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Fórum 30 horas já! fará ato 
público durante 14ª CNS

A aprovação imediata do PL 2.295/00 será defendida em grande ato 
público, dia 1º de dezembro, durante a solenidade de abertura da 14ª 
Conferência Nacional de Saúde. A Caravana da Enfermagem, mobiliza-

ção organizada pelas entidades que compõem o Fórum Nacional 30 horas Já! 
Enfermagem unida por um objetivo – CNTS, FNE, ABEn e Cofen –, prevê um 
abraço dos profissionais ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães, como 
forma de cobrar da presidenta Dilma Rousseff e do ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, o compromisso assumido em defesa da jornada de 30 horas e, ao 
mesmo tempo, conquistar o apoio dos milhares de trabalhadores, gestores e 
usuários dos serviços de saúde para a causa. Dia 29, haverá audiência pública 
para discutir a jornada reduzida e será entregue ao presidente da Câmara, Marco 
Maia, o requerimento assinado por todos os líderes partidários para inclusão do 
PL 2.295 na ordem do dia. Representantes do Fórum voltaram a se reunir com 
Alexandre Padilha e reforçaram o pedido de apoio para aprovação do projeto 
em regime de urgência. Pág. 7

Todos usam o SUS!
Desafios e propostas para a saúde são temas da 14ª CNS

Pág. 5

CNTS debate direitos 
trabalhistas e previdenciários

Boletim Jurídico especial

É um tempo de re-
nascer, de desejar a 
paz; de semear es-
peranças, de con-
solidar sonhos e 
desejos; de buscar 
objetivos e ideais, 
mas, acima de tudo, 
de reconhecer as se-
mentes plantadas e os 
bons frutos que hão de vir.

Que o espírito solidário se eternize e que 
as luzes do Natal iluminem todos os dias 
do Novo Ano.

Confederação realiza eleições
Pág. 6

Seminário debate impactos 
da jornada de 30h  Pág. 7

FETESSESC promove 
XX Encontro Estadual Pág. 9

FENATRA realiza curso 
de formação sindical  Pág. 11
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Dados do Ministério da Saúde 
revelam que a União vem 
perdendo importância no 

financiamento do SUS desde a 
aprovação da Emenda 29. Entre 
2000 e 2008 – último ano com in-
formações disponíveis –, estados 
e municípios aumentaram mais de 
quatro vezes os gastos com saúde e 
já respondem por mais da metade 
(55%) dos recursos que sustentam 
o SUS. Até 2004, era a União a 
principal financiadora do sistema 
de saúde público. 

Enquanto governo e oposição 
debatem sobre quais serão as 
novas fontes de recursos para a 
saúde, dados do Siga Brasil, siste-
ma público de consulta à execução 
orçamentária do país, apontam 
que o governo não está cumprindo 
com os repasses atuais prometidos 
aos estados por meio do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS), que faz 
a gestão do SUS.

Dados do Banco Mundial sobre 
gastos com saúde indicam que 
o Brasil investe menos 
na área que seus vizi-
nhos Argentina, Uruguai 
e Chile. O gasto total 
em termos de percen-
tual do PIB com saú-
de está alinhado ao dos 
países desenvolvidos, 
mas, quando se analisa 
o investimento público, a 
posição do Brasil despen-
ca. O perfil indica que, 
ao contrário da maioria 
desses países, os gastos 
no Brasil são, majoritaria-
mente, privados – cerca de 54,3%.

O Brasil ocupa a 72ª posição no 
ranking da Organização Mundial 
de Saúde - OMS de investimento 
em saúde, quando a lista é feita 
com base na despesa estatal por 
habitante. Os diversos governos 
gastam, juntos, uma média anual 
de US$ 317 por pessoa, segundo a 
última pesquisa da OMS, com da-
dos relativos a 2008. O desempenho 
brasileiro é 40% mais baixo do que 
a média internacional – US$ 517. A 
liderança do ranking de 193 países 
pertence à Noruega e Mônaco, 
cujas despesas anuais – US$ 6,2 
mil por habitante – são vinte vezes 
maiores do que as brasileiras. 

Apesar de o Brasil possuir a 
maior economia da América do 
Sul, três países do continente se 
saem melhor: Argentina, Uruguai 
e Chile. No chamado G-20, grupo 
que reúne os países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento mais 
ricos do mundo, o desempenho 
do Brasil, no gasto por habitante, 
também não é dos melhores. Está 
na 15ª posição – ganha somente de 
África do Sul, China, México, Índia 
e Indonésia.

O ministro da Saúde, Alexandre 

Padilha, estimou em R$ 45 bilhões a 
necessidade de financiamento para 
que a União consiga universalizar, 
com qualidade, o atendimento na 
área. Segundo o ministro, os desa-
fios atuais do setor são diferentes 
dos de quando foi criado o SUS, 
há 22 anos, e mais recursos serão 
necessários no futuro. “Sabemos 
que a saúde é o principal problema 
do país apontado pela nossa popu-
lação. Contudo, sabemos também 
que nenhuma nação com mais de 
100 milhões de habitantes, além 
do Brasil, se propôs a oferecer um 
serviço de saúde público, gratuito 
e de qualidade universal. O desafio 
é grande”, disse o ministro.

Em audiência pública na Câ-
mara dos Deputados, Padilha 
listou uma série de medidas que, 
segundo ele, vêm sendo adotadas 
para combater o desperdício de 
verbas públicas no setor e destacou 
uma série de avanços na gestão. A 
rede pública, segundo ele, enfrenta 
novos desafios, como o envelheci-

mento da população, o avanço das 
doenças crônicas não transmissí-
veis, o combate ao crack, ao álcool 
e outras drogas e a epidemia de 
obesidade no país.

A população brasileira, em vá-
rias pesquisas ao longo dos últimos 
anos, vem apontando a saúde como 
a área mais crítica na política de 
governo. O descontentamento e os 
reflexos do descaso com a assistên-
cia é confirmado nas longas filas de 
espera pelo atendimento – que às 
vezes nem vem – nos hospitais; pela 
falta de profissionais, de equipa-
mentos, de materiais, de remédios 
e de infraestrutura nas unidades em 
todo o país e em todas as esferas de 
governo. Além das péssimas condi-
ções de trabalho, que interferem na 
qualidade dos serviços prestados e 
cujas conseqüências são desastrosas 
para os trabalhadores e os usuários 
do SUS.

Quando eleita, a presidenta 
Dilma Rousseff assumiu o com-
promisso de que a saúde seria 
prioridade do governo. Nas pro-
postas incluídas no programa de 
governo estão a expansão da rede 
de assistência por meio de novas 
práticas que garantam mais aces-

so, qualidade e humanização dos 
serviços prestados aos usuários do 
SUS; a regulamentação da Emenda 
Constitucional 29; e o compromisso 
em defesa das 30 horas para os pro-
fissionais da enfermagem.

No primeiro encontro entre 
especialistas da área da saúde e a 
equipe de transição de governo, 
dia 1º de dezembro de 2010, ainda 
antes de tomar posse, a presi-
denta disse que a área de saúde 
deveria mostrar bons resultados 
de atendimento à população para 
reivindicar mais recursos públicos 
e que o aumento de financiamento 
não deveria vir de um aperto da 
carga tributária ou da recriação de 
impostos como a CPMF, conforme 
relato do coordenador técnico José 
Eduardo Cardozo aos jornalistas 
sobre as discussões do encontro. 
Ele descartou qualquer aumento de 
tributos para custear a saúde. Car-
dozo também fez questão de avisar 
que o futuro ministro deveria estar 
à altura de “ser um transformador 

da saúde brasileira”.
Ao final deste pri-

meiro ano do governo 
Dilma muito pouco foi 
feito diante do muito, 
necessário e urgente, que 
foi prometido. Vejamos: 
Programas e políticas 
voltados à saúde foram 
e estão sendo lançados, 
mas esbarram no nó da 
falta de financiamento; 
a aprovação de EC 29 
continua emperrada en-
quanto se discute recriar 

um imposto para financiar a saúde; 
o quadro de profissionais continua 
insuficiente em relação à demanda; 
a infraestrutura das unidades de 
atendimento permanece precária; a 
jornada de trabalho continua extensa 
e penosa para os trabalhadores; os 
salários e as condições de trabalho 
continuam indignas; e a população 
mal assistida.

A CNTS entende que, para me-
lhorar os serviços de saúde, além 
da correção de todas as mazelas já 
citadas, é preciso aperfeiçoar a vi-
gilância e o controle na distribuição 
dos recursos. E também um olhar 
mais carinhoso dos poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário para 
as condições de atendimento da 
população carente e de trabalho na 
saúde. A Confederação continuará 
cobrando os compromissos assu-
midos não apenas com os trabalha-
dores, mas com toda a sociedade 
brasileira, que anseia pelo direito 
de contar com assistência de qua-
lidade, integral e universal, como 
preconiza a Constituição de 1988. 
É o que esperamos do governo e da 
presidenta Dilma Rousseff.

A Diretoria

A saúde vai de mal a pior. 
E aí presidenta Dilma?
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Dezenas de entidades nacionais, 
coordenadas pela Frente Parla-
mentar da Saúde, pressionam 

para conseguir, no Senado, a regula-
mentação da Emenda Constitucional 
29 nos moldes do PLP 121/07, que 
obriga a União a gastar o equivalente 
a 10% de suas receitas correntes brutas 
com a saúde, o que representaria um 
acréscimo de R$ 31 bilhões ao orça-
mento do SUS em 2012. Os senadores 
aprovaram a votação do projeto em 
regime de urgência. A proposta foi 
aprovada em 2008 pelos senadores e 
modificada pela Câmara.

Segundo o deputado Darcísio 
Perondi (PMDB-RS), presidente da 
Frente Parlamentar, a luta da saúde 
não deve ser encarada como um 
embate entre governo e oposição, 
mas sim, “como um movimento para 
salvar o SUS, que tem 190 milhões de 
brasileiros como seus dependentes”, 
disse. 

Um grupo de parlamentares parti-
cipou, dia 9 de novembro, da reunião 
do pleno do Conselho Nacional de 
Saúde, com o objetivo de engrossar o 
movimento em favor dos 10% para o 
SUS. E no dia 30 de novembro, quan-
do começa a 14ª Conferência Nacional 
de Saúde, será realizada uma marcha 
com cerca de cinco mil pessoas até o 
Congresso Nacional.

O presidente do Senado e do Con-
gresso Nacional, José Sarney, defende 
mais recursos para a saúde, “que de-
pende do Executivo juntamente com 
o Legislativo”, e que o Senado deve 
desconsiderar as alterações feitas pela 
Câmara no PLP 121 e restabelecer a 
proposta original, do então senador 
Tião Viana (PT-AC), construída com 
o apoio da Frente Parlamentar da Saú-
de. “O projeto inicial foi do Senado. 
A Câmara dos Deputados funcionou 
como câmara revisora e alterou o tex-
to. Nesse momento da tramitação da 
matéria, o que podemos fazer é retirar 
os acréscimos que a Câmara fez. Não 
podemos modificar projeto original, 
porque não há esse mecanismo de 
voltar à Câmara”, explicou Sarney.

“Não há hipótese de o governo 
aceitar o restabelecimento dos 10%”, 
afirmou o líder do PT no Senado, 
Humberto Costa (PE). “Como existe 
essa possibilidade de os 10% volta-
rem, vão empurrar o projeto com a 
barriga para o ano que vem”, previu 
o senador Paulo Paim (PT-RS), um 
dos parlamentares favoráveis à tese 
de tornar obrigatória a destinação 
dos 10% da receita da União para a 
saúde. “Não interessa ao governo 
votar esse projeto agora”, resumiu o 
líder do governo no Senado, Romero 
Jucá (PMDB-RR).

Além do problema orçamentário, 
se haverá ou não criação de novo im-
posto para financiar o SUS, Perondi 
lembra que os senadores também te-
rão que corrigir o parágrafo que retira 
as verbas do Fundo de Valorização 
dos Profissionais de Educação - Fun-
deb da base de cálculo do percentual 
de recursos a serem aplicados pelos 

Senado aprova votação 
da EC 29 em regime de urgência

CNS, Frente Parlamentar da Saúde e entidades pressionam pela aplicação de 10% das receitas da União

estados. Na prática, essa exclusão re-
tira R$ 7 bilhões anuais do orçamento 
do SUS.

Financiamento - Pelo projeto, os 
governos estaduais terão de vincular 
12% de sua receita para a saúde; nos 
municípios, o percentual é de 15%; e 
o governo federal precisará apenas 
manter o mesmo patamar de gas-
tos, que equivale à manutenção do 
atual investimento, o chamado Piso 
Nacional de Saúde: o orçamento do 
ano anterior mais a variação do PIB 
nominal (inflação mais o crescimento 
da economia), o que tem dado em 
média 7% das receitas da União – em 
2011, o piso é de R$ 71,5 bilhões. Para 
2012, por exemplo, teria de aplicar o 
empenhado em 2011 mais a variação 
do PIB de 2010 para 2011. Se houver 
revisão posterior para cima no cálculo 
do PIB, créditos adicionais deverão ser 
abertos para ajustar o total. No caso 
de revisão para baixo, o valor mínimo 
nominal não poderá ser reduzido.

Como a proposta tramita há três 
anos, uma regra de transição para 
estados e municípios que ainda não 
aplicam esses percentuais precisará 
ser atualizada, pois ela previa eleva-
ção gradual, à razão de um quarto 
ao ano, até atingir o percentual total 
em 2011. O texto determina ainda 
que percentuais superiores deverão 
prevalecer se forem estipulados pelas 
constituições estaduais ou leis orgâni-
cas dos municípios.

A redação dada ao projeto permite 
ainda aos estados e ao Distrito Federal 
excluírem os recursos do Fundeb da 
base de cálculo do montante a ser 
aplicado em saúde. A regra vale por 
cinco anos contados da data de vigên-
cia da futura lei complementar. Com 
a exclusão do Fundo, o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, disse que 
a regulamentação vai tirar R$ 6 bi-
lhões dos investimentos dos estados. 
Outro benefício concedido a estados, 
aos municípios e ao Distrito Federal 

é a possibilidade de considerar como 
parte da aplicação mínima as despesas 
com juros e amortizações de emprés-
timos usados, a partir de 1º de janeiro 
de 2000, para financiar ações e serviços 
públicos de saúde.

Depois da derrubada na Câmara 
da Contribuição Social para a Saúde 
(CSS), os líderes aliados temem que os 
governadores acabem pressionando 
os senadores pela restituição do me-
canismo que vincula 10% da receita 
da União para a saúde. A maioria dos 
governadores é favorável à criação de 
um tributo para financiar o setor, mas 
ele ficou inviável no projeto que regu-
lamenta a Emenda 29 com o fim da 
CSS. Os governadores têm pela frente 
dois desafios: cumprir efetivamente o 
que prevê a Constituição, 12% de suas 
receitas, e ainda retirar gastos que hoje 
eles embutem no setor, maquiando 
as contas.

Pela avaliação do Planalto, os 
governadores precisam assumir a 
responsabilidade de defender o novo 
tributo, porque não há de onde tirar 
recursos e o Congresso não está dis-
posto a assumir o desgaste de recriar 
a CPMF. O governo estuda várias al-
ternativas visando aumentar alíquotas 
e/ou criar novos impostos. Preocupa-
da em ficar associada a uma medida 
impopular no segmento no qual se jul-
ga bem avaliada – a classe média –, a 
presidente Dilma Rousseff empurrou 
para 2012 a busca por fontes de receita 
para compensar a regulamentação da 
Emenda 29. A Câmara dos Deputados 
vai criar uma comissão especial para 
debater e propor novas fontes de 
financiamento para a saúde.

O PLP 306/08 trata dos valores mí-
nimos a serem aplicados anualmente 
pela União, estados e municípios em 
ações e serviços públicos de saúde e 
dos critérios de rateio das transferên-
cias para a saúde. Um dos maiores 
avanços da proposta é a definição das 
despesas que podem ser consideradas 
para o cumprimento do mínimo a 
ser investido segundo os cálculos da 
Emenda. O texto base lista 12 despesas 
que devem ser consideradas como 
relativas a ações e serviços públicos de 
saúde; e outras dez que não podem ser 
custeadas com os recursos vinculados 
pela Emenda 29. 

A CNTS continua mobilizada e 
convoca suas entidades filiadas e os 
trabalhadores da saúde em geral para a 
defesa da regulamentação imediata da 
Emenda 29, no Senado, pois entende 
que a medida é essencial para a efeti-
vação do SUS, segundo os princípios 
constitucionais da assistência universal 
e integral. “Além de regulamentar e 
ampliar os recursos, são necessárias 
medidas que visem à melhoria da 
gestão, com o combate à corrupção e 
fortalecimento do controle social na 
definição e fiscalização do uso dos 
recursos; a melhoria das condições de 
trabalho; e a valorização dos profissio-
nais do setor”, ressalta o presidente da 
Confederação, José Lião de Almeida. 
(Com Agências Câmara e Senado)

Semeando lutas 
para o florescimento do SUS

Como parte da mobilização nacional Em defesa do SUS! Todos usam 
o SUS!, organizada pelo Conselho Nacional de Saúde e o Fentas - Fó-
rum das Entidades nacionais de Trabalhadores na Área da Saúde, dia 
30 de novembro haverá passeata pela Esplanada dos Ministérios, com 
concentrações em frente ao Palácio do Planalto e o Congresso Nacional 
pela regulamentação da EC 29, com 10% das receitas correntes brutas da 
União para a saúde, em defesa do SUS e dos temas da 14ª Conferência 
Nacional de Saúde. 

Entre os objetivos do movimento estão o de reafirmar os princípios 
constitucionais do SUS e exigir sua efetiva implementação; afirmar o 
SUS como política pública universal: Todos usam o SUS; reivindicar a 
aprovação da EC 29/00, com ampliação dos recursos do SUS; defender 
a criação de fontes estáveis e socialmente justas para o financiamento do 
SUS. A CNTS participa da organização do evento e convoca trabalhadores 
e usuários dos serviços públicos de saúde a reforçarem as atividades.

Em ato público em frente ao Congresso Nacional e ao Palácio do 
Planalto, dia 27 de setembro, em Brasília, denominado Primavera da 
Saúde, cerca de 1.500 pessoas se reuniram para exigir mais recursos 
para a saúde. A manifestação marcou o início de mobilização nacional, 
que visa sensibilizar o Senado a votar o PLP 306/08, que regulamenta a 
EC 29. Os participantes do movimento defenderam o texto original do 
Senado. Uma comissão de parlamentares e representantes de entidades 
civis esteve na Secretaria-Geral da Presidência da República para entregar 
um vaso com orquídeas para a presidente Dilma Rousseff. Outro grupo 
reuniu-se com o presidente do Senado, José Sarney, que se comprometeu 
votar a regulamentação o mais rápido possível. 

Beto Oliveira/Ag. Câmara
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Lançado dia 8 de novembro pela 
presidenta Dilma Rousseff e o 
ministro da Saúde, Alexandre 

Padilha, o S.O.S Emergências rece-
beu críticas logo no dia seguinte. O 
ministro foi cobrado, em reunião do 
Conselho Nacional de Saúde, sobre os 
critérios para a escolha dos 11 hospi-
tais que receberão financiamento do 
programa SOS Emergências. Entre 
as unidades beneficiadas na primeira 
etapa estão hospitais de Estados com 
mais recursos, como Rio, São Paulo e 
Rio Grande do Sul, enquanto os que 
enfrentam problemas nos serviços de 
emergência, como Rondônia e Pará, 
ficaram de fora.

“O programa está focado nas 
maiores urgências e emergências, as 
que têm papel mais decisivo no sal-
vamento de vidas”, disse o ministro. 
Lembrado de que a emergência do 
Miguel Couto já era bem estrutu-
rada, afirmou: “Precisamos apoiar 
as primeiras medidas já tomadas e 
ampliar ainda mais o atendimento”. 
Entre as regras que a pasta quer es-
tender a outras emergências estão o 
acolhimento de pacientes, triagem 

por risco e leitos de UTI regulados 
por central. 

“Estamos criando um novo padrão 
de qualidade no atendimento das pes-
soas que procuram nossas emergên-
cias, da recepção aos ambulatórios, 
dos centros cirúrgicos às emergências. 
Começamos pelos hospitais que têm 
mais dificuldades”, afirmou a pre-
sidenta Dilma Rousseff, durante o 
lançamento do programa.

“Toda medida em benefício dos 
145 milhões de brasileiros que de-
pendem do SUS para ter acesso ao 
atendimento médico-hospitalar, a 
medicamentos e exames necessários 
para diminuir suas dores ou salvar 
suas vidas são bem vindas. Outras 
medidas, porém, como aporte de mais 
recursos, melhoria na infraestrutura 
dos estabelecimentos de saúde, am-
pliação do quadro de profissionais, 
melhores condições de trabalho e 
valorização dos trabalhadores preci-
sam ser adotadas para solucionar os 
graves problemas da saúde e garantir 
a qualidade dos serviços prestados à 
população”, avalia o presidente da 
CNTS, José Lião de Almeida.

