividade comum dar-se-á de acordo 
com a seguinte tabela:

Observação: A caracterização e a 
comprovação do tempo de atividade 
sob condições especiais obedecerá ao 
disposto na legislação em vigor na época 
da prestação do serviço. As regras de 
conversão de tempo de atividade sob 
condições especiais em tempo de ati-
vidade comum aplicam-se ao trabalho 
prestado em qualquer período.

Será devido o enquadramento por 
categoria profissional de atividade 
exercida sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, para períodos trabalhados até 
28/04/1995, desde que o exercício tenha 
ocorrido de modo habitual e perma-
nente, não ocasional nem intermitente, 
observados critérios específicos defini-
dos nas normas previdenciárias a serem 
analisados pelo INSS.

Perda do direito 
ao benefício 

A aposentadoria especial requerida e 
concedida a partir de 29/4/95 será cance-
lada pelo INSS ou pelo órgão de pessoal de 
cada esfera da Administração Pública, na 
forma da legislação específica, caso o bene-
ficiário permaneça ou retorne à atividade 
que ensejou a concessão desse benefício, 
na mesma ou em outra entidade.

Nota: A aposentadoria especial é 
irreversível e irrenunciável: depois que 
receber o primeiro pagamento, o segura-
do não poderá desistir do benefício.

Como requerer a 
aposentadoria especial 

O benefício pode ser solicitado di-
retamente ao órgão da administração 
pública onde o servidor está vinculado, 
uma vez que pare efeitos legias, a data 
do requerimento é que vale para o início 
do benefício. 

Importante: Se foi exercida atividade 
em mais de uma categoria, consulte a 
relação de documentos de cada catego-
ria exercida, prepare a documentação, 
verifique as exigências cumulativas e 
solicite seu benefício.

Para maiores informações, consulte 
o órgão da administração de recursos 
humanos ao qual esteja vinculado.

Boletim JurídicoBoletim Jurídico
CNTS – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde

Setembro/Outubro de 2009 - Brasília-DF

Assessoria jurídica orienta sobre direito 
à aposentadoria especial – MI 904

Com o objetivo de orientar os trabalha-
dores do setor público da saúde sobre 
o direito à aposentadoria especial para 

aqueles que exerçam atividades de risco e sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física, a Assessoria Jurídica da 
CNTS elaborou um manual contendo orienta-
ções sobre como proceder. Em decisão de 18 de 
setembro último, o Ministro Carlos Britto (foto), 
do STF, acatou o Mandado de Injunção 904, 
ajuizado pela Confederação contra o Presidente 
da República, por omissão na regulamentação 
do §4º, incisos II e III, do artigo 40, da Consti-
tuição Federal.

A decisão do ministro garante o direito à 
aposentadoria especial com base no artigo 57 

e seu §1º, da Lei 8.213/91, que dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social, 
aos servidores que atenderem aos dispositivos 
constitucionais. O ministro Carlos Britto seguiu 
a posição da Procuradoria-Geral da República 
que, em novembro de 2008, deu parecer favorá-
vel ao Mandado de Injunção. A representação 
da CNTS se faz em favor dos trabalhadores no 
setor público de saúde, para quem trabalha em 
condições comprovadamente insalubres e/ou 
em atividade de risco, nos diversos estabele-
cimentos prestadores de serviços de saúde no 
território brasileiro. A Confederação buscou no 
Poder Judiciário “uma solução eficaz que vise 
restabelecer seus direitos, feridos por omissão” 
do Poder Executivo.

Passo a passo para requerer a aposentadoria especial

 Tempo a              Multiplicadores
converter Para 15 Para 20 Para 25
de 15 anos - 1,33 1,67
de 20 anos 0,75 - 1,25
de 25 anos 0,60 0,80 -

  Tempo a                Multiplicadores
 converter Mulher Homem
 (p/ 30) (p/ 35)
de 15 anos 2,00 2,33
de 20 anos 1,50 1,75
de 25 anos 1,20 1,40

Nelson Jr./SCO/STF
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OBSERVAÇÕES FINAIS

Sistemas Vigentes
1 - Conversão de Especial para 

Especial - Esta modalidade vem 
para prever a possibilidade de 
conversão de tempos de serviços 
nocivos exercidos em diversos 
graus de nocividade laboral, ou 
seja, a conversão de uma atividade 
especial de nocividade máxima – 
15 anos – para uma de nocividade 
mínima – 25 anos.