Na mesma solenidade, Dilma 
Rousseff e Alexandre Padilha lança-
ram o Melhor em Casa, programa que 
ampliará o atendimento domiciliar 
no SUS. Pessoas com necessidade de 
reabilitação motora, idosos, pacientes 
crônicos sem agravamento ou em situ-
ação pós-cirúrgica, por exemplo, terão 
assistência multiprofissional gratuita 
em seus lares, com cuidados mais 
próximos da família. A ação integra 
a Rede Saúde Toda Hora, que está 
reorganizando os serviços de urgên-
cia e emergência do país. “Queremos 
criar um novo padrão de qualidade 
no atendimento dentro do SUS. O 
Melhor em Casa vai ser implantado 
gradativamente no país. É o atendi-
mento feito por equipes de qualidade, 
oferecendo atendimento qualificado 
e, o melhor, perto do carinho dos 
seus familiares, com a sensação de 
segurança que está em casa, sem as 
pressões psicológicas que sabemos 
que sentimos dentro de um hospital”, 
afirmou a Presidenta durante lança-
mento do Melhor em Casa.

O programa também ajudará a 
reduzir as filas nos hospitais de emer-
gência, já que a assistência, quando 
houver a indicação médica, passará a 
ser feita na própria residência do pa-
ciente, desde que haja o consentimen-
to da família. O atendimento será feito 

por equipes multidisciplinares, for-
madas prioritariamente por médicos, 
enfermeiros, técnicos em enfermagem 
e fisioterapeuta. Outros profissio-
nais – fonoaudiólogo, nutricionista, 
odontólogo, psicólogo e farmacêuti-
co – poderão compor as equipes de 
apoio. Cada equipe poderá atender, 
em média, 60 pacientes, simultanea-
mente. “Começaremos com o cadas-
tramento de 110 equipes de atenção 
domiciliar em todo país. Os pacientes 
receberão tratamento no melhor local 
que podem ser tratados, ou seja, em 
casa, junto com a família, envolvendo 
todos para a recuperação da saúde”, 
afirmou Padilha. “As pessoas devem 
ser atendidas de forma integral e é 
esse nosso objetivo com a construção 
de redes de atendimento.”

Até 2014, serão implantadas em 
todas as regiões do país 1.000 equi-
pes de Atenção Domiciliar e outras 
400 equipes de apoio. O Ministério 
da Saúde investirá R$ 1 bilhão para 
custear o atendimento dessas equipes. 
Os recursos também poderão ser utili-
zados para a manutenção dos serviços 
– compra de equipamentos, aquisição 
de medicamentos e insumos. O Minis-
tério da Saúde vai repassar este ano a 
estados e municípios R$ 8,6 milhões 
para a atividade dessas equipes e 
manutenção dos serviços. 

Conselho de Saúde questiona 
critérios do SOS Emergências

Melhor em Casa visa regular 
serviços de urgência dos hospitais

FUNCIONAMENTO - Cada 
um dos 11 hospitais terá um Núcleo 
de Acesso e Qualidade Hospitalar 
instalado, que apoiará e orientará as 
medidas visando à melhoria da gestão 
e da qualidade assistencial. Os núcle-
os atuarão nesses hospitais e serão 
formados pelos coordenadores dos 
serviços de urgência/emergência, das 
unidades e central de internação do 
hospital (incluindo as UTIs) e por um 
representante do gestor local. O tra-
balho dos núcleos será acompanhado 
pelo Comitê Nacional de Acompanha-
mento do S.O.S Emergências, formado 
por representantes dos hospitais de 
excelência, Conass, Conasems e mem-
bros do Ministério da Saúde. O comitê 
será coordenado pelo Ministério e 
tem a função de receber e encaminhar 
solução às questões apontadas pelos 
núcleos; monitorar os produtos e resul-
tados alcançados; e manter os gestores 
locais informados do andamento das 
ações nos hospitais.

PARCEIROS – Por meio da estra-
tégia S.O.S Emergências, serão feitas 
parcerias com o Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia (Into) e 
com os seis hospitais de excelência no 
Brasil – Sírio Libanês, Albert Einstein, 
Hospital do Coração, Samaritano, 
Alemão Osvaldo Cruz e Moinhos de 
Vento – para ampliar a qualidade do 
atendimento realizado. A principal 
contribuição será por meio do Teles-
saúde, ferramenta de comunicação a 
distância que presta teleconsultoria 
e segunda opinião médica, além da 
discussão de casos com equipe multi-
profissional. Todos os 11 hospitais te-
rão pontos do Telessaúde instalados. 
Os hospitais de excelência também 
vão contribuir com a capacitação de 
profissionais e apoio à gestão hospi-
talar. As universidades e as socieda-
des de especialidades também serão 
convidadas para contribuir com o 
projeto dos hospitais. (Com Agência 
Saúde e CNS)

MEDIDAS - Para melhorar o 
atendimento nos serviços de urgên-
cia, serão adotadas medidas como o 
acolhimento e classificação de risco 
dos pacientes. Logo ao entrar no 
hospital, o paciente será acolhido 
por uma equipe que definirá o seu 
nível de gravidade e o encaminhará 
ao atendimento específico de que 
necessita. Também será organizada a 
gestão de leitos, fluxo de internação e 
a implantação de protocolos clínico-
assistenciais e administrativos. Serão 
tomadas, ainda, medidas para propor-
cionar a adequação da estrutura e do 
ambiente hospitalar. O S.O.S Emer-
gências deverá funcionar articulado 
com os demais serviços de urgência 
e emergência que compõem a Rede 
Saúde Toda Hora, coordenada pelo 
Ministério da Saúde e executada pelos 
gestores estaduais e municipais em 
todo o país. Esses serviços englobam 
o SAMU 192, UPAS 24 horas, Salas 
de Estabilização, serviços da Atenção 
Básica e Melhor em Casa.

INVESTIMENTOS – Cada um 
dos 11 hospitais receberá anual-
mente R$ 3,6 milhões do Ministério 
da Saúde para custear a amplia-
ção e qualificação da assistência 
da emergência. O valor para as 
unidades somará R$ 39,6 milhões, 
por ano. Também poderão receber 
individualmente até R$ 3 milhões 
para aquisição de equipamentos e 
realização de obras e reformas na 
área física do pronto-socorro, con-
forme necessidade e aprovação de 
proposta encaminhada ao Ministério 
da Saúde. A unidade poderá, ainda, 
apresentar projetos para a criação 
de novos leitos de retaguarda e a 
qualificação (aquisição de novos 
equipamentos, por exemplo) para os 
leitos já existentes. São considerados 
leitos de retaguardas enfermarias de 
leitos clínicos, enfermarias de leitos 
de longa permanência, Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI), Unidades 
Coronarianas e Unidades de Aten-
ção ao Acidente Vascular Cerebral.

ATENDIMENTO - O Melhor em 
Casa será executado pelo Ministério 
da Saúde em parceria com estados e 
municípios e está articulado com as 
Redes de Atenção à Saúde – Saúde 
Mais Perto de Você e Saúde Toda 
Hora –, lançadas pelo governo federal 
para ampliar a assistência na Atenção 
Básica e em casos de urgência e emer-
gência no SUS. As equipes de atenção 
domiciliar serão contratadas pelos 
gestores estaduais e municipais e de-
verão estar integradas às centrais de 
regulação, facilitando a comunicação 
entre os hospitais, UPAs, Unidades 
Básicas de Saúde e a equipe da região 
onde mora o paciente. O atendimento 
à população será feito de segunda a 
sexta-feira, 12 horas por dia e, em re-
gime de plantão, nos finais de semana 
e feriados.

BENEFÍCIOS – Com o programa, 
o governo federal vai melhorar e am-
pliar a assistência no SUS a pacientes 
com agravos de saúde, que possam 
receber atendimento em casa e perto 
da família. Estudos apontam que o 
bem estar, carinho e atenção familiar 
aliados à adequada assistência médi-
ca são elementos importantes para a 
recuperação de doenças. Além disso, 
pacientes submetidos a cirurgias e 
que necessitam de recuperação po-
derão ser atendidos em casa, e terão 
redução dos riscos de contaminação e 
infecção. O Melhor em Casa também 
representará avanços para a gestão 
de todo o sistema público de saúde, já 
que ajudará a desocupar os leitos hos-
pitalares, proporcionando um melhor 
atendimento e regulação dos serviços 
de urgência dos hospitais.

Roberto Stuckert/PR
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Todos usam o SUS. SUS na Seguridade 
Social, Patrimônio do Povo Brasileiro

Com este tema central e tendo 
como eixo o Acesso e acolhi-
mento com qualidade: Um de-

safio para o SUS, acontece em Brasília, 
de 30 de novembro a 4 de dezembro, 
a 14ª Conferência Nacional de Saúde, 
com dois pontos fundamentais na 
pauta: retomar o protagonismo da 
participação popular e democratizar 
a gestão nas unidades de saúde. “Os 
participantes da 14ª CNS terão a 
possibilidade de debater e apontar 
alternativas inovadoras que garantam 
a consolidação e fortalecimento do 
SUS. Vamos defender o SUS como um 
projeto público, universal e gratuito 
que não permite nos seus espaços 
construídos com recursos públicos 
qualquer tipo de privilégio”, ressalta 
a comissão responsável pelo evento 
no documento orientador para os de-
bates. A 14ª Conferência deve discutir 
a política nacional de saúde, segundo 
os princípios da integralidade, da 
universalidade e da equidade.

Impulsionar, reafirmar e buscar a 
efetividade dos princípios e diretrizes 
do SUS garantidos na Constituição 
Federal e na Lei Orgânica da Saúde, 
na perspectiva do fortalecimento da 
reforma sanitária; avaliar o SUS e 
propor condições de acesso à saúde, 
ao acolhimento e à qualidade da 
atenção integral; definir diretrizes e 
prioridades para as políticas de saúde, 
com base nas garantias constitucionais 
da seguridade social, no marco do 
conceito ampliado e associado aos 
direitos humanos; e fortalecer o con-
trole social no SUS e garantir formas 
de participação de diversos setores da 
sociedade em todas as etapas da Con-
ferência são os objetivos do evento. Na 
plenária final serão votadas propostas 
e definições de prioridades locais e 
regionais, com indicações que podem 
orientar o governo e os conselhos de 
Saúde. 

A CNTS integra o subcomitê de 
infra-estrutura da 14ª Conferência 
e vai secretariar a mesa do diálogo 
temático Desafios para efetivar a 
participação, a gestão participativa e 
o controle social na saúde, que ocorre 
dia 1º de dezembro, das 16h às 19h, 
representada pelo seu vice-presidente, 
João Rodrigues Filho, conselheiro 
nacional. “Este é o maior debate na 
área da saúde no que diz respeito 
ao controle social. Além disso, neste 
ano teremos como eixo central da 

Conferência o acesso e acolhimento 
com qualidade no SUS, questões que 
merecem toda nossa mobilização no 
sentido de garantir saúde pública de 
qualidade para a população”, ressalta 
João Rodrigues.

“Em que medida e de que modo o 
SUS atua de maneira integrada com 
as outras políticas, sistemas e serviços 
de Seguridade Social – Previdência 
e Assistência Social? O que precisa 
ser melhorado para incrementar a 
integração da Seguridade Social em 
todos os âmbitos institucionais? Como 
acolher, com qualidade, no tempo 
adequado, as pessoas que usam os 
sistemas, serviços, ações, tecnologias 
e insumos do SUS? Como acolher os 
avanços na reorientação da formação 
profissional em Saúde, desde o nível 
técnico até a pós-graduação, no pro-
cesso de integração ensino-serviço 
e na incorporação da educação per-
manente em saúde como estratégia 
de qualificação dos trabalhadores do 
SUS, da atenção à saúde e da gestão 
do cuidado e dos serviços de saúde?” 
Estão são indagações do documento 
orientador para os debates em busca 
de respostas da Conferência.

“É importante ressaltar que, hoje, 
as principais políticas públicas de 
saúde em vigor foram fomentadas 
e construídas a partir de debates e 
discussões realizados nas últimas con-
ferências nacionais de Saúde. Neste 
contexto é que estarão reunidos todos 
aqueles que acreditam e que lutam 
por um país onde impere a justiça 
social, a democracia e a participação 
popular na definição das políticas 

públicas”, ressalta o documento. 
Ainda conforme o documento, 

“apesar das enormes dificuldades, 
que naturalmente enfrenta na sua cur-
ta trajetória, o SUS tem se constituído 
em exemplo de inclusão e transfor-
mação política no Brasil”. E ainda: “O 
SUS é singular no mundo, também 
por propiciar e dispor de práticas e 
processos democráticos, decorrentes 
da ampla participação das pessoas 
e movimentos sociais, a partir dos 
mais variados espaços constituídos, 
de modo informal ou formal, como 
são os casos das instâncias de controle 
social – conferências e conselhos de 
Saúde”. 

“Todos usam o SUS por meio de 
inúmeras redes de serviços e ações de 
promoção da saúde, de vigilância sa-
nitária, da vigilância epidemiológica e 
controle de doenças, de imunizações, 
de programas orientados para grupos 
populacionais e problemas específi-
cos, de iniciativas e medidas para a 
educação em saúde. É importante, 
pois, reiterar que políticas, serviços 
e ações do SUS estão presentes e são 
efetivas na vida de todos os brasilei-
ros e de muitos estrangeiros”, afirma 
o documento orientador para a 14ª 
CNS.  

Na prática, destaca o documento, 
assim como a maioria dos sistemas 
de saúde no mundo, o SUS ainda 
está subordinado a um modelo de 
atenção hegemônico que se carac-
teriza pelo predomínio de práticas 
individualistas, curativas, centradas 
em doenças e atendimentos hospi-
talares. “Temos a tarefa de propor 

alternativas que apontem para a 
superação de uma rede de serviços 
que equivocadamente trata somente 
as doenças, substituindo-a por uma 
rede efetivamente de saúde, orientada 
não somente para ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, mas 
também com a sustentação de ações 
intersetoriais”. 

O documento avalia que, “con-
siderado o contexto mais amplo de 
necessidades e demandas, o SUS 
deve dispor integralmente de uma 
gama de procedimentos desde os 
mais simples aos mais especializa-
dos, bem como de ações e políticas 
intersetoriais de áreas fundamen-
tais para a saúde como a educação, 
trabalho e renda, meio ambiente e 
lazer, entre outros, com particular 
ênfase nas políticas referentes à 
Seguridade Social”. E admite que, 
“excetuados os serviços e as redes de 
Atenção Básica à Saúde e Saúde da 
Família, a maior parte dos pequenos 
e médios municípios não dispõe de 
estruturas, recursos, pessoal e condi-
ções logísticas para garantir, em seu 
próprio território, o acesso integral 
e resolutivo para os problemas de 
saúde demandados em todos os 
níveis de atenção à saúde”.

A importância da participação 
popular também é destacada no docu-
mento base da Conferência. “Os avan-
ços conquistados nos últimos anos são 
frutos da soma de esforços e dedica-
ção da população. O aperfeiçoamento 
das instâncias, processos e práticas 
de participação comunitária no SUS 
implicam numa melhor qualificação 
das formas e meios de representação 
e mediação de demandas”. A gestão 
do sistema, que deve ser “autônoma, 
profissionalizada, contratualizada e 
democrática dos serviços”, e a força 
de trabalho, “que deve ser estável, 
qualificada, concursada e valorizada, 
com reais perspectivas de carreira”, 
também são pontos destacados

 “O SUS deve exercer o controle, 
a regulamentação e a fiscalização de 
todos os serviços e ações de saúde, 
inclusive os de natureza privada, de 
modo a estabelecer a preponderân-
cia do interesse público e a garantia 
dos direitos dos cidadãos”, conclui o 
documento. Leia na página da Con-
federação a íntegra do regimento e 
orientações sobre a 14ª Conferência. 
(Com CNS)

n Desafios para efetivar a participação, a gestão participativa e o controle social na saúde.
n Comunicação e Informação em Saúde como um direito humano fundamental e pressuposto do direito à 
saúde.
n A integralidade e as Redes Regionais de Saúde.
n A Seguridade Social, o Acesso Universal e as Políticas Públicas de Estado
n Relação Público X Privado e os desafios da Gestão do SUS.
n Desafios do financiamento para efetivar o direito à Saúde.
n Valorização do Trabalho e Formação Profissional para o SUS.
n Os Determinantes Sociais, a intersetorialidade e a transversalidade do Direito Humano à saúde.
n O desenvolvimento nacional e sua interface com a saúde.
n Políticas e ações de Promoção da Equidade - garantia de acesso às populações em situação de vulnerabi-
lidade e exclusão.

Diálogos temáticos da 14ª CNS:

Mais de 150 milhões de brasileiros dependem do SUS
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José Lião de Almeida*
 

O objetivo principal da criação 
da CNTS foi unificar e organizar 
os trabalhadores da saúde em todo 
o País. Apesar das desigualdades 
regionais, após duas décadas de 
existência, podemos afirmar que 
já caminhamos bastante na dire-
ção almejada. Hoje, sem sombra 
de dúvida, temos uma entidade 
confederativa forte, atuante e repre-
sentativa, que congrega cerca de três 
milhões de trabalhadores brasileiros 
da área da saúde. 

E nesse momento de mudanças e 
transformações é muito importante 
acrescentar a nossas bandeiras já 
conhecidas a luta por políticas pú-
blicas e privadas de prevenção na 
saúde. A par dos avanços tecnoló-
gicos na área médica, vivemos hoje 
verdadeiras epidemias silenciosas, 

não só de doenças infec-
to-contagiosas, como a 
Hepatite C, mas outras 
tão ou mais preocupan-
tes, como a de alcoolis-
mo, obesidade infantil e 
tabagismo.

Alguns dados revela-
dos pela última Pesquisa 
Nacional sobre Saúde 
Escolar são preocupan-
tes. Segundo a enquete; 
24,5% dos escolares entre 
13 e 15 anos já haviam experimenta-
do cigarros e 71,4% deles provaram 
bebidas alcoólicas. Literatura cien-
tífica especializada mostra que fa-
tores como alcoolismo e tabagismo 
podem resultar em doenças crôni-
cas não transmissíveis como câncer, 
doenças respiratórias, condições 
cardiovasculares, hipertensão e 
diabetes, que matam cerca de 35 

milhões de pessoas por 
ano em todo o mundo. 
Se algo não for feito ur-
gentemente em relação 
à prevenção à saúde, 
essas epidemias, jun-
to com as das doenças 
infecto-contagiosas, irão 
sobrecarregar cada vez 
mais os estabelecimen-
tos de saúde públicos 
e privados, exigindo 
uma carga horária in-

sustentável dos profissionais de 
enfermagem e dos trabalhadores 
em saúde em geral. 

A situação já é grave hoje, como 
podemos constatar pelos fatos exi-
bidos diariamente pela imprensa. 
Hospitais superlotados se transfor-
maram numa triste e humilhante 
rotina para milhões de brasileiros 
que necessitam dos cuidados do 

SUS e mesmo dos planos de saúde 
privada. É por essas e outras tantas 
razões que a CNTS se irmana a to-
dos os brasileiros na luta por uma 
política de prevenção de saúde efi-
caz, que tenha como meta combater 
as epidemias que hoje já atingem 
os jovens, adultos e idosos. Nesse 
sentido, antes de qualquer coisa, 
é também necessário preservar a 
saúde dos cuidadores, levando a 
esses profissionais melhores con-
dições de trabalho e salários mais 
dignos. É o que defendemos com 
a redução da jornada de trabalho 
para 30 horas semanais e com o piso 
salarial para a enfermagem. Só com 
a união de todos os trabalhadores é 
que poderemos estar mobilizados 
para vencer esta batalha! 

*Presidente da CNTS 
e do SINSAUDESP

CNTS na luta por políticas de prevenção na saúde

Diretoria (Efetivos)

Presidente: José Lião de Almeida
Vice-Presidente: João Rodrigues Filho
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto Monteiro de Oliveira
2° Vice-Presidente: Clotilde Marques
Secretário Geral: Valdirlei Castagna
1° Secretário: Adilson Luiz Szymanski
2º Secretário: Domingos Jesus de Souza
Tesoureiro Geral: Adair Vassoler
1° Tesoureiro: Jânio Silva
2° Tesoureiro: Maria Salete Cross
Diretor de Patrimônio: Geraldo Isidoro de Santana
Diretor Social e de Assuntos Legislativos: Mário Jorge dos Santos Filho
Diretor de Assuntos Internacionais: Lucimary Santos Pinto
Diretor de Assuntos Culturais e Orientação Sindical: Emerson Cordeiro Pacheco
Diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários: Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos de Seguridade Social: Domingos da Silva Ferreira

Diretoria (Suplentes): Terezinha Perissinotto, Maria de Fátima Neves de Souza,  
José Raimundo Santana dos Santos, Manoel Pereira de Miranda, Leodália Aparecida 
de Souza, Lamartine dos Santos Rosa, José Souza da Silva, Roberto Silva de Souza, 
Claudionor José da Silva, Ana Maria Mazarin da Silva, Simoni Paulino Francisco, 
José Francisco de Lima, Neuza Maria da Silva Rambo, Milton Gomes da Silva,  
Ana Lúcia Domingues, Ubiratan Gonçalves Ferreira.

Conselho Fiscal

Efetivos - Walter José Bruno D’Emery, José Luciano Vieira de Viegas, 
Walteci Araujo dos Santos.
Suplentes - Tatiane de Castro, Edgar Siqueira Veloso, Osmar Gussi.

Delegados de Representação Internacional: 

Tânia Amaral, Ivan Bitencourt, Cláudia Jaqueline Martins da Cruz, Margarida 
Pessoa Nunes, Serenita Teresinha Dias de Inhaia Ribeiro, Norma Célia Gomes 
Sesana, Aparecida dos Santos de Lima, José Caetano Rodrigues, 
Severino Ramos de Souto.

CNTS elege diretoria para gestão 2012/2016
Ampliar o quadro de filiadas, 

ampliando em decorrência a 
representatividade da Con-

federação; maior integração com as 
bases; e reforçar a luta em defesa de 
jornada justa de trabalho, piso sala-
rial, condições dignas de trabalho, 
melhor qualificação profissional, 
segurança e saúde para o trabalha-
dor da saúde são as prioridades da 
diretoria da CNTS, eleita em 24 de 
outubro, em Brasília, para a gestão 
que vai de 21 de dezembro de 2011 
a 20 de dezembro de 2016. Com o 
pleito em chapa única, os delegados 
votantes mantiveram na presidência 
da Confederação o presidente do 
Sindicato dos Empregados da Saúde 
do Estado de São Paulo - Sinsaudesp, 
José Lião de Almeida. Alguns dire-
tores trocaram de funções e novos 
dirigentes das entidades filiadas se 
integram à diretoria. A mesa elei-
toral foi composta pelo dirigente 
da Contec, Gilberto Antonio Vieira, 
como presidente; e Danilo Gonçal-
ves Teixeira, João Soares de Araújo 
e Mistrael Mário Pereira da Silva, 
como mesários.

“Tenho como meta fundamen-
tal a maior representatividade da 
Confederação”, afirmou José Lião 
de Almeida, citando como exemplo 
a criação da Federação do Norte, 
de fato e de direito, garantindo aos 
trabalhadores daquela região a or-
ganização e o apoio para as lutas da 
categoria. Segundo ele, ampliar a 
representação significa fortalecer a 
ação e atividades junto aos órgãos, 
governos e Congresso Nacional, 
visando a aprovação de projetos 
importantes para os trabalhadores 
como a jornada de 30 horas, piso 
salarial, plano de cargos e salários. 
A melhoria da formação dos profis-
sionais da saúde é outra bandeira 
apontada pelo presidente. “É preciso 
termos profissionais qualificados e 
em número suficiente para atender 
a necessidade da população, evitan-
do, assim, as barbaridades do mau 

atendimento”.
“Esperamos que todos os pro-

jetos em tramitação no Congresso 
Nacional se concretizem. Ratificamos 
nossas bandeiras e deveremos defi-
nir prioridades quando da reunião 
para planejamento do mandato”, 
ressalta o vice-presidente reeleito, 
João Rodrigues Filho. Ele também 
destacou como essencial a reorgani-
zação dos trabalhadores da saúde, 
especialmente nas regiões norte e 
centro-oeste e fortalecer os laços com 
as entidades filiadas, para que elas 
participem e, mais que isso, sejam 
parceiras nas atividades e ações da 
Confederação.

Para o secretário-geral reeleito, 
Valdirlei Castagna, “será um man-
dato de afirmação da representação 
da CNTS”.  Segundo ele, a gestão 
que se finda teve papel importante 
em colocar a entidade na mídia e 
ocupar espaços de representativi-
dade. “Vamos estar mais próximos 
das entidades nas atividades e ações 
do dia a dia, conscientizando sobre 
o papel de cada uma em sua esfera 
de atuação, que é diferente, mas 
interligados, para que as entidades 
e os trabalhadores na base tenham o 
suporte da Confederação”, defendeu. 
Ele acrescentou ainda como questões 
relevantes as bandeiras da jornada 
de trabalho diferenciada, do piso 
salarial e a relação mais justa com 
os conselhos do ponto de vista dos 
interesses da categoria.

“Os diretores reeleitos recebem o 
reforço de um novo grupo que vem 
contribuir com ideias e trabalho na 
defesa de direitos e garantias primor-
diais como a jornada de 30 horas, a 
não precarização do trabalho, a quali-
ficação da mão de obra, o combate ao 
assédio moral”, destacou o tesoureiro 
geral, Adair Vassoler. Para ele, com 
a unificação da luta quem ganha é o 
trabalhador na base. “Vamos buscar 
maior aproximação e dirimir diver-
gências onde houver, em prol do 
trabalhador”. 

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time
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Em mais uma atividade de mo-
bilização pela aprovação do PL 
2.295/00, que regulamenta a 

jornada de trabalho da Enfermagem, 
os profissionais se reuniram em se-
minário sobre a Regulamentação da 
Jornada de Trabalho da Enfermagem, 
na Câmara dos Deputados, dia 28 de 
setembro. O evento, organizado pela 
Comissão de Legislação Participativa 
- CLP, que aprovou requerimento da 
CNTS, foi realizado em parceria com 
as entidades sindicais e profissionais 
FNE, ABEn e Cofen, que juntamente 
com a CNTS compõem o Fórum Na-
cional 30 horas Já! Enfermagem unida 
por um objetivo. Vários deputados 
fizeram questão de comparecer ao 
seminário para apoiar o movimento e 
se comprometer com a aprovação da 
proposta em regime de urgência.

O objetivo principal do debate 
foi subsidiar os deputados para a 
aprovação do PL 2.295. Dirigentes 
das entidades parceiras, mais uma 
vez, argumentaram sobre as justas 
razões para a definição da jornada 
de 30 horas.

Da solenidade de abertura parti-
ciparam o presidente da CLP, depu-
tado Federal Vitor Paulo (PR-RJ), os 
deputados federais Rogério Carvalho 
(PT-SE), Carmen Zanotto (PPS-SC) e 
Rosane Ferreira (PV-PR); a deputada 
estadual Rejane de Almeida (PCdoB-
RJ); e representantes das entidades 
parceiras na luta pelas 30 horas. “Esse 
é um tema de extrema importância 
para a categoria e para o povo brasi-
leiro e a CLP tem compromisso com 
as causas sociais e nobres como esta”, 
destacou Vitor Paulo, lembrando as 
grandes mobilizações que se sucedem 
desde 2009.

Segundo ele, os eventos são fun-
damentais para sensibilizar os de-
mais parlamentares, o governo e a 
sociedade. Vitor Paulo lembrou que, 
a exemplo de outros profissionais 
da saúde, os enfermeiros necessitam 
de carga horária reduzida. “Os pro-
fissionais da enfermagem precisam 
de amparo legal para a definição da 
jornada e não se pode esperar a quali-
dade necessária de profissionais com 
carga excessiva e que trabalham sob 
pressão e estresse”, avaliou. 

O deputado Rogério carvalho 
declarou compromisso com a causa e 
se colocou à disposição da categoria, 
também citando a jornada concedi-

30 horas Já! Enfermagem unida por um objetivo
Seminário na Câmara debate jornada

da a outros profissionais da saúde. 
“Não dá para tratar a questão de 
forma isolada”, disse. Para a depu-
tada Carmen Zanotto a atuação das 
entidades e dos parlamentares deve 
ser fortalecida junto ao Ministério da 
Saúde e à Casa Civil da Presidência 
da República. “Há amplo apoio dos 
deputados e aprovar a proposta não 
é difícil, difícil e colocar na pauta de 
prioridades e para isso é preciso um 
sinal do governo”, disse.

A deputada Rosane Ferreira, que 
trabalhou como enfermeira por quase 
25 anos, parabenizou a CNTS pela 
proposta do seminário e a Comissão 
pelo acolhimento. “Dizer que a luta de 
vocês é a minha seria redundância”, 
disse. Ela reconheceu o trabalho de 
união das entidades e colocou o man-
dato à disposição da luta. A deputada 
criticou as notícias que visam denegrir 
os profissionais. “Tire a enfermagem 
do SUS e não teremos o Sistema 
funcionando, pois são profissionais 
fundamentais desde a concepção à 
morte. A redução da carga de traba-
lho é investimento na qualidade dos 
serviços prestados”, ressaltou.

Os deputados Rubens Bueno, líder 
do PPS, Arnaldo Faria de Sá (PTB-
SP), Mauro Nazif (PSB-RO), Chico 
Lopes (PCdoB-CE), Luiza Erundina 
(PSB-SP), Assis Melo (PCdoB-RS), 
Carlinhos Almeida (PT-SP), Adrian 
(PMDB-RJ), Eleudes Paiva (DEM-
SP), Benedita da Silva (PT-RJ), entre 
outros, também declararam apoio e 
compromisso em atuar pela inclusão 
do PL 2.295 na ordem do dia para 
votação no plenário da Câmara.

Em nome da CNTS falou o vice-
presidente João Rodrigues Filho, 
que clamou por condições dignas 
de trabalho e de saúde para os 
profissionais para que possam pro-
porcionar saúde ao povo brasileiro. 
“O que vemos é o acolhimento dos 
pacientes em corredores e até em 
bojos sanitários; levamos tapa na 
cara da sociedade brasileira, que não 
conhece em que condições físicas e 
psicológicas  trabalhamos. Mesmo 
assim, em nenhum momento, um 
enfermeiro, um técnico ou auxiliar 
se esquivou de prestar assistência.  
Somos seres humanos e nossas con-
dições de trabalho, físicas, psíquicas 
e ergonômicas não nos permitem 
atender como se deve”, ressaltou 
João Rodrigues.

O seminário sobre a regulamen-
tação da jornada de trabalho da en-
fermagem foi precedido de café da 
manhã com parlamentares de diversos 
partidos e estados, que ouviram dos 
trabalhadores da saúde relatos de fatos 
cotidianos e suas consequências na 
saúde e na vida desses profissionais. 
O encontro, promovido pela CNTS, 
contou com a presença de inúmeros 
diretores da Confederação e entidades 
filiadas, que usaram do microfone para 
defender as 30 horas como necessárias 
para a qualidade dos serviços presta-
dos à população e melhores condições 
de vida dos trabalhadores, e participa-
ção de dirigentes das demais entidades 

que compõem o Fórum Nacional 30 
horas já! – FNE, ABEn e Cofen.

Em fala emocionada e emocio-
nante, a dirigente da CNTS, Nadia 
Sloboda Chaneiko, comoveu a todos 
com relatos de sua experiência de 
vida como profissional da enferma-
gem. “Comecei a trabalhar com 18 
anos e estou me aposentando, por 
tempo integral, e sempre ouvi falar 
e senti e vivi esta necessidade da jor-
nada de 30 horas. Por trás da extensa 
jornada estão as péssimas condições 
de trabalho. A categoria é formada 
em sua maioria por mulheres e temos 
vários compromissos atém do traba-
lho, como mãe, como esposa, como 

educadora de nossos filhos. É hora de 
refletirmos como temos educado nos-
sos filhos? Como podemos contribuir 
para uma sociedade melhor?”

A CNTS ressalta a importância do 
debate com vistas a garantir a apro-
vação imediata do PL 2.295, que re-
gulamenta a jornada de trabalho de 30 
horas semanais para os profissionais 
da Enfermagem, e posterior sanção 
da respectiva lei pela presidente Dil-
ma Roussef. Essa conquista significa 
não apenas melhores condições de 
vida e de trabalho para a categoria, 
como também melhores condições de 
atendimento à população usuária dos 
serviços de saúde.

Café da manhã reúne profissionais e deputados

A deputada Jandira Feghali, 
como tantos outros, renovou apoio 

à jornada reduzida

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time

Representantes do Fórum volta-
ram a se reunir com o ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, dia 17 de 
novembro, e reforçaram o pedido de 
apoio para aprovação do PL 2.295 em 
regime de urgência. Participaram da 
reunião com o ministro, pela CNTS, 
o presidente José Lião de Almeida, o 
vice-presidente João Rodrigues Filho, 
e o diretor do SinsaudeSP, Geraldo 
Isidoro de Santana. “A causa é justa e 
a redução da jornada trará benefícios 
não apenas para os profissionais da 
enfermagem, que terão melhores 
condições de trabalho e de vida, 
como também para a sociedade, que 
terá serviços de qualidade”, ressaltou 
José Lião.

As entidades apresentaram cópias 
das cartas assinadas pela então can-
didata à Presidência da República, 
Dilma Rousseff, ratificada por Ale-
xandre Padilha, então coordenador 
nacional da campanha. O ministro 
reconheceu o compromisso, porém, 
pediu mais tempo para a conclusão 
de levantamentos que estão sendo 
feitos pelo Ministério da Saúde com 
relação aos impactos financeiros de-
correntes da aprovação do PL 2.295 
nas contas dos serviços de saúde 
públicos, privados e filantrópicos. 
Também constará do levantamento 
quantos e quais são os estados e 
municípios que já concedem as 30 
horas semanais para a enfermagem. 
Pesquisas não atualizadas apontam 

que esse índice chega a 70% no setor 
público. 

No dia 29, haverá mais uma au-
diência pública, organizada pela Co-
missão de Legislação Participativa, 
com apoio das entidades, para discu-
tir a necessidade da jornada reduzida 
para os profissionais da enfermagem. 
Neste dia, será entregue ao presiden-
te da Câmara dos Deputados, Marco 
Maia, o requerimento assinado por 
todos os líderes partidários para in-
clusão do PL 2.295 na ordem do dia 
para apreciação em plenário.

A CNTS agradece, antecipada-
mente, aos líderes de bancadas que 
assinaram o requerimento a pedido 
da Confederação: Paulo Teixeira 
(PT-SP), Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN), Jovair Arantes (bloco 
PSB-PTB-PCdoB), Duarte Nogueira 
(PSDB-SP), Lincoln Portela (bloco 
PR-PTdoB-PRP-PHS-PTC-PSL), 
Antônio Carlos Magalhães neto 
(DEM-BA), Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), Giovanni Queiroz (PDT-
PA), Sarney Filho (PV-SP), Ratinho 
Júnior (PSC-PR), Vitor Paulo (PRB-
RJ), Fábio faria (PMN-RN), Chico 
Alencar (PSOL-RJ), Áureo (PRTB-
RJ), Paulo abi-Ackel (líder da mi-
noria), Dr. Grilo (PSL-MG), Jânio 
Natal (PRP-BA), Lourival Mendes 
(PTdoB-MA), Felipe Bornier (PHS-
RJ), Osmar Júnior (PCdoB-PI), 
Rubens Bueno (PPS-PR) e Edivaldo 
Holanda Junior (PTC-MA).

Fórum cobra apoio 
de Padilha ao PL 2.295
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O projeto do Executivo que cria 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares - EBSERH foi aprovado, 
dia 26 de outubro, pela Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) do Senado. 
A matéria tem que ser examinada 
ainda pelas comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), onde 
ainda não tem relator, e da Educação 
(CE), onde o relator, Roberto Requião 
(PMDB-PR), propõe sua rejeição. O 
projeto vai ao plenário em regime de 
urgência. De acordo com a proposta, 
PLC 79/11 – antigo PL 1.749/11 de 
origem do Poder Executivo –, o novo 
órgão ficará encarregado da admi-
nistração de hospitais universitários 
federais, função hoje sob responsa-
bilidade de fundações de apoio. Um 

dos principais objetivos da criação 
da Ebserh é a regularização da con-
tratação de pessoal nos hospitais uni-
versitários, situação hoje considerada 
irregular em muitos estados.

“Evidencia-se no projeto o des-
respeito à autonomia universitária, 
inscrito no art. 207 da Constituição 
Federal. A autonomia administrativa 
das universidades é abertamente 
ferida pela transferência, para a EB-
SERH, dos serviços prestados pelos 
hospitais universitários, bem como 
de sua respectiva administração. 
Ademais, a criação da empresa não 
traz, na prática, qualquer garantia da 
manutenção do princípio da indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão, essenciais ao conceito de 

universidade.
A ambiguidade das normas que 

são criadas para reger a EBSERH 
não representa apenas o início de um 
imbróglio jurídico, mas evidencia, 
também, a certeza de sua inoperância 
e da criação de uma instituição que 
tende a ser marcada por desmandos 
administrativos.

Conforme explica o relator da 
matéria na CAS, senador Mozaril-
do Cavalcanti (PTB-RR), o projeto 
reproduz os termos da MP 520/11, 
que perdeu a eficácia por não ter 
sido votada dentro do prazo consti-
tucional. Na opinião de Mozarildo, 
o projeto revela a preocupação do 
governo com a situação dos hospitais 
universitários. Ele explica que essas 

instituições, responsáveis pela forma-
ção dos profissionais que irão atuar 
no setor da saúde, estão funcionando 
“em situação precária”. 

O projeto prevê que os servidores 
públicos que trabalham nos hospitais 
universitários poderão ser cedidos à 
nova empresa e os funcionários hoje 
contratados pelas fundações de 
apoio das universidades poderão 
ser mantidos por até cinco anos. 
Após esse prazo, todos os servidores 
deverão ter ingressado por concurso 
público. O projeto estabelece que as 
receitas da nova empresa poderão 
vir de dotação orçamentária da 
União, da prestação de serviços, de 
doações, de aplicações financeiras e 
de convênios, entre outras fontes.

CAS aprova criação da EBSERH. CE tem parecer pela rejeição

Decreto institui Política de Segurança e Saúde no Trabalho
“A Política Nacional de Segurança 

e Saúde no Trabalho - PNSST tem 
por objetivos a promoção da saúde e 
a melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador e a prevenção de aciden-
tes e de danos à saúde advindos, rela-
cionados ao trabalho ou que ocorram 
no curso dele, por meio da eliminação 
ou redução dos riscos nos ambientes 
de trabalho”. É o que determina o 
Decreto 7.602, publicado no Diário 
Oficial da União de 8 de novembro. 

De acordo com o inciso II, a PNSST 
tem por princípios a universalidade; 
prevenção; precedência das ações 
de promoção, proteção e prevenção 
sobre as de assistência, reabilitação e 
reparação; diálogo social; e integra-
lidade, para diminuir e eliminar os 
riscos de acidentes laborais.

A PNSST deverá ser implementa-
da por meio da articulação continu-
ada das ações de governo no campo 
das relações de trabalho, produção, 

consumo, ambiente e saúde, com a 
participação voluntária das organiza-
ções representativas de trabalhadores 
e empregadores. O Decreto define 
as diretrizes e responsabilidades do 
Plano Nacional de Segurança e Saúde 
no Trabalho e as competências dos 
ministérios da Saúde e da Previdência 
Social.

A gestão participativa da Polí-
tica cabe à Comissão Tripartite de 
Saúde e Segurança no Trabalho  

CTSST, constituída paritariamente 
por representantes do governo, 
trabalhadores e empregadores, con-
forme ato conjunto dos ministros do 
Trabalho e Emprego, da Saúde e da 
Previdência Social. A gestão execu-
tiva da Política será conduzida por 
Comitê Executivo constituído pelos 
respectivos ministérios. Conheça a 
íntegra do Decreto e da Política na 
página da Confederação www.cnts.
org.br/documentos.

O Ministério do Trabalho e 
Emprego, pela Portaria 1.748, 
de 30 de agosto de 2011, pu-

blicada no Diário Oficial da União 
do dia 31 seguinte, instituiu o Plano 
de Prevenção de Riscos de Acidentes 
com Materiais Perfurocortantes e al-
tera os subitens 32.2.4.16, 32.2.4.16.1 
e 32.2.4.16.2 da Norma Regulamen-
tadora 32, que trata da seguran-
ça e saúde no trabalho 
em estabelecimentos 
de saúde. Com as alte-
rações, o empregador 
deve elaborar o plano 
conforme as diretrizes 
estabelecidas no Anexo 
III da NR e assegurar, 
aos trabalhadores dos 
serviços de saúde, a ca-
pacitação prevista. As 
empresas que produzem 
ou comercializam ma-
teriais perfurocortantes 
devem disponibilizar, 
para os trabalhadores 
dos serviços de saú-
de, capacitação sobre a 
correta utilização do dispositivo de 
segurança.

O Plano de Prevenção deve ser 
elaborado e implantado no prazo de 
120 dias, a partir da data de publica-
ção da Portaria 1.748, revogando a 
Portaria 939/08. O Plano tem como 
objetivo a proteção, segurança e 
saúde dos trabalhadores dos serviços 
de saúde, bem como daqueles que 
exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral, com 
probabilidade de exposição a agen-
tes biológicos. Na implementação 
do plano, os trabalhadores devem 
ser capacitados antes da adoção de 
qualquer medida de controle e de 

forma continuada para a prevenção 
de acidentes com perfurocortantes, 
com monitoramento e avaliação da 
eficácia do plano. 