2 - Conversão Especial para Co-
mum – Esta modalidade serve para 
aquele segurado que trabalhou por 
um determinado tempo exposto a 
agentes especiais, sem contudo, ter 
completado o tempo para adimple-
mentação do benefício na modali-
dade Especial. Deste modo, é dado 
a ele o direito de converter o tempo 
especial por um fator multiplicador 
no qual o seu tempo especial será 
contado com um acréscimo para a 
contagem da aposentadoria.

3 - O servidor público que, des-
de que foi admitido no serviço, tra-
balhou em atividade insalubre de 
forma permanente, não ocasional 
nem intermitente e teve seu regime 
alterado de celetista para estatu-
tário, tem direito ao reconhecido 
da contagem também do tempo 
anterior (regido pela CLT), para 
efeito de aposentadoria especial, 
com averbação em suas anotações 
funcionais.

Observações da CNTS

Acesse o inteiro teor da decisão 
do Supremo Tribunal Federal no 
Mandado de Injunção nº 904, por 
meio do site www.stf.jus.br.

Recomenda-se que cada enti-
dade sindical dos trabalhadores 
da saúde encaminhe, mediante 
protocolo, cópia da decisão judi-
cial obtida pela CNTS no STF ao 
órgão de pessoal da Administração 
Municipal, Estadual ou Federal, 
requerendo o cumprimento da 
decisão judicial, informando seus 
servidores dos procedimentos que 
deverão adotar para a formalização 
do requerimento de aposentadoria 
especial. 

Os sindicatos que enfrentarem 
dificuldades na adoção desta pro-
vidência ou verificarem resistência 
por parte da autoridade adminis-
trativa no cumprimento da decisão 
do Supremo Tribunal Federal deve-
rão informar a CNTS pelo e-mail: 
juridico@cnts.org.br.

A CNTS estará adotando ou-
tras providências legais junto aos 
órgãos da administração pública 
e manterá todos informados. Esta-
remos em breve disponibilizando 
um serviço de assessoria jurídica 
especial com esta finalidade para 
aqueles servidores com dificulda-
des na obtenção de seu benefício.

Kamilla Flávila e Lelles Barbosa
Assessoria Jurídica da CNTS

O presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, sancionou a lei 
que regulamenta o trâmite da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão (ADO). A criação da norma é 
fruto do II Pacto Republicano e insere 
dispositivos na Lei 9.868/99 (Lei das 
ADIs). Além de solucionar questões 
processuais próprias às ADOs, a 
norma define o objetivo deste novo 
instrumento de controle de constitu-
cionalidade, qual seja: sanar omissões 
constitucionais quanto ao cumprimen-
to de dever, imposto pela Constituição, 
de legislar, ou a adoção de providência 
de índole administrativa.

O II Pacto Republicano de Estado 

por um Sistema de Justiça mais Aces-
sível, Ágil e Efetivo, foi assinado no dia 
13 de abril deste ano pelos presidentes 
dos Três Poderes da República. Foram 
estabelecidas dez metas nacionais do 
Judiciário para 2009, no intuito de 
reduzir as desigualdades entre os di-
versos segmentos do Judiciário.

O objetivo do pacto é melhorar 
o acesso universal à Justiça, espe-
cialmente dos mais necessitados; 
aprimorar a prestação jurisdicional, 
mediante a efetividade do princípio 
constitucional da razoável dura-
ção do processo e a prevenção de 
conflitos; e aperfeiçoar e fortalecer 
as instituições de Estado para uma 

maior efetividade do sistema penal 
no combate à violência e crimina-
lidade, por meio de políticas de 
segurança pública combinadas com 
ações sociais e proteção à dignidade 
da pessoa humana.