Entende-se por serviço de saúde 
qualquer edificação destinada à 
prestação de assistência à saúde da 
população, e todas as ações de pro-
moção, recuperação, assistência, pes-
quisa e ensino em saúde em qualquer 

nível de complexidade. 
A Norma define como 
materiais perfurocortan-
tes aqueles utilizados na 
assistência à saúde que 
têm ponta ou gume, ou 
que possam perfurar 
ou cortar. O dispositivo 
de segurança é um item 
integrado a um conjunto 
do qual faça parte o ele-
mento perfurocortante 
ou uma tecnologia capaz 
de reduzir o risco de 
acidente, seja qual for o 
mecanismo de ativação 
do mesmo.

O empregador deve 
constituir uma comissão gestora mul-
tidisciplinar, que tem como objetivo 
reduzir os riscos de acidentes. A co-
missão deve analisar as informações 
existentes no PPRA e no PCMSO, 
além das referentes aos acidentes do 
trabalho ocorridos com materiais per-
furocortantes; não deve se restringir às 
informações previamente existentes no 
serviço de saúde, devendo proceder às 
suas próprias análises dos acidentes do 
trabalho ocorridos e situações de risco; 
elaborar e implantar procedimentos de 
registro e investigação de acidentes e 
situações de risco. Leia a íntegra da 
Política na página da Confederação 
www.cnts.org.br/documentos.

A conclusão é da Or-
ganização Internacional 
do Trabalho, que apre-
sentou relatório a respeito 
durante o 19º Congresso 
sobre Segurança e Saúde 
no Trabalho, em Istam-
bul, na Turquia, entre 11 
e 15 de setembro. Trata-se 
da maior reunião de es-
pecialistas sobre o tema, 
com o objetivo de fortale-
cer o compromisso global 
com a segurança e saúde no trabalho 
em meio aos desafios gerados pela 
incerteza econômica pela qual passa 
o mundo. O encontro reuniu mais de 
cinco mil representantes de 140 paí-
ses, entre autoridades, especialistas, 
dirigentes da indústria e sindicalistas 
e atraiu 12 mil visitantes para discutir 
uma política de trabalho desenvolvi-
da nos princípios da Convenção 151 
da OIT.

O Congresso teve como objetivo 
criar uma cultura preventiva em 
segurança e saúde no ambiente de 
trabalho, com integração efetiva de 
governantes, empregadores, traba-
lhadores e especialistas. O diretor 1º 
Secretário da CNTS, Paulo Pimentel, 
participou do evento, representando 
a Nova Central. “A Conferência foi 
realizada em meio à crise econômica 
que afeta diversas nações, com impac-
to na saúde mental dos trabalhadores, 
que se somam às demais doenças do 
trabalho, preocupação cada vez mais 
frequente para gestores de seguros so-

ciais, dirigentes sindicais 
e empresariais”, avaliou 
Paulo Pimentel (foto).

A conferência preten-
de incorporar avanços 
ao que foi estabelecido 
na Declaração de Seul 
sobre Segurança e Saúde 
do Trabalho, adotada 
em junho de 2008, pouco 
antes do início da crise 
financeira mundial. A 
Declaração de Seul tem 

como compromisso, assumido por 
seus signatários, “tomar a iniciativa 
de promover uma cultura em matéria 
de segurança e saúde e priorizar as 
agendas nacionais sobre o tema.

Segundo relatório da OIT, mais 
de 321 mil trabalhadores em todo o 
mundo morreram em 2008 vítimas 
de acidente de trabalho e mais de 2 
milhões, por doenças adquiridas no 
trabalho. De 2003 a 2008, o número 
de mortes por acidentes de trabalho 
ficou menor em 37 mil. Já o número 
de pessoas que adquiriram doenças 
que as levou à morte aumentou em 70 
mil. O estudo mostra que, no período 
analisado, houve uma média de 6.300 
mortes diárias relacionadas ao traba-
lho, cerca de 317 milhões de trabalha-
dores foram feridos em acidentes de 
trabalho por ano e houve uma média 
de 850 mil lesões diárias, que signifi-
caram quatro ou mais dias de faltas 
ao trabalho. Os acidentes ocasionam 
perdas de cerca de 4% do PIB. (Fonte: 
Relatório com agências)

MTE edita portaria sobre riscos com perfurocortante
OIT: trabalho causa mais doenças 

fatais que mortes por acidente
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Santa Catarina

FETESSESC realiza XX Encontro Estadual de Dirigentes Sindicais

A vigésima edição do Encon-
tro Estadual de Dirigentes 
Sindicais Trabalhadores em 

Saúde do Estado de Santa Catarina 
foi realizada nos dias 12, 13 e 14 de 
setembro, em Chapecó-SC. O evento, 
realizado no auditório do Sindicato 
dos Trabalhadores em Estabelecimen-
tos de Serviços de Saúde de Chapecó 
e Região - Sitessch, contou com a 
participação de dirigentes sindicais 
atuantes na saúde de todo o Estado, 
do presidente da CNTS, José Lião de 
Almeida, e do presidente da Fede-
ração dos Trabalhadores em Estabe-
lecimentos de Serviços de Saúde do 
Estado de Santa Catarina - Fetessesc, 
Adair Vassoler.

Após a solenidade de abertura do 
encontro, a presidente do Sitessch, 
Maria Salete Cross, deu as boas-
vindas aos mais de 100 participantes 
vindos de todas as bases de atuação na 
área da saúde catarinense como Flo-
rianópolis, Criciúma, Joinville, Curiti-
banos, Lages, Caçador e Chapecó. Em 
seu discurso, o presidente da CNTS, 
José Lião de Almeida, recordou fatos 
históricos da luta da organização 
bem como os primeiros atos para a 
fundação da CNTS. Para Lião, o apoio 
recebido dos trabalhadores na saúde 
catarinense sempre foi fundamental 
para o incentivo e fortalecimento das 
lutas da Confederação. “Além disso, 
esse apoio faz com que possamos 

continuar o trabalho e buscar as me-
lhorias que ainda nos faltam e que, 
por isso, prejudicam muitos profis-
sionais em todo o Brasil”, declarou o 
presidente.

Os temas tratados nos três dias de 
encontro foram de suma importância, 
pois refletem a necessidade de reforço 
em políticas públicas para essas áreas 
e a relação que possuem com a ação 
sindical e os trabalhadores que são 
representados por essas entidades. 
Para o presidente da Fetessesc, Adair 
Vassoler, o encontro, além de servir de 
espaço para debate e esclarecimento 
de dúvidas, serve como ambiente 
para a troca de experiências. “Que a 
formação sindical seja uma constante, 
pois as situações mudam a cada mo-
mento e temos de estar à altura para 
promover debates com nível, precisos 
e com ética”, afirmou Vassoler.

Com participação do diretor téc-
nico do Dieese, José Álvaro, os par-
ticipantes do encontro debateram, 
ainda, sobre salário mínimo estadual, 
campanha de filiação e técnicas de 
negociação coletiva de trabalho. O 
evento encerrou com a palestra sobre 
Violência contra a Mulher, coordena-
da pela assessora parlamentar Aldacir 
Detofol.

A presidente do Sitessch destacou 
que a realização do evento em Chape-
có mostra que a organização sindical 
está presente em todas as regiões e, 

por ser capital do oeste catarinense, 
Chapecó concentra a realização dos 
maiores eventos em diversas áreas. 
“Com o segmento sindical não é 
diferente, esta foi mais uma oportu-
nidade de reunir diversas entidades 
representativas da categoria da saúde 
e elencar nossos principais anseios, 
bem como debater assuntos pertinen-

tes não apenas à saúde, mas a todas 
as categorias profissionais”. Maria 
Salete dirigiu-se ao presidente Lião 
dizendo que a Confederação poderá 
sempre contar com os profissionais de 
Chapecó e do Estado para fortalecer a 
luta em prol da saúde e dos profissio-
nais desta importante área. (Patrícia 
Duarte - Sitessch)

A desaposentadoria ou desapo-
sentação é o direito dos trabalhadores 
de renunciar ao benefício previden-
ciário recebido e voltar a trabalhar 
e, com isso, aproveitar o tempo de 
contribuição e o aumento de idade 
no cálculo de nova aposentadoria. 
Este e outros assuntos relacionados 
à Previdência Social, como Fator 
Previdenciário e tempo de contri-
buição foram temas de destaque no 
XX Encontro Estadual de Dirigentes 
Sindicais Trabalhadores em Saúde do 
Estado de Santa Catarina. O tema 

foi abordado por José Pinto da Mota 
Filho, advogado nas áreas de Tra-
balho e Assistência Social e assessor 
da CNTS, e por Daisson Portanova, 
advogado especialista em Direito 
Previdenciário.

Atualmente, o direito à renúncia 
da aposentadoria é assegurado ape-
nas aos servidores públicos, mas não 
ao trabalhador do Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS. Projetos 
de lei já criados defendem um regime 
de previdência com direitos iguais a 
todos os trabalhadores e sem fator 

previdenciário – que reduz o valor do 
benefício para quem se aposentou ou 
se aposenta com menos idade.

Para José Pinto da Mota Filho o 
tema deve ser estudado por todos os 
trabalhadores e fortalecido através 
do trabalho sindical, responsável 
pela garantia e aprovação da maior 
parte dos direitos sociais e criação de 
políticas públicas específicas. “Este 
tema é o mais importante a ser de-
batido e todos devem estar atentos a 
essas mudanças para saber de quem 
cobrar e como reivindicar os direi-

tos”, destacou o especialista.
Como muitos desses aposentados 

continuam trabalhando e contri-
buindo para a Previdência, o valor 
da nova aposentadoria, conquistada 
judicialmente, chega a ser 50% maior. 
A desaposentadoria é vista politi-
camente e por muitos especialistas 
como um forte argumento contra o 
fator previdenciário. Se mais pessoas 
recorrerem judicialmente, isso pode 
elevar os gastos da Previdência acar-
retando em despesas ainda maiores 
no setor. (Patrícia Duarte - Sitessch)

Desaposentadoria é tema de destaque no XX Encontro

Está marcada para 24 de 
novembro mais uma audiên-
cia na 1ª Vara do Trabalho de 
São Luís (MA) para buscar 
solução para os trabalhadores 
da saúde que deixaram de 
receber salários e as verbas 
rescisórias por conta do en-
cerramento do contrato de 
parceria entre a Cruz Ver-
melha e o governo do Estado 
do Maranhão. Ação Cautelar 
de Arresto foi ajuizada pelo 
Sindicato dos Profissionais de 
Enfermagem e Empregados 
em Estabelecimentos de Saúde do 
Estado do Maranhão - SINPEES, em 
maio deste ano, com o objetivo de 
salvaguardar recursos financeiros da 
ordem de R$ 3 milhões para o paga-
mento devido aos 579 funcionários da 
Cruz Vermelha.

Na audiência inaugural compare-

Maranhão

Trabalhadores vão à Justiça contra Estado e Cruz Vermelha

Trabalhadores fizeram paralização em maio

ceram o Sindicato e a Cruz Vermelha, 
que alegou não ter feito o pagamento 
dos direitos dos trabalhadores por não 
ter recebido o devido repasse de re-
cursos pelo governo estadual. A Cruz 
Vermelha administra oito hospitais 
no Maranhão e deixou de pagar os 
direitos dos trabalhadores da maior 

unidade. À revelia do Estado, 
foi acatado o pleito para de-
pósito da importância devida, 
porém, o Estado requereu a 
nulidade dos atos praticados, 
não por conta do mérito da 
ação, mas sob alegação de não 
ter sido disponibilizado prazo 
para contestação.

“Como a medida cautelar 
apenas assegura o direito, 
mas carece da ação principal, 
o Sindicato já ingressou com 
as 579 ações individuais para 
garantir o pagamento a cada 

um dos demitidos. Alguns tiveram a 
primeira audiência e o juiz já liberou 
o alvará para saque do FGTS, faltando 
as verbas rescisórias como 13º salário, 
férias e os 40% de multa do Fundo”, 
explicou a presidente do Sinpees, 
Lucimary Santos Pinto.

Em outubro de 2009, 579 traba-

lhadores da Saúde foram contratados 
pela Cruz Vermelha Brasileira – filial 
do Maranhão – para prestar serviços 
no Hospital dos Servidores do Estado 
– Hospital Dr. Carlos Macieira. Em 
abril de 2011, a Secretaria de Saúde 
do Estado do Maranhão interveio na 
administração do hospital e, a partir 
de então, não foram mais pagos os 
salários e nem fornecido vales-trans-
portes aos trabalhadores. Atualmente 
o hospital está sendo administrado 
por outra empresa (terceirizada) de-
nominada “Bem Viver”.

“Ao invés de fazer concurso, 
atendendo ao que preceitua a nossa 
Constituição, a Secretaria de Saúde 
do Estado do Maranhão continua fo-
mentando a precarização dos serviços 
através da realização de contratos de 
parceria sem qualquer comprometi-
mento com a qualidade dos serviços 
prestados à população”, denunciou.

Federação 
e Sitessch 
reafirmaram 
apoio à CNTS 
em prol da 
saúde e dos 
trabalhadores 
do setor
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Direitos LGBT na saúde é destaque em encontro da FEESSERS

Os Trabalhadores da Saúde e 
a Homofobia foi o tema que 
norteou o Encontro Estadual 

da Diversidade na Saúde ocorrido dia 
22 de setembro na sede da Federação 
dos Empregados em Estabelecimen-
tos de Serviços de Saúde do Estado 
do Rio Grande do Sul - Feesseers, em 
Porto Alegre. O evento, promovido 
pelo Comitê de Assuntos de Juven-
tude, Gênero, Raça e Diversidade 
Sexual da Federação, proporcionou 
espaço para a discussão sobre a di-
versidade sexual e de gênero no am-
biente de trabalho, incluindo também 
a questão da homofobia nos diversos 
âmbitos da sociedade.

Conforme a coordenadora do 
Comitê, Elaine de Fátima Costa 
dos Santos, o objetivo do encontro 
foi conscientizar e introduzir esses 
conceitos entre as entidades filiadas 
à Federação. A intenção é que elas 
reproduzam esse conhecimento aos 
trabalhadores da saúde no sentido de 
combater todo tipo de preconceito e 
discriminação nos locais de trabalho. 
O evento contou com a participa-
ção de representantes de diversas 
entidades e pessoas ligadas à causa 
LGBT que, junto com trabalhadores 
da saúde, contribuíram para a ela-
boração da Carta de Porto Alegre. 
As deliberações tiradas do encontro 
serão anunciadas para a categoria 
e o poder público durante os jogos 
intersindicais, em novembro.

Traçar um panorama histórico e 
contextualizar os relacionamentos 
homoafetivos em uma sociedade 
constituída conservadora foi a abor-
dagem do professor e integrante da 
ONG Nuances, Célio Golin. Segundo 
ele, entre os indivíduos que integram 
a população LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais), 
as travestis são o grupo de maior 
vulnerabilidade social. “A travesti 
significa o rompimento com a deno-
minada normalidade, por isso, com 
freqüência, é alvo da moralidade”, 
destacou. 

Para a desembargadora e pre-
sidente da Comissão Nacional da 
Diversidade Sexual do Conselho 
Federal da OAB, Maria Berenice 
Dias, é “imprescindível fomentar este 

O diretor-presidente da Feessers, 
Milton Kempfer, participou do se-
minário regional para discussão das 
propostas do Orçamento 2012 da 
União e do Plano Plurianual 2012-
2015, em evento dia 17 de outubro, na 
Assembléia Legislativa do RS. Milton 
defendeu a destinação mínima de 
10% da Receita Líquida de Impostos 
no Plano Plurianual do Governo Fe-
deral para a saúde. “O Brasil ainda é 
um dos países que menos investe no 
setor, embora a Constituição garanta 
que os serviços privados sejam com-
plementares aos públicos”, enfatizou. 
O dirigente lembrou que no Estado a 
situação é inversa e o investimento 
público é complementar ao serviço 
privado. “Precisamos ampliar e muito 
a rede assistencial pública em nosso 
país”, enfatizou.    

Muito aplaudido pelo público 
presente ao Plenário 20 de Setembro, 
Milton também defendeu uma mu-
dança na forma de pagamento dos 
prestadores de serviços convenia-
dos. “Nossa proposta é pelo fim das 
tabelas de remuneração e que todos 
sejam custeados da mesma forma 
que o Grupo Hospitalar Conceição e o 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre”, 
observou Milton. De acordo com ele, 
ambos estão dentro do orçamento dos 
ministérios da Educação e da Saúde, 
tendo todas as suas despesas custea-
das pelo Orçamento de Custo.

Kempfer defendeu ainda a criação 
de um fundo único da saúde, ao qual 
todas as receitas do governo e dos 
planos privados sejam incorporados, 
“tornando os cidadãos brasileiros 
todos iguais perante a lei, tendo o mes-
mo orçamento para custeio à sua dis-
posição”. Ele entregou um documento 
ao senador Walter Pinheiro (PT-BA), 
relator do Plano Orçamentário, em 
nome dos mais de 150 trabalhadores 
da saúde do RS. A atividade integrou 
o programa Destinos e Ações para o 
Rio Grande, uma iniciativa conjunta 
da AL-RS e da Câmara dos Deputa-
dos.  (Rosa Pitsch - Feessers)

tipo de debate em todos os setores da 
sociedade, estimulando e cobrando 
a criação de políticas de Cidadania 
LGBT”. Ela afirmou ser de extrema 
importância implantar capacitações 
periódicas para os profissionais das 
instituições de saúde, bem como, 
criar equipes multidisciplinares para 
prestar atendimento adequado a 
este público. Conforme ressaltou, “é 
importante que o médico entenda o 
perfil de vida do paciente e leve em 
consideração sua vida sexual na hora 
do diagnóstico”.

Os direitos de LGBTs foi a te-
mática abordada pela diretora do 
Departamento de Direitos Humanos 
da Secretaria da Justiça e dos Direitos 
Humanos, Tâmara Biolo Soares. Ela 
explicou aos presentes o trabalho que 
é desenvolvido pela Secretaria na 
luta pelos direitos homoafetivos. Se-
gundo Tâmara, a Secretaria trabalha 
a partir de quatro eixos principais: 
visibilidade, acolhimento, políticas 
transversais e combate à violência.

Nas instituições de saúde, ela 
defendeu a criação de departamentos 
específicos para tratar os casos de 
discriminação e preconceito. “Nós, 
da Secretaria, entendemos que es-
sas práticas só serão efetivamente 
combatidas, quando barradas pelos 
gestores dos hospitais. Por isso, é ne-
cessário que cada instituição desen-
volva um departamento para tratar 

especificamente dessas questões”, 
concluiu.

Durante o encontro, também 
foram partilhadas experiências pes-
soais. Luisa Stern, ativista da Igual-
dade-RS - Associação de Travestis e 
Transexuais do Rio Grande do Sul, 
contou ter demorado quase 20 anos 
para se assumir publicamente. Con-
forme relatou, o primeiro processo 
é individual e consiste no seu acei-
tamento, de assumir para si, as suas 
preferências. Depois, é ter que lidar 
com a discriminação da sociedade 
quando se externa a opção sexual 
e de gênero. Luisa chegou a entrar 
em grave depressão. No trabalho, 
chegou a ser considerada portadora 
de doença mental. Para ela, a falta de 
informação, aliada à falta de leis, é o 
que fomenta a discriminação.  

Também estiveram presentes no 
encontro, o secretário da Justiça e dos 
Direitos Humanos do RS, Fabiano 
Pereira; o coordenador de políticas 
LGBTs da Secretaria da Justiça e dos 
Direitos Humanos, Fábulo Nascimen-
to; o jornalista Alexandre Boer; a arti-
culadora estadual da Liga Brasileira 
de Lésbicas, Ana Naiara Malavolta, e 
a presidente da ONG Igualdade-RS, 
Marcelly Malta. O encerramento do 
evento contou com a apresentação da 
cantora Bia Aguiar, que interpretou 
clássicos da MPB na versão acústica. 
(Evandra Jaques - Feessers)

FEESSERS cobra 10% 
da União para a saúde

Membros do Comitê da FEESSERS

Alagoas

O presidente do Sateal - 
Sindicato dos Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem de 
Alagoas, Mário Jorge Filho, 
reuniu-se com a diretoria 
executiva do Colegiado de 
Secretarias Municipais de 
Saúde - Cosems/AL, soli-
citando dos secretários de 
saúde dos 102 municípios 
tratamento isonômico para 
os auxiliares e técnicos em 
enfermagem que atuam no 
Programa Saúde da Família 
(PSF). Mário Jorge relatou 
aos secretários que os pro-
fissionais estão indignados 
com o tratamento nas unida-
des básicas de saúde, pois a 
maioria comparece ao traba-

lho todos os dias, diferente-
mente dos demais membros 
da equipe. “A ausência dos 
médicos prejudica não só os 
profissionais, mas os usuá-
rios que procuram atendi-
mento e não conseguem”, 
explicou, ressaltando que a 
situação motivou a entidade 
a provocar o Ministério Pú-
blico Federal, pois apesar das 
fiscalizações e solicitações do 
sindicato junto às prefeituras 
nada havia mudado.