Desde que os chefes do Executivo, 
Legislativo e Judiciário assinaram o 
pacto, os três Poderes têm trabalhado 
em agenda conjunta para estabelecer 
novas condições de proteção dos di-
reitos humanos fundamentais, criar 
mecanismos que conferem maior 
agilidade e efetividade à prestação 
jurisdicional, assim como fortalecer 
os instrumentos já existentes de aces-
so à Justiça. (Fonte: STF)

STJ vai uniformizar posição sobre 
coeficiente de conversão do tempo de 

serviço em condições especiais
A Terceira Seção do Superior Tri-

bunal de Justiça vai julgar incidente 
de uniformização de jurisprudência 
referente ao coeficiente a ser utilizado 
para a conversão do tempo de servi-
ço exercido em condições especiais 
(serviços insalubres, penosos ou 
perigosos), para efeito de aposenta-
doria por tempo de contribuição. O 
incidente de uniformização, admi-
tido pelo ministro Napoleão Nunes 
Maia, apresentado pelo INSS, havia 
sido negado pela Segunda Turma Re-
cursal da Seção Judiciária do Paraná 
e pela Turma Nacional de Uniformi-
zação de Jurisprudência dos Juizados 
Especiais (TNU).

No acórdão recorrido, o TNU 
sustentou a necessidade de se obser-
var as disposições regulamentares 
realizadas antes da vigência da Lei n. 
8.213/91, que estabelecem critérios 
uniformes para essa conversão, inde-
pendentemente da época da prestação 
do serviço especial. O INSS recorreu 
ao STJ alegando que o acórdão está 
em desconformidade com o entendi-
mento da Corte. O Tribunal considera 
que as regras referentes ao tempo de 
serviço são reguladas pela legislação 

vigente à época em que foi prestado, 
motivo pelo qual apenas a partir de 12 
de julho de 1992, pode ser aplicado o 
fator de conversão de 1.40. 

O ministro Napoleão Nunes Maia 
reconheceu a divergência interpre-
tativa e determinou a suspensão de 
todos os processos contendo a mesma 

controvérsia e o envio de ofícios aos 
presidentes da TNU e das Turmas 
Recursais comunicando a admissão 
do incidente e solicitando informa-
ções. Eventuais interessados têm 
prazo de 30 dias para se manifestar 
sobre a instauração do incidente. 
(Fonte: STJ)

Lei que regulamenta ADIn 
por Omissão é sancionada

O Ministério Público do Traba-
lho - MPT não detém legitimidade 
para recorrer, na defesa de interesse 
patrimonial privado, conforme dis-
posto na Orientação Jurisprudencial 
nº 237. Com base nessa premissa, a 
Seção I Especializada em Dissídios 
Individuais do Tribunal Superior 
do Trabalho (SDI-1) acompanhou o 
voto da relatora, ministra Maria de 
Assis Calsing, e rejeitou o recurso de 
embargos do Ministério Público do 
Trabalho da 16ª Região (MA). 

Anteriormente, o Ministério Pú-
blico do Trabalho havia recorrido ao 
TST por meio de recurso de revista, 
alegando ter se configurado mani-
pulação de julgamento em uma ação 
trabalhista. Sustentou que o Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região 
(MA) teria retirado processos de 

pauta para resguardar o julgamento 
da demanda pelos juízes titulares. 
O caso em questão, que constava 
dessa pauta, é o de uma ação em que 
uma trabalhadora, contratada pelo 
Instituto Superior de Administração 
e Economia (Isae) buscava o reco-
nhecimento de vínculo de emprego 
com a Fundação Roberto Marinho. 
Em julgamento pela Sexta Turma do 
TST, o recurso foi rejeitado, pelo fato 
de o Ministério Público do Trabalho 
ter sido considerado parte ilegítima 
para recorrer no caso, ocasião em que 
foi consignado que o pedido já havia 
sido indeferido pelo corregedor-geral 
da Justiça do Trabalho. 

Nos embargos à SDI-1, o Ministé-
rio Público do Trabalho questionou 
a decisão da Sexta Turma. Afirmou 
não pretender o reconhecimento de 

vínculo empregatício, mas apenas 
restabelecer a ordem jurídica, ante a 
alegada manipulação do julgamento 
do recurso ordinário pelo TRT. No 
entanto, a relatora na SDI-1, ministra 
Maria de Assis Calsing, rejeitou os 
embargos. Em seu entendimento, 
o Ministério Público do Trabalho 
atua não como parte, mas sim como 
fiscal da lei, desde que comprovada 
a existência de interesse público – o 
que não é o caso, pois o processo em 
questão versa sobre reconhecimento 
de vínculo de emprego, interesse de 
natureza particular. E concluiu não 
ser possível admitir a intervenção do 
MPT sob o argumento de restabelecer 
a ordem jurídica, em face da nulidade 
do julgamento proferido pelo Regio-
nal. (E-ED-RR-394/2003-006-16-00.8) 
(Fonte: TST)

MPT não tem legitimidade para recorrer em 
ação de vínculo de emprego, decide TST
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Joaquim José da Silva Filho*                                 
                               
Algumas empresas, sem 

o mínimo respeito pelos 
seus funcionários, pelo 
sindicato representante e, 
especialmente, pelas leis 
trabalhistas, alteram as 
condições contratuais de 
trabalho dos seus empre-
gados, de forma arbitrária 
e unilateral. Muitas vezes querem 
reduzir salários, alterar o horário, ou 
as funções e até os locais de trabalho, 
sem consultar ninguém. Os gesto-
res ou os seus superiores tomam a 
decisão e pronto. Não se importam 
onde o empregado reside, se estuda, 
se trabalha em outra empresa (o 
que não é proibido), enfim, agem de 
forma ditatorial, causando à própria 
empresa prejuízos diretos e indiretos, 
pela desmotivação do “colaborador”, 
pelos problemas legais que mais 
tarde vão gerar processos judiciais, 
contribuindo com o surgimento ou 
crescimento do passivo trabalhista da 
empresa. Isso não é inteligente!   

Na verdade, não é ilícita a alte-
ração do contrato de trabalho, no 
entanto é necessário que a empresa 
siga as regras legais e tome uma série 
de cuidados. A regra geral contida no 
artigo 468, da CLT, é que o contrato 
de trabalho não pode ser alterado 
unilateralmente e, em nenhuma hi-
pótese, essa alteração deve causar 
prejuízos (de ordem econômica, ju-
rídica, moral, pessoal, familiar, etc.) 
ao empregado, sob pena de nulidade, 
como estabelece o artigo 9º, da CLT. 
Portanto, a alteração que cause qual-
quer tipo de prejuízo ao empregado 
é um ato ilegal suscetível de ação 
trabalhista, que poderá ser ajuizada, 
no prazo prescricional de até dois 
anos após a extinção do contrato de 
trabalho da empresa infratora.

Em outras palavras:
1. Para os trabalhado-

res: não aceite e nem as-
sine nenhum acordo de 
alteração do seu contrato 
de trabalho que lhe cause 
prejuízos diretos ou indi-
retos. Se sofrer coação ou 
assédio moral, denuncie a 
empresa ao seu sindicato; 
pode ser pessoalmente, por 

telefone ou por e-mail. Se não quiser, 
não precisa nem se identificar; 

2. se a alteração for benéfica, mas 
se você tiver dúvidas, consulte antes 
o sindicato;

3. se a alteração do contrato já foi 
consumada e você sofreu prejuízos, 
você pode processar a empresa na 
Justiça, no prazo de até dois anos, 
após a rescisão contratual;

4. na hipótese de a alteração con-
tratual ter sido forçada pela empresa, 
ou vá lhe causar prejuízos e você não 
quer ou não pode conviver com essa 
situação, não precisa pedir demissão, 
no caso cabe uma Ação de Rescisão 
indireta de contrato de trabalho, nos 
termos do artigo 483, §3º, da CLT. 
Procure sempre o seu sindicato.

5. Para as empresas, principal-
mente, se as alterações contratuais 
que pretenderem forem coletivas e 
aparentemente lícitas, o melhor é 
procurar o sindicato para uma aná-
lise prévia da legalidade e debate da 
questão. O sindicato irá consultar, 
em assembléia, os trabalhadores 
envolvidos e, se for o caso, construir 
um instrumento coletivo de trabalho, 
formalizando e legalizando as altera-
ções, inclusive perante o Ministério 
do Trabalho. 

        
*Secretário-Geral do 

SINSAUDE-SP e Diretor 
de Assuntos Trabalhistas e 

Judiciários da CNTS.