A vice-presidente do Con-
selho, Inês Brandão, reconhe-
ceu que a situação não é con-
fortável para os profissionais, 
mas lembrou que o Cosems/
AL, não tem autoridade para 

impor regras de funciona-
mento, podendo apenas re-
comendar que os municípios 
tratem todos os trabalhadores 
de forma igualitária. A direto-
ria se prontificou a emitir uma 
recomendação aos prefeitos e 
secretários de saúde pedindo 
cumprimento do piso salarial, 
a estruturação das unidades, 
o fornecimento de EPIs, o 
pagamento de insalubridade 
e a implantação de Plano de 
Cargos e Carreiras. 

“Atualmente os traba-
lhadores estão recebendo 
salário mínimo como base, 
valor muito defasado e que 
garante uma aposentadoria 
irrisória. Essa posição pre-

Presidente do Sateal cobra do Cosems/AL isonomia para PSF

judica ainda mais os pro-
fissionais quando se faz um 
comparativo dos valores pa-
gos aos auxiliares e técnicos 
com o piso estabelecido para 
a categoria. O Sateal, junto 
a sua categoria, espera a 

emissão dessa recomendação 
de forma imediata para que, 
junto aos secretários de cada 
município, venha discutir a 
implantação do pleito”, com-
pletou.  (Assessoria Sateal 
com Ascom MPF)
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Técnicas de negociação 
Coletiva e Previdência 
Social e Desaposenta-

ção foram os temas centrais 
do 3º Curso de Formação 
Sindical – Negociação Co-
letiva 2011, realizado em 
parceria pela CNTS e Fede-
ração Nacional dos Técnicos 
em Radiologia - Fenatra, nos 
dias 3 e 4 de novembro, em 
Fortaleza (CE). O evento foi 
complementado com a reali-
zação da I Jornada Cearense 
de Imaginologia do Sintarc 
- Sindicato dos Técnicos e 
Auxiliares em Radiologia do 
Estado do Ceará. A Confede-
ração foi representada nos 
eventos pelo diretor tesou-
reiro-geral, Adair Vassoler, 
e pela diretora 2º secretário, 
Clotilde Marques.

Os organizadores do 
evento destacam a palestra 
de técnicos do Dieese, que 
conduziram oficinas de si-
mulação de negociação entre 

trabalhadores e patrões, 
abordando pontos como 
conceito, importância, pas-
sos do processo, estratégia, 
tática e espaço do acordo, 
além da conjuntura para a 
negociação coletiva. O ad-
vogado trabalhista e assessor 
da CNTS, especializado em 
Previdência Social, orientou 
sobre as questões previden-
ciárias.

“Os temas foram dire-
cionados para aperfeiçoar 
o trabalho do dia a dia dos 
dirigentes sindicais. Foram 
muito bons os esclareci-
mentos, pois muitas pessoas 
pensam que sabem fazer 
homologação e o Dieese 
mostrou que é totalmente 
diferente. O preparo dos 
dirigentes começou no se-
minário jurídico da CNTS e 
foi concluído com esse curso, 
com orientações sobre cada 
etapa do processo. Também 
ficou bem claro que não se 

trata de uma questão gene-
ralizada, pois cada Estado 
tem uma realidade e cada 
entidade tem uma pauta 
diferente e algumas reivindi-
cações já constam de conven-
ções”, avaliou o presidente 
da Fenatra, Carlos Alberto 
Monteiro de Oliveira.

Nos dias 4, 5 e 6 seguiu-
se a I Jornada Cearense de 
Imaginologia do Sintarc, que 
comemora neste mês 18 anos 
de luta. Os participantes 
do evento debateram sobre 
radiologia digital, mamo-
grafia, tomografia, radio-
logia industrial, pediátrica 
e odontológica. Também 
foram incluídos palestras 
e debates sobre radiologia 
forense, exames contrasta-
dos e introdução à Medicina 
Nuclear. O presidente da Fe-
natra ressaltou a importância 
e organização do evento, 
tendo à frente o presidente 
do Sintarc, Julio Frota.

CNTS e FENATRA realizam curso de formação sindical

São Paulo

Em relação aos acidentes en-
volvendo profissionais da saúde, 
que resultaram em consequências 
danosas para pacientes, é neces-
sário esclarecer, em defesa de 
auxiliares e técnicos de enferma-
gem, que eles também são vítimas 
desta situação alarmante, que 
muito nos preocupa. São vítimas, 
pois atuam sob forte estresse, com 
sobrecarga de trabalho, baixos 
salários e péssimas condições de 
trabalho. Os fatos demonstram 
que são necessárias providências 
urgentes, tanto na área pública, 
quanto privada, para a criação 
de um programa nacional que 
melhore a formação e qualifi-
cação profissional e promova a 
educação continuada na área da 
saúde.

Por tudo isso, o SinsaudeSP 
está empenhado, junto com a 
CNTS, na luta pela implantação 
imediata da jornada de 30 ho-
ras semanais na enfermagem e 
na luta por melhores salários e 
condições de trabalho. Apesar 

de serem fatos isolados, a situ-
ação é preocupante. Para tratar 
do assunto, solicitamos reunião 
com a nova direção do Coren-SP, 
com os sindicatos patronais e, em 
especial, com os parlamentares, 
para que seja colocado em pauta 
imediatamente o PLS 131/01, que 
cria o Serviço Nacional de Apren-
dizagem na Saúde - Senas.

Não podemos negar a ex-
celência dos cursos do Senac, 
contudo, a grade curricular 
mantida por esta entidade é mais 
voltada para a área do comércio. 
Os poucos cursos oferecidos 
para os trabalhadores da saú-
de são muito caros e não estão 
acessíveis ao poder aquisitivo 
dos profissionais da área, que 
recebem salários ínfimos. Vamos 
continuar na luta em defesa dos 
auxiliares e técnicos de enfer-
magem, na luta por melhores 
salários, melhores condições de 
trabalho e por um sistema mais 
eficaz de educação na saúde. 
(Paulo Pavone/Ag. Textho)

A Festa das Crianças 2011, 
realizada pelo SinsaudeSP, foi 
um grande sucesso de público 
e contou com a presença de 
mais de 700 pessoas, entre 
associados e dependentes 
e integrantes da categoria; 
seus filhos e netos. O tema 
deste ano foi o Mundo do 
Circo, uma atração que 
encantou a criançada e os 
adultos também. Além da 
apresentação principal, feita 
por um mágico profissional, 
as crianças participaram de 
muitos shows e brincadeiras. 
Para incentivar a criativida-
de dos pequeninos e o amor 
pela arte foi promovido con-
curso de desenhos, focando 
o tema da festa: “O que você 
mais gosta no circo?”. Houve 
ainda grande distribuição 
de presentes, entre outras 
atrações.

Estiveram também ani-
mando a festa os seguintes 
diretores do SinsaudeSP: Dr. 

Mais de 300 pessoas 
estiveram presentes ao II 
Encontro de Cipeiros da 
Saúde realizado na sede 
central do SinsaudeSP. 
A abertura da mesa de 
trabalhos ficou a cargo do 
presidente, José Lião de 
Almeida, e do Secretário-
geral, Joaquim José da Silva 
Filho. Também compuse-
ram a mesa o presidente do 
Sintesp, Marcos Antonio 
de Almeida Ribeiro; Dr. 
Mário Bonciani, do Ne-
pes; Dra. Eliana Fittipaldi, 
do Cofen/Nepes; Edison 
Ferreira da Silva, do Sin-

dhosfil; Valdirlei Castagna, 
Secretário-geral da CNTS; 
e Dra. Maria de Fátima 
Neves de Souza, diretora 
de Assuntos Jurídicos do 
SinsaudeSP, e a 1ª Secretá-
ria do SinsaudeSP, Tânia 
Amaral.

Entre os temas aborda-
dos, destacam-se: Perfil do 
Técnico de Segurança do 
Trabalho no contexto atual; 
Portaria 1748 – Plano de 
Prevenção de Riscos com 
Materiais Perfurocortantes; 
Saúde Mental no Trabalho 
em Saúde; A Ergonomia 
em Serviços de Saúde; e 

Inclusão da Pessoa com 
Deficiência em Serviços de 
Saúde – Projeto de Inclusão 
do SinsaudeSP e Projeto 
Piloto de Inclusão da PCD 
– Nepes. Também estive-
ram presentes ao evento os 
seguintes diretores do Sin-
saudeSP: José Sousa da Sil-
va, vice-presidente; Ataíde 
Felix da Silva, tesoureiro-
geral; José Baía de Lima, 1º 
Tesoureiro; Milton Gomes 
da Silva, diretor de Cultu-
ra; Edgar Veloso, diretor de 
Esportes e Lazer; e Inácio 
de Oliveira, diretor social. 
(Paulo Pavone/Ag. Textho) 

Festa das crianças reúne mais 
de 700 pessoas no Sindicato

José Lião de Almeida, presi-
dente; Dr. Joaquim José da 
Silva Filho, Secretário Geral; 
Dr. José Sousa da Silva, vice-
presidente; Dra. Maria de Fá-
tima Neves de Souza, diretora 
de Assuntos Jurídicos; Ataíde 
Félix da Silva, tesoureiro; José 
Baía de Lima, 1º Tesoureiro; 
Tânia Maria de Sousa Amaral, 

1ª Secretária; Milton Gomes da 
Silva, diretor de Cultura; Edgar 
Veloso, diretor de Esportes e 
Lazer; Domingos Lourca Mu-
nhoz, diretor de Patrimônio; 
Ana Maria Mazarin da Silva, 
Djanira da Conceição Ivata e 
Sergio Martins Rodrigues, do 
Conselho Fiscal. (Paulo Pavone/
Ag. Textho)

SINSAUDESP na luta em defesa dos 
auxiliares e técnicos de enfermagem

II Encontro de Cipeiros reúne mais de 300 pessoas no SINSAUDESP

Paulo Pavone/Ag. Textho

Fotos: Paulo Pavone/Ag. Textho
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Desde o momento em que você recebeu em mãos 
este panfleto até o momento em que terminar 

sua leitura, sem interrupção, levará em média, 
2 minutos. Neste mesmo tempo, cinco mulheres 
acabam de ser espancadas no Brasil, sem contar 
os dados mundiais. Parece um tempo relativamente 
pequeno, mas interminável para quem sofre a 
cada 24 segundos agressões verbais, físicas e 
sexuais, destruindo sonhos, a vida e os lares de 
milhões de mulheres, reféns do medo imposto por 
companheiros machistas e violentos. Para estes, a 
designação de monstros é branda demais.
Há 10 anos, eram oito brasileiras agredidas a cada 

dois minutos. A Lei Maria da Penha, nº 11.340, 
sancionada em 2006 foi fundamental para a 
redução dos números, mas a bandeira de luta deve 
ser hasteada todos os dias.
Para reforçar a data e as ações contra a violência, 
o Comitê de Gênero da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Saúde-CNTS atua novamente 
como um dos interlocutores, divulgando dados 
e mobilizando a sociedade para que abra os olhos e 
ouça o clamor dessas mulheres, que podem ser sua 
mãe, amiga, vizinha,  
colega de trabalho e, por que não,  
você mesma. 

25 de Novembro: Dia Internacional de Combate  
à Violência contra as Mulheres25 de Novembro: 

Denuncie qualquer tipo de agressão!Denuncie qualquer tipo de agressão!

Participe da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher
 20 de novembro a 10 de dezembro

 “Desde a paz no lar até a paz no mundo: desafiemos o militarismo  
e terminemos com a violência contra as mulheres”

“Saúde da População Negra é Direito, é Lei: racismo e discriminação fazem mal à saúde”
A Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra é agora. Use sua criatividade e faça parte! As atividades podem ser desde encontros, seminários, ten-das temáticas, rodas de conversa com gestores/as e conselheiros/as de saúde de sua cidade ou estado, entre outros. Integre essa rede colaborativa de promoção e defesa do direito humano à saúde. Confira as atividades da Mobilização 2011! (http://g.co/maps/hmrkt) Informações: Crisfanny Souza Soares – Articu-ladora da Mobilização Facebook: Mobilização Nacional Pró Saúde da População Negra Telefone: (41) 9907-4480 | Twitter: @rede-saudenegra Site:http://redesau-dedapopulacaonegra.org/ E-mail: redesaudenegra@gmail.com

Lei assegura acesso, prevenção à violência  
e definição de prioridades na saúde dos negros

“As vias pelas quais o social e 
o econômico, o político e o cultural 
influem sobre a saúde de uma popu-
lação são múltiplas e diferenciadas, 
segundo a natureza das condições 
socioeconômicas, o tipo de popula-
ção, as noções de saúde, doença e 
os agravos enfrentados. No caso da 
população negra, o meio ambiente 
que exclui e nega o direito natural 
de pertencimento, determina condi-
ções especiais de vulnerabilidade”. 
A constatação é do projeto “Saú-
de da População Negra no Brasil: 
Contribuições para a Promoção da 
Eqüidade”, uma parceria técnico-
financeira firmada entre o Banco 
Mundial, a Fundação Nacional de 
Saúde - Funasa e o componente 
Saúde do Programa de Combate ao 
Racismo Institucional no Brasil do 
Ministério Britânico para o Desen-
volvimento Internacional.

Conclusões do estudo: “No Brasil, 
o grau de pobreza é mais elevado do 
que o encontrado em outros países 
com renda per capita similar. Embo-
ra cerca de 64% dos países tenham 
renda inferior à brasileira, aqui o 
grau de desigualdades é um dos 
mais elevados do mundo. O baixo 
nível de renda restringe as liberdades 
individuais e sociais dos sujeitos, 
fazendo com que todo o seu entorno 
seja deficiente, desgastante e gerador 
de doença. Considerando que os ne-
gros representam 45% da população 
brasileira, mas correspondem a cerca 
de 65% da população pobre e 70% da 
população em extrema pobreza, tem-
se a certeza de que nascer negro no 
Brasil implica maior probabilidade 
de crescer pobre. 

A identificação das possibilida-

des e limites da interlocução entre a 
saúde coletiva e os direitos humanos 
pode reforçar a perspectiva de que 
o bom cuidado em saúde é, acima 
de tudo, um direito humano. Na 
perspectiva dos direitos humanos, a 
saúde é reconhecida como o conjunto 
de condições integrais e coletivas de 
existência, influenciado por fatores 
políticos, culturais, socioeconômicos 
e ambientais. Nesse sentido é impos-
sível deixar de considerar o avanço 
inegável da instituição da saúde 
como direito de todos(as) e dever do 
Estado, entretanto, a garantia legal 
ao acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços de saúde não tem 
assegurado aos negros e indígenas o 
mesmo nível, qualidade de atenção 
e perfil de saúde apresentado pelos 
brancos.

O grupo de cor que apresentou a 
maior esperança de vida ao nascer foi 
o contingente amarelo – 75,7 anos. Os 
brancos apareceram com uma espe-
rança de vida de 74 anos. Já os negros 
(pretos e pardos) apresentaram, no 
seu conjunto, uma esperança de vida 
ao nascer de 67,8 anos. Ao analisar 
a mortalidade na idade adulta, par-
tindo das taxas, a mortalidade dos 
pretos é maior que a dos brancos em 
quase todos os capítulos da 10ª edi-
ção da Classificação Internacional de 
Doenças, exceto para as neoplasias, 
doenças do aparelho circulatório e 
malformações congênitas. As taxas 
de morte para os pretos aparecem 
duas vezes mais que para os brancos 
nos óbitos determinados por doenças 
mentais; gravidez, parto e puerpé-
rio e causas mal definidas; mais de 
50% maior nas infecções, nas causas 
relacionadas ao tecido sangüíneo, 

glândulas endócrinas, pele, tecido os-
teomuscular e regiões geniturinárias 
e menos de 50% maior nas doenças 
do sistema nervoso, digestivo, respi-
ratório e causas externas.

Dados da pesquisa nacional sobre 
Discriminação Racial e Preconceito 
de Cor no Brasil, realizada pela 
Fundação Perseu Abramo e Instituto 
Rosa Luxemburgo Stufting em 2003, 
revelam que 3% da população brasi-
leira já se percebeu discriminada nos 
serviços de saúde. Entre as pessoas 
negras que referiram discriminação, 
68% foram discriminadas no hospital, 
26% nos postos de saúde e 6% em 
outros serviços não especificados. Em 
sua maioria, o agente discriminador 
foi o médico e, ainda que isto tenha 
sido percebido, poucos buscaram 
denunciar o ato. Entre aqueles que 
o fizeram, ninguém relatou ter sido 
informado sobre as providências to-
madas pela instituição para reverter 
o quadro.

A falta de utilização da perspecti-
va étnico-racial na busca por equida-
de nas políticas e nas ações de saúde 
tem servido para manter a população 
negra em situação de vulnerabilidade 
na medida em que dificulta a identifi-
cação de disparidades, obstaculiza a 
assunção de medidas que melhorem 
suas condições de saúde e contribui 
para tornar o campo da saúde pro-
dutor e reprodutor de desigualdades 
raciais. Especialmente no universo 
do SUS, a competência étnico-racial 
e cultural e a diversidade devem ser 
visualizadas como objetivos continu-
amente aspirados. Esta virtude pro-
piciará o alcance da equidade num 
período menor de tempo, sem que 
isto custe tantas outras vidas”.
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O Trabalhador com Direitos
Seminário Jurídico da CNTS discute direitos trabalhistas e previdenciários

Maior aproximação dos dirigentes 
e assessorias jurídicas da CNTS 
com suas entidades filiadas, 

com o Ministério Público do Trabalho e 
o Ministério do Trabalho e Emprego e, 
consequentemente, mais conhecimentos 
e troca de experiências sobre as questões 
do mundo do trabalho. Este foi o resul-
tado do II Seminário Jurídico da CNTS, 
realizado nos dias 26 e 27 de setembro 
de 2011, em Brasília, que teve como tema 
central O Trabalhador com Direitos. Das 
palestras e questionamentos surgiram 
propostas e estratégias a serem adota-
das, visando assegurar direitos e buscar 
novas conquistas.

“Foi uma semana participativa. Em 
seminários como este os trabalhadores 
saem ganhando, uma vez que os diri-
gentes sindicais ampliam conhecimentos 
e, assim, ficam melhor preparados para 
os embates e desafios na defesa dos 
direitos de todos, com o devido valor 
da representatividade. A integração de 
representantes dos trabalhadores de 
todos os estados, facilitando a troca de 
experiências, foi outro ponto que tornou 
o encontro proveitoso”, avaliou o presi-
dente da CNTS, José Lião de Almeida.

Também para o diretor de Assuntos 
Judiciários e Trabalhistas, Joaquim José 
da Silva Filho, o seminário foi bastante 
proveitoso. “Foi mais uma etapa que 
vencemos. Relembramos e conhecemos 
vários temas que precisamos socializar 
com nossa base representada, em espe-
cial, nas questões previdenciárias e rela-
tivas à saúde do trabalhador. Precisamos 
ter mais seminários como este e com mais 
tempo para discussões tão importantes. 
É o dinheiro do trabalhador que estamos 
devolvendo para o trabalhador com a 
qualificação de seus representantes”, 
disse. Segundo ele, o Departamento 
Jurídico da Confederação, coordenador 
do seminário, brevemente, vai elaborar 
uma cartilha com orientações para a 
categoria.

Representantes do Ministério Pú-
blico abordaram temas que têm levado 
a divergências entre o órgão e as enti-
dades sindicais, como as questões da 

unicidade e da contribuição sindical, e 
ressaltaram a importância e oportuni-
dade do diálogo, como forma de o MPT 
ter uma resposta da classe trabalhadora. 
O coordenador da Conalis - Coordena-
doria Nacional de Promoção da Liber-
dade Sindical, Procurador Ricardo José 
Macedo de Britto Pereira, fez a palestra 
magna sobre Perspectivas do Direito 
Individual e Coletivo do Trabalho. 
O Papel, Interferências e Limites do 
MPT nas Questões Sindicais foi tema 
abordado pelo Procurador do Traba-

lho Carlos Eduardo Carvalho Brisolla.
O advogado Daisson Portanova falou 

sobre Previdência Social, destacando a 
intersecção entre o direito previdenciário 
e o do trabalho e tratou do regime geral 
e regimes próprios da Previdência Social 
e de previdência privada, de aposenta-
doria especial, de benefícios, do fator 
previdenciário, desaposentação e das 
propostas de reforma do sistema público 
de Previdência. O Diretor de Análise 
Técnica do Ministério de Previdência 
Social e superintendente da Previc - Su-

perintendência Nacional de Previdência 
Complementar, Carlos Alberto de Paula, 
fez uma breve retrospectiva dos regimes 
aberto e fechado de previdência e de 
um modelo complementar por meio do 
vínculo associativo.