Empresas não podem alterar 
contrato de trabalho sem o 

consentimento do empregado

A Primeira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça julgou, confor-
me o rito do recurso repetitivo - Lei 
11.672/08, processo que questionava 
a incidência ou não de imposto de 
renda sobre verba paga na ocasião 
da rescisão unilateral do contrato de 
trabalho por liberalidade do empre-
gador, sem obrigatoriedade expressa 
em lei, convenção ou acordo coletivo. 
A Seção, seguindo o voto do relator, 
ministro Mauro Campbell Marques, 
firmou a tese de que as verbas con-
cedidas ao empregado por mera 
liberalidade do empregador quando 
da rescisão unilateral de seu contrato 
de trabalho implicam acréscimo pa-
trimonial por não possuírem caráter 
indenizatório, sujeitando-se, assim, à 
incidência do imposto de renda.

No caso, a Fazenda Nacional 
recorreu de decisão do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região (TRF 1) 
que afastou a incidência do imposto 
de renda sobre verba paga a título 
de mera liberalidade do empregador 
em razão da demissão sem justa 
causa. “As verbas pagas em razão 

da rescisão imotivada de contrato de 
trabalho não estão sujeitas ao imposto 
de renda porque possuem natureza 
de indenização pela perda do vínculo 
laboral”, decidiu. Inconformada, a Fa-
zenda recorreu ao STJ defendendo a 
incidência do imposto de renda sobre 
a verba. Argumentou que a única in-
denização propriamente dita devida 
por ocasião da rescisão do contrato 
de trabalho e garantida por lei é a in-
denização prevista nos artigos de 477 
a 499 da CLT, a qual foi substituída, 
após a Constituição Federal de 1988, 
pelo regime do FGTS.

Ao decidir, o relator destacou que 
tanto a decisão do TRF 1 quanto a 
sentença são claros ao estabelecer que 
houve demissão sem justa causa dos 
trabalhadores e foi somada à verba 
oriunda dessa rescisão uma verba ou-
tra em razão do tempo de serviço do 
empregado e de sua idade. Segundo o 
ministro, ao concluir que o imposto de 
renda não incide sobre a referida verba 
paga por liberalidade do empregador, 
o TRF1 distanciou-se da orientação 
jurisprudencial do STJ. (Fonte: STJ)

STJ: incide imposto 
sobre rescisão imotivada

“O Ministério Público do Traba-
lho (MPT) e o Poder Judiciário vêm 
praticando reiteradas vezes atos de 
interferência nas organizações sin-
dicais de acordo com a conveniência 
entre os atores estatais”. A denúncia 
foi levada por seis centrais sindicais 
brasileiras ao diretor-geral, Juan 
Samovia, e ao Conselho de Adminis-
tração da Organização Internacional 
do Trabalho. As centrais apontam o 
desrespeito à efetiva aplicação das 
Convenções 98 e 135 pelo Poder 
Público em todas suas esferas de 
atuação. No documento, entregue 
a Somavia, em reunião dia 2 de no-
vembro, as entidades denunciam a 
ingerência e a perseguição ideológica 
do MPT e da Justiça do Trabalho. 
Os dirigentes levaram elementos de 
prova e fizeram a exposição oral dos 
fatos. O dirigente da OIT classificou 
as denúncias como graves e prome-
teu que, como o caso está fartamen-
te documentado, fará uma ampla 
investigação para tomar as devidas 
providências.

A CNTS há muito vem alertando 
sobre as decisões do MPT ao qual 
cabe resguardar os direitos dos tra-
balhadores e da livre organização 
sindical. Junto com as demais confe-
derações e centrais reunidas no Fó-
rum Sindical de Trabalhadores - FST 
denunciou ao então Procurador-geral 
da República, Antônio Fernando 
Souza, a resistência do MPT em re-
conhecer a liberdade de organização 
sindical e de instituir a contribuição 
sindical em afronta, inclusive, à de-
cisão do Supremo Tribunal Federal, 
que proclama a legalidade da con-
tribuição assistencial. Com base nas 
denúncias, as entidades pediram que 
“seja adotada orientação por todas 
as procuradorias regionais, a fim de 
que sejam garantidos os princípios 
constitucionais de liberdade e auto-
nomia sindical, sobretudo quanto à 
não intervenção e interferência nas 
entidades sindicais”.

As centrais sustentam no docu-
mento que a interferência do MPT 
afronta claramente a liberdade sin-
dical, bem como, os princípios de 
autonomia determinados na Con-
venção 98 da OIT, visto que inibem 
diretamente a auto-regulação e 
sustentação financeira da atividade. 
E afirmam que os procuradores do 
Ministério Público atuam de forma 
generalizada no sentido de tentar 
desconstruir as decisões tomadas 
nas assembléias das categorias que 
estabelecem as contribuições sindi-
cais, com o objetivo de enfraquecer 
a organização e o poder de fogo dos 
trabalhadores.