O assessor jurídico da CNTS, José 
Pinto da Mota Filho, ao abordar o tema 
Custeio e Sustentabilidade das Or-
ganizações Sindicais - Contribuições, 
Jurisprudências e Perspectivas, alertou 
os dirigentes quanto a propostas prejudi-
ciais aos trabalhadores em tramitação no 
Congresso Nacional. O Secretário Adjun-
to de Relações do Trabalho, André Luis 
Grandizolli, esclareceu dúvidas sobre os 
Procedimentos Administrativos Junto 
ao Ministério do Trabalho e Emprego, 
apontou a importância do diálogo da 
Secretaria com as entidades sindicais, 
explicou as questões relativas ao registro 
e atualização no Cadastro Nacional das 
Entidades Sindicais - CNES, suas forma-
lidades e exigências.

Ao Diretor do Departamento de 
Segurança e Saúde do Trabalho, do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, Rinaldo 
Marinho Costa Lima, coube a abordagem 
das Normas de Segurança do Trabalho. 
Ele ressaltou a possibilidade de os tra-
balhadores apresentarem sugestões e 
receberem informações e orientações so-
bre os riscos ambientais e sobre os meios 
disponíveis para prevenir ou limitar os 
riscos no trabalho.

A advogada e assessora jurídica da 
Confederação, Kamilla Flávila e Léles 
Barbosa, do escritório Mota e Advoga-
dos Associados, destacou o quão pro-
veitoso foi o evento, especialmente pela 
aproximação promovida entre Estado 
e Sindicato, de forma a dar efetividade 
à autonomia e independência sindical 
preconizada no texto constitucional. 
“Ademais, eventos desta natureza são 
indispensáveis à qualificação de dirigen-
tes sindicais, haja vista a politização de 
assuntos de interesse da classe trabalha-
dora na saúde”. Os documentos relativos 
às palestras estão disponíveis na página 
da Confederação www.cnts.org.br, cli-
cando no banner do evento.

“A saúde é fundamental para toda a sociedade 
brasileira e depende das condições de trabalho 

das pessoas que prestam esse serviço”
Procurador Ricardo Macedo de Britto
 

“Encaramos esses debates com as entidades sindicais 
como momento de feed back da sociedade. 

Sou tão ouvinte e participante quanto vocês”.
Procurador Carlos Eduardo Brisolla

“A Comissão de Legislação Participativa está aberta para as boas 
ideias que surgem dos debates pela valorização dos trabalhadores”.

Deputado Dr. Grillo (PSD-MG)
 

“Sinto uma alegria imensa por estar na direção 
da CNTS num momento como este, voltado para 

discutir benefícios para a categoria”.
José Lião de Almeida
Presidente da CNTS

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time

... e advogados das entidades filiadas

O evento reuniu dirirentes sindicais...

O Trabalhador com Direitos
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O coordenador da Conalis - Co-
ordenadoria Nacional de Pro-
moção da Liberdade Sindical, 

Procurador Ricardo José Macedo de 
Britto Pereira, parabenizou pelo tema 
do seminário e falou das vertentes 
que nortearam a justiça trabalhista 
até a Constituição de 1988, que acatou 
os direitos fundamentais da pessoa 
humana e veio repleta de direitos cole-
tivos. “O tema é de suma importância 
até porque uma regulação satisfatória 
do trabalho passa pela conceituação 
do individual e do coletivo e pela re-
lação entre essas duas dimensões”.

Segundo ele, temos uma tradição 
individualista, mas que não passa 
pela tradição liberal dos séculos XVIII 
e XIX, de sentido abstrato. “É um 
individualismo que se faz presente 
no direito do trabalho. É o indivíduo 
inserido em seu meio com seus pro-
blemas e que para a solução desses 
problemas se confia no Estado. E o 
Estado resolve essas questões consi-
derando esses trabalhadores na sua 
individualidade e não como parte de 
um todo, de uma coletividade”. 

Para ele, é fundamental em toda 
a sociedade que os próprios traba-
lhadores possam definir quais são as 
condições de trabalho, uma conquista 
da democracia que os trabalhadores 
jamais podem abrir mão. “Só que 
essa tradição individualista defende 
a intervenção do Estado. O Estado é 
que resolve todos os problemas e o 
trabalhador não tem sequer autono-
mia da vontade. O que ele sente, o 
que ele pensa não interessa porque 
isso está sendo desvirtuado pelo po-
derio econômico. É claro que temos 
uma importância muito grande da 
intervenção do Estado no direito do 
trabalho e não podemos abrir mão 
disso, mas será que essa intervenção 
é conveniente para o movimento 
sindical?”

O Procurador analisou que o 
direito do trabalho que prevalece 
até hoje pode ser muito bom para as 
condições econômicas do trabalho e 
até com relação à integridade física do 
trabalhador. “Até a Constituição de 88 
não se preocupava com a cidadania no 
interior da empresa. O trabalhador, a 
partir do momento que abria a porta 
da empresa, deixava de ser cidadão, 
e tinha de se submeter incondicional-
mente ao poderio do empregador”.

Segundo Macedo, a jurisprudência 
do Tribunal Superior do Trabalho é 
muito enfática, “pelo menos a que 
está consolidada, sumulada, contra a 
atividade do sindicato”. Ele indagou, 
por exemplo, o que o Estado tem a ver 
com o número de dirigentes sindicais 
beneficiados pela garantia de empre-
go? “Quem está pagando é o empre-
gador. Não é problema do Judiciário 
nem da sociedade brasileira”.

Ele defendeu a mudança cultural 
nas relações de trabalho. “A Constitui-
ção de 88 tem como eixo a dignidade 
da pessoa humana, os direitos funda-
mentais, e o direito do trabalho apenas 
recentemente é que passou a aceitar a 
incidência dos direitos fundamentais 
na relação de trabalho. Hoje, temos 
um desafio grande de fazer com que 
os direitos fundamentais incidam nas 
relações de trabalho, inclusive, todo 

“Desafio é fazer com que os direitos fundamentais 
incidam sobre os direitos trabalhistas”

coletivo depende da incidência desses 
direitos fundamentais. Como posso 
falar em organização de trabalhado-
res se os trabalhadores não podem 
livremente expressar sua opinião no 
ambiente de trabalho, se não podem 
fazer reunião para dizer o que está 
bem e o que está mal? Como posso 
tratar do coletivo sem assegurar a in-
cidência dos direitos fundamentais no 
ambiente da empresa?”, indagou.

O Procurador criticou o fato de que 
o direito coletivo do trabalho passou a 
ser um apêndice do direito individual. 
“Será que os problemas trabalhistas 
de nosso país são problemas individu-
ais?”, questionou, destacando o fato 
de que, no STF, a sessão especializada 
em dissídio individual vive abarro-
tada, enquanto a sessão de dissídios 
coletivos está vazia de casos. Para ele, 
a análise do individual e do coletivo 
não pode ocorrer em contraposição. 
“Podemos defender o espaço do indi-
víduo para fortalecer o coletivo, para 
que o movimento sindical seja reflexo 
da aspiração dos interesses da base 
de trabalhadores. A Constituição de 
88 veio repleta de instrumentos cole-
tivos e nós não conseguimos até hoje 
valorizar esses instrumentos, porque 
eles são analisados, são avaliados e 
utilizados com base nessa tradição 
individualista”, disse.

A Constituição de 88, segundo 
Ricardo Macedo, veio para melhorar 
as condições sociais do trabalhador, 
no entanto, muitas vezes é aplicada 
para prejudicar o trabalhador. Por 
exemplo, ela trouxe alguns disposi-
tivos que permitem a flexibilização, 
redutibilidade de salário, alteração da 
jornada de trabalho, salvo convenção 
ou acordo coletivo de trabalho. 

Ele citou como exemplo que a ter-
ceirização causa um prejuízo enorme. 
“A gente está vendo a quantidade de 
acidentes de trabalho decorrente da 
terceirização abusiva, as empresas não 
têm cuidado com o meio ambiente do 
trabalho. Esse é um mal que reflete na 
organização sindical; terceirizar é des-
mobilizar o trabalhador. A gente vê o 
trabalhador ser enquadrado em ou-
tras categorias, perder o vínculo com 
aquele trabalhador que é empregado 
da tomadora de serviços. Imagine no 
caso de um serviço relevante como é 

o do trabalhador na saúde?”
O Procurador falou, ainda, do 

papel da Conalis, criada em 2009, 
e da tentativa de aproximação com 
os atores do mundo do trabalho. 
“Quando falo em atores do mundo 
do trabalho gosto de usar a palavra 
instituições, pois não importa as pes-
soas que estão à frente, não importa 
a vontade individual, o que importa 
é que as instituições do mundo do 
trabalho têm a mesma finalidade, o 
compromisso com a melhoria das 
condições sociais dos trabalhadores. 
Só que as instituições do mundo do 
trabalho têm diversas divergências, 
justamente porque as pessoas estão à 
frente dessas instituições e têm dife-
rentes pontos de vista”.

Essas divergências, destacou Ma-
cedo, acabam gerando uma tensão 
entre Ministério Público e sindicato, 
entre Ministério Público e Ministério 
do Trabalho, sindicato e Poder Judici-
ário, Ministério Público e Judiciário. E 
essas questões vão abrindo um espaço 
extraordinário para o poder econô-
mico. “Tudo que o poder econômico 
quer é que o sindicato fique brigando 
com o Ministério do Trabalho, que 
o Ministério não consiga fazer o seu 
trabalho, que o Poder Judiciário conti-
nue decidindo como está, limitando a 
atuação do sindicato”, alertou.

Ricardo Macedo exemplificou com 
a concessão do interdito proibitório. 
“Por incrível que pareça a Justiça 
do Trabalho acolheu essa medida. É 
uma afronta ao direito fundamental 
de greve você permitir que esse di-
reito seja esvaziado com base numa 
medida processória. A função social 
da propriedade desapareceu com a 
utilização dessa medida”, criticou.

Macedo apontou divergências da 
unicidade sindical prevista na Cons-
tituição e na CLT do que é praticado. 
“A unicidade sindical no Brasil exige 
intervenção do Estado, por meio do 
controle exercido pelo Ministério 

do Trabalho, conforme instrução da 
Constituição de 88 e não está trazendo 
a unicidade do movimento sindical. E 
não temos uma prática corresponden-
te ao que está na Constituição. A unici-
dade entrou na Constituição com uma 
interpretação completamente distinta 
porque a unicidade está dentro de 
princípios constitucionais, e o primei-
ro deles é a liberdade sindical”.

O Procurador defendeu que o sin-
dicato tem que ter muitos recursos, 
porque quanto mais recursos tiver 
mais dotado para enfrentar o poder 
econômico, porém, manifestou-se 
contrário à contribuição compulsó-
ria. “O sindicato precisa de dinheiro 
para trabalhar, para mobilizar os 
trabalhadores, mas esse dinheiro 
não deve vir do Estado. A partir do 
momento que o Estado financia o 
movimento sindical, ele pode con-
trolar como esse dinheiro é gasto e 
se isso acontecer é o maior golpe à 
autonomia sindical que possa exis-
tir. O sindicato tem de ter liberdade 
para manejar os recursos e aplicar 
no que seja mais conveniente para 
o movimento ter êxito, para lograr 
a melhoria da condição social dos 
trabalhadores”. Ele defendeu que a 
contribuição assistencial tem de ser 
cobrada para que o trabalhador se 
beneficie daquilo que é negociado.

O procurador admitiu ter muda-
do de posição sobre alguns aspectos 
do modelo vigente de organização 
sindical dos trabalhadores “Tenho 
participado de vários seminários para 
tratar de temas como esse, procurado 
refletir sobre essas questões e tenho 
mudado o pensamento. Sempre fui a 
favor da Convenção 87, mas não se faz 
liberdade de forma isolada e a posição 
unilateral é prejudicial aos trabalhado-
res. É preciso estabelecer uma aliança 
para mudar a realidade e o trabalhador 
será beneficiado. É claro que tudo isso 
não pode ser implantado de uma hora 
para outra”, argumentou.

Quanto ao custeio:

Orientação nº 1 – “Afronta a 
liberdade sindical o financiamento 
patronal do sindicato profissio-
nal”.

Orientação nº 2 – “A contribui-
ção confederativa aplica-se apenas 
aos filiados dos sindicatos”.

Orientação nº 3 (cancelada) 
– “É possível a cobrança de con-
tribuição assistencial/negocial 
dos trabalhadores, filiados ou não, 
aprovada em assembleia geral con-
vocada para este fim, com ampla 
divulgação, garantida a participa-
ção de sócios e não sócios, realizada 
em local e horário que facilitem a 
presença dos trabalhadores, des-
de que assegurado o direito de 
oposição, manifestado perante o 
sindicato por qualquer meio eficaz 
de comunicação, observados os 
princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade, inclusive quanto ao 

prazo para o exercício da oposição 
e ao valor da contribuição”.

Orientação nº 4 – “Configura ato 
antissindical o incentivo patronal 
ao exercício do direito de oposição 
à contribuição assistencial/nego-
cial”.

Quanto à malversação ou dila-
pidação do patrimônio das associa-
ções ou entidades sindicais:

Orientação nº 5 – “Os atos que 
importem em malversação ou dilapi-
dação do patrimônio das associações 
ou entidades sindicais são de inte-
resse público tutelável pelo parquet 
trabalhista”.

Deliberação aprovada pela Co-
nalis: “O MPT promoverá a defesa 
do piso salarial regional previsto em 
lei estadual em face dos acordos ou 
convenções coletivas de trabalho que 
fixem piso salarial em valor inferior 
ao da lei”.

Orientações aprovadas pela Conalis

Procurador Ricardo Macedo



3

Jornal da CNTS

Setembro/Outubro/Novembro 2011

“Temos convicção de que um 
dos maiores problemas do 
Ministério Público e do 

Poder Judiciário é a falta de diálogo 
com a sociedade. Nosso papel é 
conversar, dizer por que se pensa e 
toma certas atitudes. Sem o feed back 
(retorno) não sabemos o que isso (as 
decisões) gera na população”, desta-
cou o Procurador do Trabalho Carlos 
Eduardo Brisolla. Segundo ele, as 
decisões são baseadas no que deveria 
ser o sistema sindical, mas falta dis-
cricionaridade. “A Constituição de 
88 fere o que diz a Convenção 87 da 
OIT, mas como profissional e fiscal 
da lei temos de seguir o que é  legal. 
Daí as críticas de interferência, mas 
não é culpa do Ministério Público ou 
do Judiciário”, explicou.

Segundo ele, a intervenção do 
MP se dá por necessidade de resol-
ver conflitos, mas não deve ser a 
regra. “A discussão com o MP tem 
de ser uma constante, não podemos 
cair no pecado da generalização. O 
MP não pode ser entrave, nem se 

colocar à frente das reivindicações 
dos trabalhadores”, disse. Ele ava-
liou que o modelo sindical no Brasil 
é híbrido – nem total interferência, 
nem total liberdade, como aconte-
cia antes da Constituição de 88. E 
definiu como paradoxal a função 
do Ministério Público de, ao mesmo 
tempo, fiscalizar a lei e fiscalizar 
certas atitudes.

O Procurador também defen-
deu maior aproximação e atuação 
conjunta do órgão com as entidades 
sindicais. “Há grande margem para o 
debate, especialmente junto ao Poder 
Legislativo. Nosso objetivo é nos apro-
ximar cada vez mais. As conquistas 
históricas não podem ser aviltadas e 
só teremos poder de mudar a realida-
de se atuarmos em parceria. Embora 
haja pontos de conflito, nossa atuação 
é muito mais no sentido de resolver”, 
argumentou. Carlos Eduardo Brisolla 
alertou para a importância de os sin-
dicatos denunciarem o desrespeito 
aos direitos trabalhistas para que haja 
fiscalização.

“Falta diálogo entre o Ministério Público 
e o Poder Judiciário com a sociedade”

Ele também criticou o avanço da 
terceirização. “O que tem de incons-
titucionalidade na área da saúde é 
um absurdo. A terceirização está 

sendo utilizada para desestruturar 
a organização sindical. Parece um 
monstro que não conseguimos do-
mar”, comparou.

“O trabalhador de hoje é o aposentado de amanhã”
O alerta foi dado pelo 

advogado Daisson Porta-
nova, ao falar sobre Ques-
tões Previdenciárias - Fator 
Previdenciário - Fórmula 
95/85 e 105/95. Ele desta-
cou a estrutura do sistema 
previdenciário, seguridade 
social, intersecção existente 
entre o direito previdenciário 
e o do trabalho e tratou do 
regime geral e regimes pró-
prios da Previdência Social 
e de previdência privada, 
de aposentadoria especial, 
de benefícios, do fator pre-
videnciário, desaposentação 
e das propostas de reforma 
do sistema. “A resistência à 
aposentadoria especial não 
é de hoje e o embate não é 
novo e nem será o derradei-
ro”, avisou.

Segundo ele, no histórico 
da aposentadoria especial 
vê-se uma evolução legislati-
va paralela a uma involução 
do direito social, que torna 
mais difícil o acesso a esse 
benefício. “A tendência da 
nova reforma é acabar com 
a aposentadoria especial e 
estabelecer a idade mínima. A 
Emenda Constitucional nº 20 
também visa acabar, preven-
do a aposentadoria especial 
até que venha lei complemen-
tar”, disse. Portanova abor-
dou a aposentadoria especial 
quanto à fundamentação 
legal, conceito de atividade 
especial, perigosa e insalubre 
– agentes físicos, químicos, 
biológicos e psicológicos –, 
objeto da proteção, periculo-
sidade e penosidade.

O advogado abordou, 
ainda, a questão da proteção 
à integridade física do tra-
balhador e da segurança no 
ambiente de trabalho, como 

elementos fundamentais. 
“Em 1995, após 25 anos de 
discussão, surgiram novas 
regras como o laudo técnico 
ambiental, que vai identi-
ficar se existe e onde está o 
risco. Sistematicamente, as 
empresas não querem entre-
gar o laudo, que tem de ser 
depositado no sindicato”, 
destacou.

Ao abordar a questão da 
desaposentadoria, Portano-
va criticou o fim do abono 
permanência e o pecúlio de 
devolução, abono de retor-
no, que contribuíam para 
aumentar o valor da aposen-
tadoria. “Querem sangrar o 
trabalhador até a morte e 
quanto mais difícil a mobi-
lização mais fácil o golpe”, 
denunciou.

A abordagem foi dividida 
com o advogado e assessor 
jurídico da CNTS, José Pinto 
da Mota Filho, que ratificou 
a previsão de se acabar com 
a aposentadoria especial e 
falou das dificuldades em se 
conseguir laudo que com-

prove o direito à aposentado-
ria especial. “Na medida em 
que o ambiente ofereça riscos 
aumenta a contribuição das 
empresas, por isso, é preciso 
ter cuidado com os laudos 
apresentados como ambiente 
único, especialmente no caso 
de hospitais, uma vez que o 
risco potencial é diferente em 
cada ambiente e que surgem 
novos riscos a cada dia”, 
alertou.

José Pinto falou, também, 
da previsão de aumento 
do fator previdenciário. “A 
tendência é aumentar a ex-
pectativa de vida o que faz 
as perdas do valor da apo-
sentadoria aumentarem e o 
prejuízo é ainda maior para 
a mulher”. Ele destacou a 
importância de os sindicatos 
orientarem os trabalhadores, 
que ainda estão desinteressa-
dos por falta de conhecimen-
to da gravidade e do peso do 
fator na aposentadoria. “É 
uma perda para o resto da 
vida. Alerta deve ser a pala-
vra de ordem”, orientou.

n O fornecimento da cópia autêntica do PPP é obrigatório 
na rescisão do contrato de trabalho, ao empregado (ou no 
desligamento do cooperado), sob pena de multa prevista 
no art. 283 do Dec. nº 3.048/99, consoante disposto no 
art. 68, §6º do mesmo Decreto. 
n  Sindicato atentar na homologação de rescisão de 
contrato de trabalho (art. 477, §1º da CLT) para necessi-
dade de ressalva quando não houver a entrega do Perfil 
Profissiográfico Previdenciário ao empregado com o 
contrato de trabalho rescindido ou cooperado desligado 
da cooperativa;
n Termo de Declaração assinado pelo empregado, Sin-
dicato e representante do empregador com a descrição 
mínima das atividades desenvolvidas e do ambiente de 
trabalho;
n Cobrar do Estabelecimento de Saúde, mensalmente, a 
relação com o nome completo e função dos empregados 
admitidos ou demitidos no período;
n Cobrar do Estabelecimento de Saúde, mensalmente, a 
cópia da GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência 
Social) – Art. 225, V, do Dec. nº 3.048/99;
n Cobrar do Estabelecimento de Saúde, anualmente, a 
cópia da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), 
de acordo com a Portaria nº 688/2009, do MTE que de-
terminou a alteração do art. 2º da Portaria nº 14/2006, 
também do MTE, a fim de atualizar os valores das multas 
aplicadas pelo descumprimento da obrigação de decla-
ração da RAIS;
n Fiscalização da Guia da Previdência Social (GPS), rela-
tivamente a competência anterior, no quadro de avisos 
da Empresa - Atentar para situações de filantropia – não 
há recolhimento – art. 225, VI, do Dec. nº 3.048/99
n Amostragens periódicas do CNIS (Cadastro Nacional 
de Informações Sociais) por grupo de empregados de 
determinado do estabelecimento de Saúde;
n Inclusão em ACT ou CCT e expressa disposição que 
obrigue os estabelecimentos a fornecerem a cópia da 
RAIS e GFIP ao Sindicato;
n Repercussão previdenciária nas Reclamatórias Tra-
balhistas.