As entidades lembram que, após 
21 anos da promulgação da Consti-
tuição que elegeu o regime democrá-
tico como modelo político e institu-
cional, há perseguição aos dirigentes 
sindicais sem precedentes históricos. 
E criticam a omissão do Estado 
quanto aos crimes cometidos contra 
os representantes dos trabalhadores, 
que ainda não gozam de adequada 
proteção e sem a devida solução ou 
prisão dos praticantes dos delitos, 
agravando o clima de violência e de 
insegurança, o que é extremamente 
prejudicial ao exercício das ativida-
des sindicais.

Em relação ao Ministério Público, 
as centrais destacam as ações genera-
lizadas como forma de desconstituir 
as decisões tomadas em assembléia 
geral dos trabalhadores, órgão má-
ximo e soberano dos sindicatos por 
meio da imposição do Termo de 
Ajustamento de Conduta que, caso 
não assine, podem ocorrer diversas 
penalidades à entidade. O TAC, de-
nunciam as centrais, contém diversas 
obrigações como, por exemplo, não 
poder instituir qualquer forma de co-
tização aos trabalhadores não filiados 
para custeio da atividade sindical, 
ferindo a decisão soberana da as-
sembléia dos trabalhadores. O Termo 
vale como sentença extrajudicial com 
força executiva no Judiciário.

Segundo as centrais, há verda-
deira discriminação anti-sindical 
contra os filiados, além de estimular 
a desfiliação e/ou não filiação, tão 
universalmente incentivada pelos 
empregadores, violando frontal-
mente a Convenção 98 e Convenção 
135 da OIT, inibindo a ação sindical 
e causando ingerência nas organi-
zações. A OIT em diversos casos já 
se posicionou sobre a discriminação 
dos filiados e interferências no sis-
tema de sustentação financeira dos 
sindicatos.

As centrais denunciam, ainda, 
que tanto o Poder Judiciário quanto 
o Ministério Público desconsideram 
que os sindicatos defendem a cate-
goria, cujo conceito abrange todos os 
trabalhadores independentemente de 
filiação. Essa forma de representação 
por categoria é uma particularidade 
da legislação brasileira e pressupõe 
que todas as conquistas e benefícios 
tenham efeito extensivo a todos não 
importando sua filiação ou não. “O 
Poder Judiciário vem concedendo 
liminarmente às empresas o direito 
de limitar a ação sindical por meio 
do denominado remédio jurídico 
“interdito proibitório”.

O documento expõe que o “Poder 
Judiciário, em especial, a Justiça do 
Trabalho que deveria resguardar o 
direito coletivo, age de forma arbi-
trária e contraditória, concedendo 
liminares às empresas e impondo al-
tíssimas multas caso as organizações 
sindicais transgridam o comando 
mandamental. Em outros muitos 
casos, o Poder Judiciário chega a 
limitar a aproximação dos dirigentes 
sindicais ao local de trabalho, tornan-
do ainda mais absurda as decisões 
proferidas”. Por fim, destacam, “os 
trabalhadores frente ao “fantasma” 
do desemprego ficam em situação 
precária, pois são inibidos para de-
fender seus direitos sem a presença 
do sindicato no local de trabalho, 
colocando os trabalhadores em con-
dições de total desigualdade frente 
ao poder econômico”.

Nota: As convenções 98 e 
135 tratam da aplicação dos 
princípios do direito de sindi-
calização, liberdade sindical 
e de negociação coletiva e fo-
ram ratificadas pelos decretos 
49/52 e 131/31, respectiva-
mente.

Centrais denunciam à OIT 
perseguição do Poder Judiciário
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Com base em informações 
coletadas na audiência pública 
sobre saúde, o presidente do 
STF, ministro Gilmar Mendes, 
entendeu que medicamentos 
requeridos para tratamento de 
saúde devem ser fornecidos pelo 
Estado. Esta é a primeira vez que 
o Supremo utiliza subsídios da 
audiência para fixar orientações 
sobre a questão. Os dados foram 
utilizados na análise de Sus-
pensões de Tutela Antecipada 
(STAs) nºs 175 e 178 formuladas, 
respectivamente, pela União e 
pelo município de Fortaleza, para 
a suspensão de ato do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região que 
determinou à União, ao Estado do 
Ceará e ao município de Fortaleza 
o fornecimento do medicamento 
denominado Zavesca (Miglustat), 
em favor de CACN, e na STA 244, 
em que o Estado do Paraná pediu 
a suspensão da decisão da 1ª Vara 
da Fazenda Pública de Curitiba, 
que determinou o fornecimento 
do medicamento Naglazyme 
(Galsulfase) por tempo indeter-
minado.

Após ouvir os depoimentos 
prestados na audiência pública 
convocada pela presidência do STF 
para a participação dos diversos 
setores da sociedade envolvidos no 
tema, o ministro Gilmar Mendes 
entendeu ser necessário redimen-
sionar a questão da judicialização 
do direito à saúde no Brasil. Para 

isso, destacou pontos fundamentais 
a serem observados na apreciação 
judicial das demandas de saúde, 
na tentativa de construir critérios 
ou parâmetros de decisão.

Segundo o ministro, deve ser 
considerada a existência, ou não, 
de política estatal que abranja a 
prestação de saúde pleiteada pela 
parte. Para ele, ao deferir uma 
prestação de saúde incluída entre 
as políticas sociais e econômicas 
formuladas pelo SUS, o Judiciário 
não está criando política pública, 
mas apenas determinando o seu 
cumprimento. De acordo com o 
presidente do STF, “se a prestação 
de saúde pleiteada não estiver 
entre as políticas do SUS, é im-
prescindível distinguir se a não 
prestação decorre de uma omissão 
legislativa ou administrativa, de 
uma decisão administrativa de não 
fornecê-la ou de uma vedação legal 
à sua dispensação”.

O ministro salientou que obri-
gar a rede pública a financiar 
toda e qualquer ação e prestação 
de saúde geraria grave lesão à 
ordem administrativa e levaria ao 
comprometimento do SUS. Dessa 
forma, ele considerou que deverá 
ser privilegiado o tratamento for-
necido pelo SUS em detrimento 
de opção diversa escolhida pelo 
paciente, “sempre que não for 
comprovada a ineficácia ou a im-
propriedade da política de saúde 
existente”.  (Fonte: STF)

STF encaminha a 
autoridades relatório de 
audiência sobre saúde 

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro 
Gilmar Mendes (foto) en-

caminhou ao Ministério da Saúde, 
ao Senado Federal, à Câmara dos 
Deputados e à Advocacia-Geral da 
União o relatório da audiência públi-
ca realizada pela Corte nos dias 27, 
28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio, que 
discutiu questões relativas às deman-
das judiciais que buscam garantir a 
prestação de serviços de saúde e o 
fornecimento de medicamentos. O 
material apresenta a síntese dos re-
latos dos 50 especialistas em matéria 
de saúde pública ouvidos na audi-
ência, entre advogados, defensores 
públicos, promotores e procuradores 

Ação sobre remédios 
também observa subsídios 

da audiência públicade justiça, magistrados, professores 
universitários, médicos, técnicos de 
saúde, gestores e usuários do SUS.

O Supremo espera, com a divul-
gação do documento, contribuir para 
o aperfeiçoamento do SUS, a partir 
da redução da judicialização das 
demandas por prestações de saúde – 
por meio do esforço entre os diversos 
órgãos de poder – e da racionalização 
dos gastos com tais ações. Seguindo 
essa linha, o ministro Gilmar Men-
des sugere no relatório, entre outras 
medidas, o aperfeiçoamento da le-
gislação complementar pertinente, 
a adoção de sistemas que busquem 
a conciliação entre administração 
e administrados e a criação de um 
fórum que vise assegurar assessoria 
técnica para subsidiar as decisões 
relativas à saúde, tanto as de caráter 
judicial quanto às de natureza admi-
nistrativa. 