Funções do Sindicato

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time

Brisolla: “As conquistas históricas não podem ser aviltadas”

Daisson Portanova e José Pinto alertaram 
quanto às propostas de reforma da Previdência



4

Jornal da CNTS

Setembro/Outubro/Novembro 2011

Diante das ameaças aos direitos 
previdenciários, por conta 
das propostas de reforma 

do sistema público de previdência, 
o departamento jurídico da CNTS 
incluiu no seminário o debate sobre 
Plano Instituidor de Previdência 
Complementar para Sindicatos e As-
sociações. O assunto teve como pa-
lestrante o Diretor de Análise Técnica 
do Ministério de Previdência Social e 
superintendente da Previc - Superin-
tendência Nacional de Previdência 
Complementar, Carlos Alberto de 
Paula, que agradeceu a “oportu-
nidade singular” do espaço para o 
diálogo. “Precisamos refletir sobre 
criar condições para que as pessoas 
tenham oportunidade de acumular 
recursos junto com a previdência pú-
blica e venham a ter uma sobrevida 
com qualidade”, disse ele.

O diretor fez uma breve retrospec-
tiva dos regimes aberto e fechado de 
previdência, falou do momento de 
transição, que deve ter desdobramen-
tos próximos, e da possibilidade de 
criação de um modelo de previdência 
complementar pelas entidades sindi-
cais por meio do vínculo associativo. 
“A proposta não é substitutiva do 

Ao Diretor do Departamento de 
Segurança e Saúde do Trabalho, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
Rinaldo Marinho Costa Lima, coube 
a abordagem das Normas de Segu-
rança do Trabalho. Ele ressaltou a 
possibilidade de os trabalhadores 
apresentarem sugestões e rece-
berem informações e orientações 
sobre os riscos ambientais e sobre 
os meios disponíveis para prevenir 
ou limitar os riscos no trabalho. 
“Em 1995, o Ministério optou por 
não elaborar normas sozinho, 
abrindo consulta à sociedade para 

“Precisamos criar condições para que as pessoas 
possam acumular recursos com a previdência pública 

e venham a ter uma sobrevida com qualidade”

regime geral e o plano de benefícios 
deve ser oferecido a todos os asso-
ciados”, esclareceu Carlos de Paula, 
que abordou sobre regulação e fisca-
lização, condições de funcionamento, 
características, responsabilidade dos 
dirigentes e fontes de custeio do mo-
delo complementar.

Segundo ele, o Brasil tem o oi-
tavo maior sistema de previdência 

complementar do mundo. “Consi-
derando uma População Economica-
mente Ativa de 92 milhões, os planos 
cobrem apenas 2,8%, portanto, há 
espaço importante para a entrada de 
novos grupos”, argumentou Carlos 
de Paula, lembrando que as entida-
des podem criar ou aderir a um plano 
existente. Entre as características da 
previdência associativa ele citou que 

o patrimônio do plano de benefícios 
será independente do patrimônio 
do instituidor; os participantes e os 
representantes do instituidor têm 
assento nas instâncias decisórias, fa-
vorecendo a transparência e o maior 
controle da gestão do plano pelos 
próprios interessados; e o plano deve 
ser oferecido a todos.

Podem instituir plano de be-
nefícios conselhos profissionais 
e entidades de classe, sindicatos, 
federações, confederações, centrais 
sindicais, cooperativas e associações 
profissionais. O diretor da Previc 
citou como vantagens para as enti-
dades, como instituidoras de plano 
de benefícios, o fortalecimento do 
vínculo associativo e a ampliação 
do conceito de defesa dos interesses 
dos associados; vantagens para o 
participante são o incentivo fiscal, 
possibilidade de contribuições do 
empregador, baixo custo adminis-
trativo e melhor rentabilidade; e a 
sociedade terá como vantagens a 
ampliação da proteção social (iden-
tidade de grupo), cultura previden-
ciária, poupança estável de longo 
prazo e finalidade social (poupança 
com vocação previdenciária).

“Trabalhadores devem enviar 
sugestões e ter informações sobre os 
riscos ambientais e meios de prevenir 

ou limitar os riscos no trabalho”
a definição de prioridades 
no processo de regulamen-
tação”, disse.

Segundo ele, são ao todo 
33 normas em vigor – vai até 
a 34, mas a de número 27 foi 
revogada – das quais quatro 
se referem mais diretamente 
aos trabalhadores da saúde: 
a NR 5, que trata da Cipa; 
a NR 7, que dispõe sobre o 
Programa de Controle Mé-
dico da Saúde Ocupacional - 
PCMSO; a NR 9, que define o 
Programa de Prevenção aos 
Riscos de Acidentes - PPRA; 
e a NR 32, sobre Segurança 
e Saúde no Trabalho em Ser-
viços de Saúde. “A pauta de 
regulamentação atual inclui 
o uso adequado de unifor-
mes e vestimentas, normas 
de gestão de saúde, incluin-

do o acesso ao PCMSO e PPRA, a 
segurança no trabalho e ambientes 
insalubres”, citou Rinaldo Marinho, 
acrescentando estar aberto às propos-
tas da CNTS.

Questionado sobre o descumpri-
mento das orientações definidas na 
NR 32, Rinaldo Marinho destacou 
o papel fundamental das entidades 
sindicais. “Se a empresa não cumpre 
o que é determinado pela Norma Re-
gulamentadora as entidades devem 
denunciar à fiscalização, que tem 
poder para exigir o cumprimento e 
multar o estabelecimento”, disse.

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time

Proposta não substitui regime geral, afirma Carlos de Paula

Rinaldo Marinho

Delegação de dirigentes sindicais e advogados de São Paulo

Delegação de dirigentes sindicais e advogados de Mato Grosso do Sul

Delegação de dirigentes sindicais e advogados do Rio de Janeiro
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Custeio e Susten-
tabilidade das Or-
ganizações Sindicais 
- Contribuições, Juris-
prudências e Perspecti-
vas foi tema da palestra 
do assessor jurídico da 
CNTS, José Pinto da 
Mota Filho, que abor-
dou as especificidades 
das contribuições sin-
dical, associativa, assis-
tencial e confederativa. 
Falou, ainda, dos aspec-
tos legais, previstos na 
CLT com as alterações 
da Lei 11.648/08, e da Orientação 
Normativa 01/11, que trata da 
contabilidade referente à contri-
buição sindical.

O advogado alertou os diri-
gentes quanto a propostas em 
tramitação no Congresso Na-
cional, que são prejudiciais aos 
trabalhadores. Ele destacou a 
PEC 369/05, elaborada pelo Fó-
rum Nacional do Trabalho, que 
altera os artigos 8º, 11 e 37 da 
Constituição e, na prática, acaba 
com a contribuição sindical e 

O Secretário Ad-
junto de Relações do 
Trabalho, André Luis 
Grandizolli, agradeceu 
a oportunidade do diá-
logo e esclareceu dúvidas 
sobre os Procedimentos 
Administrativos Junto 
ao Ministério do Tra-
balho e Emprego. “É 
de grande importância 
para a Secretaria ter 
oportunidade de con-
versar com as entidades 
sindicais”, disse ele, 
abrindo a fala sobre história da orga-
nização sindical e as mudanças ocor-
ridas após a Constituição Federal de 
1988. Ele explicou, didaticamente, 
as questões relativas ao registro e 
atualização no Cadastro Nacional 
das Entidades Sindicais - CNES, suas 
formalidades, prazos e exigências.

“Até 1988 havia a intervenção 
do Estado para conter a atuação 
sindical. Havia a Comissão de En-
quadramento Sindical, que definia 
se havia categoria, qual era e os pro-
cedimentos. A Constituição trouxe 
mudança considerável. Na falta 
de definição de órgão competente 
para o acompanhamento e com o 
veto à interferência do Estado o 
Ministério do Trabalho se afastou, 
mas o Superior Tribunal de Justiça 

“Propostas de reforma da 
organização sindical em tramitação 

no Congresso Nacional são 
prejudiciais aos trabalhadores”

institui a contribuição negocial; 
autoriza a pluralidade sindical, 
ao acabar com a organização 
por categorias profissional e 
econômica e propor sindicatos 
por ramo de atividade; põe 
fim ao sistema confederativo. 
“Há sinalização no Congresso 
de fazê-la andar e isso ocorre 
no momento em que tramita 
no Supremo Tribunal Federal 
a ADIn 4067, que questiona a 
Lei 11.648/08, que reconhece as 
centrais sindicais”, analisou.

“É importante para 
a Secretaria conversar 

com as entidades sindicais”

determinou o registro no Ministé-
rio, posição ratificada pela Súmula 
677 do Supremo Tribunal Federal, 
no sentido de zelar pela unicidade 
sindical”, lembrou.

Segundo ele, até 2005, o antigo 
Cadastro Nacional das Entidades 
Sindicais - CNES tinha informações 
sobre os processos, mas não sobre as 
entidades. O processo de transição 
iniciado em 2003 e concluído em 
2005, ampliou o CNES com informa-
ções mais precisas. “A partir de 2007 
o site do Ministério possibilitou o 
acesso a informações, formalidades 
e exigências, facilitando o trabalho 
das entidades. Em breve, o requeri-
mento de alteração de cadastro das 
entidades também poderá ser feito 
pela internet”, anunciou. 

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time

José Pinto: PEC 369 ameaça organização sindical

Grandizolli destacou diálogo entre sindicatos e Secretaria

Delegação de dirigentes sindicais e advogados da Região Nordeste Delegação de dirigentes sindicais e advogados de Santa Catarina

Delegação de dirigentes sindicais e advogados do Rio Grande do Sul Delegação de dirigentes sindicais e advogados do Paraná
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A Lei nº 12.506/11, que regula-
menta o aviso prévio, entrou 
em vigor dia 13 de outubro. 

Questões como retroatividade, sob 
o argumento de que há prazo de 
dois anos para o demitido pleitear 
qualquer direito trabalhista, e vali-
dade para o empregador, que teria 
direito a um aviso prévio maior que 
os 30 dias atuais se o funcionário 
pedir demissão, são as principais 
polêmicas da nova lei. Os ques-
tionamentos levaram o Ministério 
do Trabalho e Emprego a expedir, 
por meio da Secretaria de Relações 
de Trabalho (SRT), uma circular 
aos superintendentes regionais do 
Trabalho nos estados. Entre outras 
orientações, afirma que o aviso pré-
vio conformado na Lei 12.506/11 é 
“voltado estritamente em benefício 
de todos trabalhadores urbanos, 
rurais, avulsos e domésticas”. Isto é, 
a proporcionalidade não é extensiva 
ao empregador.

Em relação à contagem do acrésci-
mo ao tempo de aviso prévio “deverá 
ser calculado, a partir do segundo 
ano completo”, conforme tabela que 
publica. O documento também orien-
ta que ‘a lei não poderá retroagir para 
alcançar a situação de aviso prévio já 
iniciado’ e, ainda, diz que, ‘recaindo 
o término do aviso prévio propor-
cional nos trinta dias que antecedem 
a data base, faz jus o empregado 
despedido à indenização prevista na 
Lei 7.238/84’. Esta lei dispõe sobre a 
manutenção da correção automática 
semestral dos salários, de acordo 
com o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC).

A proposta foi votada no Senado 
em 1989, mas estava parada na Câ-
mara desde 1995 e só foi votada agora 
por pressão do Supremo Tribunal 
Federal. O STF adiou, em junho deste 
ano, a deliberação sobre o tema, ao 
julgar ação por omissão dos poderes 
Executivo e Legislativo em regula-

MTE orienta acerca do aviso prévio proporcional

Memo. Circular nº 010/2011

Aos Superintendentes Regionais 
do Trabalho e Emprego

c/c Chefes das Seções de Relações 
do Trabalho 

Assunto: Orientar os servidores 
das Seções de Relações do Trabalho 
que exercem atividades relativas à 
assistência a homologação das resci-
sões de contrato de trabalho, tendo em 
vista a publicação da Lei nº. 12.506, de 
11.10.2011.

1. Com advento da Lei 12.506, de 11 
de outubro de 2011, DOU 14/10/2011, 
que trata do aviso prévio proporcio-
nal, esta Secretaria, diariamente é 
demandada a esclarecer quanto aos 
procedimentos a serem adotados pelos 
servidores das Seções de Relações do 
Trabalho que exercem atividades rela-
tivas à assistência a homologação das 
rescisões de contrato de trabalho.

2. Tendo em vista a competência 
regimental desta Secretaria em “nor-
matizar e coordenar as atividades rela-
tivas à assistência a homologação das 
rescisões contratuais” e de ser gestora 
do sistema Homolognet com base no 
art. 1º da Portaria Ministerial nº 1.620, 
de 14 de julho de 2010, declina o seu 
entendimento diante do teor da Lei 
12.506/11, de 11 de outubro de 2011, 
senão vejamos:

3. A primeira questão é sobre a 
possibilidade da aplicação do conteú-
do da Lei 12.506/11 em benefício do 
empregador. Nessa seara, salvo me-
lhor juízo, não é possível a aplicação 
da proporcionalidade também em prol 
do empregador.

4. O entendimento acima se funda-
menta no fato de que durante o trâmite 
do projeto de lei, é evidente o intuito do 
poder legiferante em regular o dispos-
to no art. 7º, inciso XXI da Constituição 
Federal. Ora, o dispositivo citado é 
voltado estritamente em benefício de 
todos os trabalhadores urbanos, rurais, 
avulsos e domésticos. 

5. O aviso prévio proporcional 
terá uma variação de 30 a 90 dias, 

dependendo do tempo de serviço na 
empresa. Dessa forma, todos terão no 
mínimo 30 dias durante o primeiro 
ano de trabalho, somando a cada ano 
mais três dias, devendo ser conside-
rada a projeção do aviso prévio para 
todos os efeitos. Assim, o acréscimo 
de que trata o parágrafo único da lei, 
somente será computado a partir do 
momento em que se configure uma 
relação contratual de dois anos ao 
mesmo empregador.

6. Nesse sentido, a contagem do 
acréscimo ao tempo de aviso prévio 
devera ser calculada, a partir do 
segundo ano completo da seguinte 
forma:

Tempo de 
Serviço

Ano Completo
Aviso 

Prévio dias

Até 02 30
2 33
3 36
4 39
5 42
6 45
7 48
8 51
9 54
10 57
11 60
12 63
13 66
14 69
15 72
16 75
17 78
18 81
19 84
20 87
21 90

7. Outro ponto importante a ser 
ressaltado, para cálculo do tempo to-
tal de contrato, é a projeção do aviso 
prévio para todos os fins legais. Nesse 
sentido, a projeção será devidamente 
levada em consideração no uso dos 
sistemas geridos por esta Secretaria, 
na conformidade do §1º, do art. 487 e 
Orientação Jurisprudencial da Seção 

de Dissídios Individuais – I nº 367, do 
TST, respectivamente:

“Art. 487.
§1º A falta do aviso prévio por par-

te do empregador dá ao empregado o 
direito aos salários correspondentes 
ao prazo do aviso, garantida sempre a 
integração desse período no seu tempo 
de serviço.” 

“OJ 367. Aviso prévio de 60 dias. 
Elastecimento por norma coletiva. 
Projeção. Reflexos nas parcelas tra-
balhistas. O prazo de aviso prévio 
de 60 dias, concedido por meio de 
norma coletiva que silencia sobre 
alcance de seus efeitos jurídicos, 
computa-se integralmente como 
tempo de serviço, nos termos do §1º 
do art. 487 da CLT, repercutindo nas 
verbas rescisórias.” 

8. Assim, hipoteticamente, se um 
trabalhador for cientificado por escrito 
do aviso prévio e já tenha cumprindo 
um período de contrato de onze anos 
e dez meses e dez dias, deverá ser 
concedido um aviso prévio total de 63 
(sessenta e três) dias e não (sessenta) 
dias, uma vez que com a integração 
do aviso prévio inicial de sessenta 
dias, o contrato terá um total de mais 
de doze anos.

9. Oportuno ainda ressaltar, que 
diante do disposto no parágrafo 
único do art. 1º da referida norma, 
a incerteza pode nascer de que o 
aviso prévio poderá ser concedido 
inferior a três dias, quando o traba-
lhador apresentar parte do vínculo 
de trabalho menor que doze meses. 
Exemplificando: se um trabalhador 
ao final do aviso prévio, já incluída 
no cômputo do tempo de serviço a 
projeção do aviso prévio, um total 
de um ano e oito meses de contrato, 
não se pode aplicar um acréscimo de 
dois dias de aviso prévio.

10. O art. 2º da lei informa que a 
mesma entrará em vigor na data de 
sua publicação, ou seja, a partir de 
13 de outubro do corrente ano. Dessa 
forma, os seus efeitos serão percebi-
dos a partir de tal data, não havendo 
a possibilidade de se aplicar o con-
teúdo da norma para avisos prévios 
já iniciados. Desta feita, segue-se a 
regra de que é do recebimento da 

comunicação do aviso que se esta-
belece os seus efeitos jurídicos.

11. O entendimento exposto no 
parágrafo anterior, também encontra 
fundamento no Princípio tempus regit 
actum. Por este postulado, entende-se 
que a lei do tempo do ato jurídico é a 
que deve reger a relação estabelecida. 
Demais disso, é cediço que a lei não 
pode modificar uma situação já conso-
lidada por lei anterior, salvo no caso de 
autorização expressa, o que não ocorre 
no presente caso.

12. Outra dúvida aventada pelas 
Regionais, é acerca da aplicação da 
proporcionalidade ao disposto no 
art. 488 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT “in verbis”:

Art. 488 – O horário normal de 
trabalho do empregado durante o pra-
zo do aviso, e se a rescisão tiver sido 
promovida pelo empregador, será 
reduzido de 2 (duas) horas diárias, 
sem prejuízo do salário integral. 

Parágrafo único – É facultado ao 
empregado trabalhar sem a redução 
das 2 (duas) horas diárias previstas 
neste artigo, caso em que poderá fal-
tar ao serviço, sem prejuízo salarial 
integral, por 1 (um) dia, na hipótese 
do inciso I, e por 7 (sete) dias corri-
dos, na hipótese do inciso II do art. 
487 desta Consolidação. (Incluído 
pela Lei nº 7.093, de 25.4.1983)

13. O dispositivo acima trata do 
cumprimento de jornada reduzida 
ou faculdade de ausência no traba-
lho, durante o aviso prévio, todavia 
a Lei nº 12.506/2011 em nada alterou 
sua aplicabilidade, pois que nenhum 
critério de proporcionalidade foi ex-
pressamente regulado pelo legislador. 
Assim, continuam em vigência redu-
ção de duas horas diárias, bem como 
a redução de 7 (sete) dias durante todo 
o aviso prévio. 

14. Por derradeiro, no que tange 
à indenização devida ao trabalhador 
no caso de dispensa sem justa causa 
ocorrida nos 30 dias que antecedem 
a data-base da categoria, prevista no 
art. 9º da Lei nº. 7.238, de 29/10.1984, 
que assim dispõe:

Continua

mentar o dispositivo constitucional. 
O acordo para votação só saiu depois 
que deputados ligados aos sindicatos 
desistiram de apresentar emendas 
com textos mais radicais. O projeto 
foi aprovado em tempo recorde, pois 
os empresários estavam com medo de 

o Supremo aprovar um texto que não 
contemplasse os interesses do capital. 
Assim, pressionaram o Legislativo 
para chancelar a matéria segundo 
as conveniências dos patrões, cuja 
bancada é majoritária no Congresso. 
(Com Ag. Câmara e DIAP)
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Joaquim José da Silva Filho*

Já  e s t á  e m  v i g o r ,  d e s d e 
13/10/2011, a Lei 12.506, que 
estabelece o pagamento do avi-

so prévio proporcional de até 90 
dias para todos os trabalhadores 
brasileiros. Embora esse direito já 
estivesse garantido pela Constitui-
ção Federal de 1988, em seu artigo 
7º, inciso XXI, só agora, após muita 
luta do movimento sindical essa 
questão foi  sancionada pela pre-
sidente Dilma Rousseff. Mais uma 
vitória dos trabalhadores sobre a 
omissão do Congresso Nacional, 
que demorou 23 anos para regula-
mentar este direito.

Benefícios Cumulados - É impor-
tante verificar se já existem outros 
benefícios referentes ao aviso prévio 
nas Convenções ou Acordos Coleti-
vos de Trabalho nas entidades sindi-
cais, como é o caso do SINSAUDESP, 
que prevê na Cláusula 34 de sua CCT, 
a “Concessão, além do prazo legal, de 
aviso prévio de 1 (um) dia por ano de 
serviço prestado à empresa; e  para os 
trabalhadores com mais de 45 (qua-
renta e cinco) anos de idade e mais de 
um ano de casa, aviso prévio de 45 
dias”. Esses direitos (da lei e da CCT) 
quase sempre são cumuláveis.