“A síntese dos depoimentos 
demonstra a necessidade do traba-
lho conjunto de todos os órgãos de 
poder para a superação das dificul-
dades enfrentadas pela população 
brasileira nas ações e serviços de 
saúde. Dessa forma, a atuação do 
Ministério da Saúde é fundamental 
para consolidar relações de cidada-
nia e, assim, o Estado Democrático 
de Direito”, afirma Gilmar Mendes 
no documento enviado ao ministro 
José Gomes Temporão. (Fonte: STF) 
Leia a íntegra da correspondência 
enviada ao ministro da Saúde no sí-
tio da Confederação – www.saude.
gov.br – no item Documentos. 

Kamilla Flávila e Lelles Barbosa*

Nos corredores de clínicas e hospi-
tais, em laboratórios e em empresas de 
prestação de serviço na área de saúde, 
as mulheres são sempre maioria, e isso 
não é novidade. Se ainda lutam para in-
gressar em algumas áreas do mercado 
de trabalho, nessa, já predominam.

Há quem diga que as mulheres têm 
mais habilidade extra ao lidar com pro-
cedimentos complexos e frágeis e que, 
por isso, estão muito presentes em se-
tores como preparação de exames. Há 
quem diga que são mais preparadas 
para trabalhar em grupo. E há quem 
diga que isso decorre da sua vocação 
natural.

Em recente pesquisa elaborada pelo 
Dieese – Estimativas da População 
Economicamente Ativa e dos Traba-
lhadores da Saúde, segundo Condição 
Ocupacional no Distrito Federal e 
Regiões Metropolitanas, a presença 
de mulheres é predominante no ramo 
saúde, já que a maior parte das tarefas 
remete a situações semelhantes às 
vivenciadas em casa, ou seja, relacio-

nadas ao cuidado de 
outras pessoas. Assim, 
a proporção feminina 
no ramo supera os 
70% em todas as re-
giões pesquisadas e 
chega a atingir 75,4%, 
em Porto Alegre.

Conforme a Sín-
tese de Indicadores 
Sociais do IBGE di-
vulgada em 2008, o 
aumento da qualifica-
ção das mulheres tem 
sido evidenciado e 
os números mostram 
que em relação ao nível superior, as 
mulheres brasileiras se sobressaem 
de maneira significativa, enquanto os 
homens estão perdendo espaço univer-
sitário para elas.

Essa realidade, marcada pela pre-
sença massiva das mulheres no setor 
saúde do Brasil, chama a atenção para 
a necessidade de se implementar polí-
ticas que zelem pela sua qualidade de 
vida, especialmente se considerar a du-
pla jornada, com um acúmulo exacer-

bado de tarefas, que as 
conduz a um nível de 
estresse que demanda 
atenção especial. 

A propósito, como 
as mulheres passam a 
maior parte do tempo 
realizando atividades 
profissionais (além 
dos cuidados diários 
com a casa, marido, 
filhos e estudos), aca-
bam deixando de lado 
outras tarefas que são 
essenciais para seu 
bem-estar, como a 

prática de exercícios e momentos 
de lazer. Além disso, pode ocorrer o 
agravamento de problemas já exis-
tentes, entre eles, a hipertensão e o 
aumento do consumo de cigarros. 
Também é muito comum as mulheres 
apresentarem alterações hormonais e 
psicológicas. 

Cumpre lembrar que as mulheres, 
como mães e chefes de família, quan-
do doentes, causam um abalo em 
toda a família e profundo sofrimento 

a todos. O que piora o quadro origi-
nal, como se mulheres não pudessem 
ficar doentes nunca.

Projetos governamentais ao longo 
das últimas décadas, como prevenção 
ao câncer do colo do útero, plane-
jamento familiar, enfrentamento à 
violência, reconhecimentos judiciais 
do assédio moral em ambiente de 
trabalho, etc, são louváveis (em que 
pesem serem meramente paliativas), 
todavia, não são suficientes para 
efetivar os cuidados que as mulheres 
demandam. 

É preciso uma atuação mais mar-
cante do Estado e da sociedade na 
conquista de direitos ainda não efeti-
vados, especialmente no que pertine ao 
desenvolvimento da individualidade, 
autonomia e independência da mu-
lher. Necessário se faz a implemen-
tação de medidas que a auxiliem a 
desenvolver suas potencialidades, para 
que, em conseqüência, consiga manter 
sua harmonia interna, sua saúde e sua 
qualidade de vida.

*Assessoria Jurídica da CNTS

Presença massiva das mulheres no 
setor saúde demanda atenção especial

Nelson Jr./SCO/STF