Retroatividade do Direito – Al-

Aviso Prévio Proporcional – Pontos para reflexão
guns juristas susten-
tam a tese de que os 
direitos desta Lei são 
retroativos até o limite 
de dois anos após a 
extinção do contrato 
de trabalho. Utilizam 
como fundamento le-
gal, o art. 7º, inciso 
XXIX, da Constituição 
Federal (prescrição do 
direito de ação) e o fato 
de que a presente lei 
apenas regulamentou 
um direito já existente 
desde 1988.  Tendo em 
vista a controvérsia es-
tabelecida, é importan-
te uma análise profunda da questão 
e o seu seguimento nos Tribunais 
Regionais.

O Departamento Jurídico da 
CNTS também fará um estudo sobre 
essa retroatividade e acompanhará 
o posicionamento dos ministros nos 
Tribunais Superiores.

No caso de pedido de demissão – 
Os princípios do Direito do Trabalho, 
em especial o princípio da proteção, 
estabelecem que, ao contrário do que 
ocorre no Direito Comum, onde se 
busca a todo custo a igualdade das 
partes, a lei trabalhista tem sempre 
a grande preocupação em conceder 
maior amparo à parte hiposuficiente 

nas relações do traba-
lho, que é o trabalha-
dor. O princípio da 
igualdade reza que 
deveremos tratar os 
desiguais, desigual-
mente. É claro que 
esta lei trabalhista 
apenas regulamentou 
o artigo 7º, da CF que, 
desde 1988, relaciona 
os “direitos dos tra-
balhadores urbanos e 
rurais” e não os seus 
deveres.

Por sua vez a CLT 
(arts. 487 a 491) esta-
belece que o empre-

gado também precisa cumprir aviso 
prévio quando pede demissão, mas 
não cita o termo “proporcional”. 
No nosso parecer, portanto, o avi-
so prévio proporcional previsto 
na Lei 12.506/11 é um cerne deste 
princípio de igualdade e é devido 
somente ao empregado, e nunca ao 
empregador, o que se caracterizaria 
como uma temerária medida contra 
os obreiros. Veja a Lei 12.506/11 
no site da CNTS – Link “Jurídico” 
e em caso de dúvida, procure o seu 
Sindicato. 

*Diretor de Assuntos Trabalhistas 
e Judiciários da CNTS e Diretor 

Secretário Geral do SINSAUDESP

“Art 9º - O empregado dispensa-
do, sem justa causa, no período de 
30 (trinta) dias que antecede a data 
de sua correção salarial, terá direito à 
indenização adicional equivalente a 
um salário mensal, seja ele optante ou 
não pelo Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS.”

15. A jurisprudência de nossos Tri-
bunais já pacificou entendimento de 
que a dispensa prevista no dispositivo 
acima citado compreende a data do 
término do contrato de trabalho, isto é, 
do término do aviso prévio, que recaia 
nos trinta dias anteriores à data base, 
indenizado ou não.

16. Desta feita, a Lei sob comento, 
não alterou esse entendimento, pois 
que recaindo o término do aviso pré-
vio proporcional nos trinta dias que 
antecedem a data base, faz jus o em-
pregado despedido à indenização pre-
vista na Lei 7.238/84. Portanto, mesmo 
que os avisos prévios de duração su-
perior a trinta dias, caso, por exemplo, 
de o aviso prévio for de 90 dias, sendo 
os 30 últimos dias da sua duração os 
do mês anterior à data-base, é devida 
a multa de uma remuneração mensal 
ao trabalhador.

17. Em síntese, estas são as orienta-
ções a serem observadas pelos servido-
res da Seções de Relações do Trabalho 
que exercem atividades relativas à as-
sistência a homologação das rescisões 
de contrato de trabalho:

1). a lei não poderá retroagir para 
alcançar a situação de aviso prévio já 
iniciado; 

2) a proporcionalidade de que 
trata o parágrafo único do art. 1º da 
norma sob comento aplica-se, exclusi-
vamente, para os casos de rescisão do 
contrato de trabalho, sem justa causa, 
promovida pelo empregador;

3) o acréscimo de 3 (três) dias por 
ano de serviço prestado ao mesmo em-
pregador, computar-se-á a partir do 
momento em que relação contratual 
complete dois anos;

4) a jornada reduzida ou a fa-
culdade de ausência no trabalho, 
durante o aviso prévio, previstas no 
art. 488 da CLT, não foram alteradas 
pela nova lei;

5) recaindo o término do aviso 
prévio proporcional nos trinta dias 
que antecedem a data base, faz jus o 
empregado despedido à indenização 
prevista na Lei 7.238/84; e

6) as cláusulas pactuadas em acor-
do ou convenção coletiva que tratam 
do aviso prévio proporcional deverão 
ser observadas, desde que respeitada 
a proporcionalidade mínima prevista 
na Lei nº 12.506, de 2011.

18. Não obstante as orientações 
acima expostas, esta Secretaria provi-
denciou o seguinte:

1) o envio à Consultoria Jurídica 
deste Ministério, NOTA TÉCNICA/
CGRT/SRT/Nº 92/2011, que solicita 
o seu posicionamento nas matérias 
relacionadas, para fins de manutenção 
ou modificação dos entendimentos 
expostos;

2) o encaminhamento ao Gabinete 
do Ministro de proposta de Projeto de 
Lei como escopo de tentar adequar ao 
Capítulo VI do Título IV da CLT as 
inovações estabelecidas pela Lei nº 
12.506, de 2011.

Brasília, 27 de outubro de 2011.
Zilmara David de Alencar

O ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal, avaliou 
que as pessoas que foram demitidas 
antes da aprovação da lei que regu-
lamenta o aviso prévio proporcional 
ao tempo de serviço devem aguardar 
posicionamento da Corte sobre o as-
sunto. O projeto de regulamentação 
da matéria tramitava no Congresso 
Nacional desde 1989, mas como não 
houve definição sobre o assunto em 
todos esses anos, em junho a questão 
foi parar no STF. A Corte começou 
a analisar o tema, a partir de ações 
ajuizadas por quatro ex-funcionários 
da mineradora Vale. Eles queriam a 
aplicação do Artigo 7º da Constitui-
ção, que afirma que os trabalhadores 

têm direito a aviso prévio propor-
cional ao tempo de serviço, sendo o 
período mínimo de 30 dias.

Os ministros começaram a avaliar 
qual seria a solução mais justa para 
fazer valer a regra constitucional, mas 
suspenderam o julgamento para anali-
sar melhor as propostas trazidas pelos 
ministros. Apesar de o julgamento 
limitar-se aos casos concretos, objeto 
da ação, a decisão poderia abrir prece-
dentes em todo o país. Mendes, que é 
relator dessas ações, lembra que a lei 
aprovada não pode ser aplicada aos 
casos que estão no STF. “Essa lei não 
os atinge porque foram demitidos an-
teriormente. Mas eles entraram com pe-
dido aqui, então precisamos examinar”. 

Ele também explica que o STF poderá 
ou não seguir a nova lei aprovada no 
Congresso, nos referidos casos.

É certo, no entanto, que a nova 
lei servirá para orientar os debates. 
“Podemos até aplicar o paradigma 
estabelecido, mas por decisão do 
Supremo”. Sobre a expectativa de o 
julgamento servir para outras situa-
ções semelhantes, ele explica que o 
tipo de ação que tramita na Corte, 
mandados de injunção, não admite, 
em tese, a aplicação da decisão em 
outros casos iguais, mas que isso 
será definido pelo plenário. Mendes 
informou, ainda, que deve trazer as 
ações novamente para julgamento. 
(Fonte: Agência Brasil)

Decisões recentes do Tribunal Supe-
rior do Trabalho sinalizam uma mudança 
na forma de cálculo do Imposto de Ren-
da incidente sobre verbas trabalhistas 
reconhecidas em condenações judiciais. 
O entendimento anterior da Corte era de 
que o IR se aplicaria sobre o total acu-
mulado devido pelo empregador. Com 
isso, a alíquota do imposto retido tendia 
a ser a mais alta da tabela, de 27,5%. Mas, 
desde o mês passado, pelo menos quatro 
turmas do TST já alteraram essa forma 
de cálculo, entendendo que o IR deve ser 
aplicado sobre o valor discutido em rela-
ção a cada mês trabalhado. A diferença 
é que, com a base de cálculo mensal – e, 
portanto, menor – a alíquota cai, pois 
o IR é progressivo. A instrução benefi-
cia diretamente os trabalhadores, que 
passam a recolher menos imposto. Em 
alguns casos, o valor apurado por mês 
pode cair na faixa de isenção, enquanto 

a soma atingiria a alíquota cheia. 
O novo entendimento segue a Instru-

ção Normativa 1.127, editada em feverei-
ro pela Receita Federal, que determinou 
o mês de competência como critério para 
a base de cálculo do imposto. A norma 
regulamentou a Lei 12.350, de 2010, alte-
rando a forma de apuração do IR sobre 
rendimentos recebidos de forma acumu-
lada por pessoas físicas. Apesar de não 
afetar o caixa das empresas, a instrução 
normativa gerou dúvida entre os empre-
gadores, por contrariar a jurisprudência 
do TST. A Súmula nº 368 do Tribunal, 
editada em 2005 e ainda em vigor, diz 
justamente o contrário da regra da Receita 
- ou seja, que o IR se aplica sobre o valor 
global das verbas trabalhistas. 

Ao optar pela nova forma de cálculo, 
as turmas do TST vêm entendendo que a 
instrução normativa afastou a aplicação 
da Súmula 368, por ser posterior a ela. 

“A questão terá que ser analisada pelo 
pleno do tribunal”, explica o ministro 
Ives Gandra da Silva Martins Filho, que 
preside a Comissão de Jurisprudência do 
TST. No mês passado, numa tentativa de 
solucionar a questão, a comissão propôs à 
Corte uma alteração da Súmula 368. Mas 
ainda não há previsão de data para um 
posicionamento do pleno, integrado pelos 
27 ministros do tribunal.

Ives Gandra Martins Filho está entre 
os ministros que já começaram a aplicar 
o cálculo definido pela Receita. A tese é 
de que, como houve uma mudança legal, 
a jurisprudência do Tribunal deve ser 
revista. Um detalhe importante é que a 
alteração foi motivada justamente pela 
parte mais afetada. “Se a própria Receita 
estabelece um critério mais favorável ao 
contribuinte, não somos nós que devemos 
dizer o contrário”, diz o ministro. (Fonte: 
Valor Econômico)

Demitidos antes da nova regra devem esperar STF

TST altera cálculo de IR sobre verbas trabalhistas



8

Jornal da CNTS

Setembro/Outubro/Novembro 2011

A CNTS vai denunciar junto ao 
Supremo Tribunal Federal a 
inconstitucionalidade da Lei 

12.514/11, que define as anuidades a 
serem cobradas pelos conselhos pro-
fissionais. “O departamento jurídico 
da CNTS demonstrará que a Lei em 
comento encerra graves inconstitu-
cionalidades, dentre elas, o vício de 
natureza formal, pois, considerando 
tratar-se de uma lei ordinária, será 
demonstrado que esta não é a via 
correta para instituição ou majoração 
das anuidades, que possuem natureza 
de tributos, na modalidade de contri-
buições sociais”, explica a assessora 
da Confederação, Camila Flávila e 
Léles Barbosa. 

Segundo ela, será demonstrado 
que tal norma fere princípios de 
ordem constitucional, a exemplo da 
capacidade contributiva. “Isso porque 
o critério adotado pelo legislador para 
a cobrança das anuidades, nos moldes 
lá delineados, não busca realizar o 
princípio constitucional da capaci-
dade contributiva, especialmente se 
considerar o paradoxo remuneratório 
dentre os profissionais da saúde nos 
diversos entes federativos”, argu-
menta.

Da mesma forma como a Medida 
rovisória 536/11 tramitou e foi apro-
vada no Congresso Nacional, a toque 
de caixa e sem seguir os critérios de 
urgência e relevância, a lei foi sancio-
nada pela presidente Dilma Rousseff. 
A lei foi aprovada por deputados 
e senadores, atendendo a manobra 
do governo, numa demonstração de 
desrespeito à democracia e aos traba-
lhadores. Parlamentares contrários à 
alteração na MP 536 denunciaram o 
“contrabando legislativo” – inclusão 
de questões alheias ao tema específico 
na MP.  

A Lei 12.514 resulta da conversão 
da MP 536, aprovada pelos deputa-
dos e senadores com modificações, 
e determina que as anuidades serão 
limitadas a R$ 500 para profissionais 
de nível superior e a R$ 250 para os 
de nível técnico. No caso de pessoas 

jurídicas, há sete faixas de enqua-
dramento, seguindo o valor máximo 
segundo o capital social, que pode ser 
de R$ 500 a R$ 4 mil. O reajuste será 
feito pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor - INPC e a repartição 
entre os conselhos regional e federal 
obedecerá o índice constante de legis-
lação específica.

A questão das anuidades foi inclu-
ída na MP 536, enviada pelo governo 
ao Congresso em junho último e que 
tratava, inicialmente, apenas do rea-
juste da bolsa para médicos residentes. 
Porém, o Projeto de Lei de Conversão, 
PLV 25/11, teve mudanças propostas 
pela relatora, deputada Jandira Fegha-
li (PCdoB-RJ), incluindo a definição 
de critérios para estabelecimento do 
valor das anuidades dos conselhos 
profissionais.

Jandira Feghali justificou a inclu-
são do tema na MP 536 como neces-
sária para dar mais segurança jurídica 
aos conselhos profissionais, pois a de-
legação dada aos conselhos para fazer 
isso, por meio da Lei 11.000/04, está 
sendo questionada no STF. As regras 
incluídas na MP deverão ser seguidas 
quando não existir lei específica ou, 
se existir, quando ela estabelecer a 
cobrança de valores expressos em 
moeda não mais existente ou delegar 
o procedimento ao conselho.

Sob o argumento de que não 
aceitaria “contrabando legislativo”, 
a senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 
desistiu da relatoria da MP 536, 
aprovada na Câmara. Porém, em 
tempo recorde, foi designado como 
novo relator revisor o senador Wilson 
Santiago (PMDB-PB). Como ele esta-
va ausente do plenário no momento 
da votação, o presidente do Senado, 
José Sarney (PMDB-AP), nomeou 
relator substituto (ad hoc) o líder do 
governo na Casa, senador Romero 
Jucá (PMDB-RR).

Dirigentes da CNTS lutaram 
até o último instante na tentativa 
de retirar do texto da MP os dis-
positivos que tratam da anuidade, 
alvo de debates polêmicos durante 

A CNTS denuncia a manobra do 
governo que, de forma antidemocráti-
ca, apresenta suas propostas de forma 
unilateral, sem ouvir a representação 
dos profissionais alcançados pela 
medida. “Em mais uma demonstração 
de desrespeito à democracia e aos 
trabalhadores, a Câmara e o Senado 
aprovaram uma Medida Provisória 
sem os critérios de urgência e rele-
vância”, critica o presidente da CNTS, 
José Lião de Almeida. A alteração na 
MP 536 ocorreu mesmo depois de ter 
sido aprovada em audiência pública 
na Comissão de Trabalho a criação de 
uma comissão formada por governo, 
parlamentares, conselhos e movimen-
to sindical para construir uma pro-
posta de consenso sobre as anuidades 
pagas aos conselhos profissionais.

Dirigentes da CNTS e das fe-
derações e sindicatos filiados com-
pareceram à audiência, quando o 
vice-presidente da Confederação, 
João Rodrigues Filho, participou da 
mesa de debates e apoiou a decisão 
de “buscar um denominador comum 
para o problema da anuidade”. João 

CNTS vai ao Supremo contra Lei 12.514/2011

CNTS critica manobra antidemocrática do governo

O Departamento Jurídico da 
CNTS impetrará Mandado de In-
junção, com vistas a suprir omissão 
do Congresso Nacional quanto à 
iniciativa e deliberação legislativa 
para a regulamentação da licença 
paternidade, especialmente se con-
siderar os atuais modelos de família 
existentes no Brasil. No presente 
Mandado, diversas situações são 
elencadas, dentre elas, o fato de 
a mãe falecer no parto ou de ser 
acometida por algum problema de 
saúde que a incapacite provisória 
ou indefinidamente. “Isso deveria 
ser ponderado no momento da 
concessão da licença paternidade, 
porquanto o pai tem somente cinco 
dias de licença, e do ponto de vista 
da proteção constitucional dada à 
criança, ela não poderá ficar sem 
assistência nos primeiros meses de 
vida em face do possível óbito da 
mãe ou problemas de saúde mental 
ou física decorrentes do parto”, res-
salta a assessora da CNTS, Kamilla 
Flávila e Léles Barbosa.

Segundo ela, o Mandado de 
Injunção é de extrema importância, 
na medida em que busca suprir 
omissão legislativa acerca da ques-
tão da adoção procedida por casais 

homoafetivos do sexo masculino, 
especialmente se considerar que 
esta é uma realidade social. “Logo, 
seria essencial conceder aos casais 
homoafetivos do sexo masculino o 
mesmo período de licença concedi-
do para aqueles casais constituídos 
por pessoas do sexo feminino”, 
afirma.

Outro ponto de fundamental 
importância destacado no Manda-
do de Injunção é a necessidade de 
extensão da licença paternidade ao 
pai adotante. Isso porque o fator 
tempo é essencial para a formação 
do vínculo afetivo entre adotan-
do e adotado, merecendo o pai a 
importância com a qual a figura 
materna é tida nessa relação.A 
tese expendida no Mandado de 
Injunção traz análises comparadas 
de outros direitos internacionais, 
como Espanha, Noruega, Inglater-
ra, França, Alemanha e Japão. “O 
Mandado de Injunção faz-se funda-
mental, porque há um sem número 
de pedidos administrativos feitos 
nesse sentido, em todo o território 
nacional, sendo que alguns são de-
feridos, outros não, demonstrando a 
essencialidade da medida adotada 
pela CNTS”, conclui.

CNTS cobra regulamentação
da licença paternidade

audiências públicas realizadas pela 
Comissão de Trabalho da Câmara 
dos Deputados. A CNTS denun-
ciou a manobra do governo que, de 
forma antidemocrática, apresenta 
suas propostas de forma unilateral, 
sem ouvir a representação dos pro-
fissionais alcançados pela medida. 
E a Câmara e o Senado cederam à 
pressão do Poder Executivo. 

Médicos residentes - A MP rea-
justa de R$ 1.916,45 para R$ 2.384,82 
o valor da bolsa para médicos resi-
dentes a partir de 24 de junho deste 

ano – um reajuste de 24,4%. A relatora 
fez mudanças na MP para garantir o 
direito do médico residente à moradia 
sem a exigência de comprovação da 
necessidade, como determinava a 
redação original.

A Medida também concede outros 
direitos, como a licença-paternidade 
de cinco dias e possibilidade de au-
mento da licença-maternidade de 
120 dias, com direito à prorrogação 
por mais 60 dias, com a garantia de 
ampliação do final do estágio pelo 
prazo do afastamento, com base na Lei 
11.770/08. (Com Agência Câmara)

 Julio Fernandes/Ag. Full Time

João Rodrigues ressaltou as desigualdades regionais

Rodrigues apresentou os resultados 
das plenárias realizadas em Recife e 
Porto Alegre, que aprovaram que a 
anuidade deve corresponder ao valor 
de um dia de trabalho para que seja 
mais justa para os trabalhadores, por 
conta das diversidades regionais e 
diferenças salariais. Também apre-

sentou o quadro com número de 
profissionais da enfermagem – enfer-
meiro, técnico, auxiliar e atendente 
de enfermagem e parteiras – e os 
respectivos pisos salariais, revelando 
as divergências.

A discussão ampliada, inclusive, 
já vinha sendo colocada em prática 

pela CNTS, que levou o debate antes 
restrito ao âmbito da Câmara para 
plenárias regionais, abertas a todas as 
categorias profissionais – realizadas 
nas regiões nordeste e sul – e iniciado 
o debate junto à Secretaria de Relações 
do Trabalho do Ministério do Traba-
lho e Emprego, com a titular da pasta, 
Zilmara Alencar, e o adjunto, André 
Grandizolli.

A ideia do governo de tratar do 
tema por MP foi denunciada por 
Eudes Xavier durante a audiência. 
Ele criticou a tentativa do governo de 
adiar a realização do debate e de “al-
guns conselhos que tentaram esvaziar 
a audiência de forma preconceituosa”. 
“Não há porque suspender o debate e 
devemos buscar o bom entendimento, 
mas não aceito pressão nem precon-
ceito. Não tenho mãos amarradas com 
ninguém e vou fazer meu parecer 
livre e consciente, para ser aprovado 
ou não. Quando o país não permitir o 
debate a situação ficará ruim”, criticou 
Xavier, ao informar que o governo 
pretendia tratar da questão por meio 
de medida provisória.


