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Encontro da CNTS reúne
representações de todo país
N
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os dias 17 e 18 de março,
a CNTS realizou o IV Encontro Nacional dos Trabalhadores e Dirigentes Sindicais
da Saúde – IV ENTRADS. O evento
contou com a participação de mais
de 160 representações sindicais de
todo o país, que ao longo dos dias
traçaram um perfil da organização
sindical da categoria em nível nacional e definiram estratégias de
luta conjunta. Entre estas lutas está
o projeto das 30 horas, que foi tema
da audiência pública realizada
na Câmara, dia 19 de março, que
contou com a presença dos participantes do IV ENTRADS.

IV ENTRADS e pressão na Câmara
geram resultados animadores à CNTS
Após a audiência pública realizada na Câmara no dia 19 de março, os
diretores da CNTS se reuniram com o novo ministro da Saúde, Arthur
Chioro, para pressionar pela liberação da pauta por parte do governo.
Nova reunião foi marcada para 16 de abril, com o intuito de serem
apresentadas as propostas, que até então só vinham sendo feitas pelos
representantes dos trabalhadores. Pág. 5

Criação do fundo
para reforçar
combate à
violência contra
as mulheres,
mais um passo
para o Brasil que
queremos
Pág. 16

MTE cumpre compromisso
firmado: suspende Portaria
188 e altera Portaria 186
As portarias alteravam as regras de concessão do código sindical
e o modelo de arrecadação e contribuição destinada às entidades. As
confederações que denunciaram os vícios de inconstitucionalidade das
portarias, avaliaram que as medidas fragilizam o sistema de registro
sindical e significam clara intervenção do Estado na organização dos
trabalhadores. Pág. 3

CNTS mobiliza trabalhadores
de São Paulo em prol das 30h
Pág. 5

CNS aprova oficinas regionais para
tratar do financiamento da saúde
Pág. 6

STF assegura aposentadoria
especial de servidor até edição de lei
Encarte jurídico
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Vamos à luta até a vitória!

N

este ano de 2014, recheado
de eventos que paralisam o
país, como a Copa Mundial
de Futebol e as eleições gerais, a
classe trabalhadora terá de se unir
e concentrar esforços numa pauta
mínima a ser reivindicada junto ao
governo e ao Congresso Nacional.
Dirigentes sindicais e analistas políticos avaliam que o Executivo e o
Legislativo devem adiar a discussão de temas complexos, especialmente, os que tenham reflexos na
política econômica. O governo vai
tentar, de todas as formas, impedir
a votação de proposições que aumentem os gastos da União. Além
de a legislação impedir a votação de
matérias que impliquem aumento
de despesa no último ano do mandato do titular de poder, o governo
quer evitar desgaste político que
reflitam negativamente nas urnas.
O ano será curto para uma
pauta extensa. Na Câmara dos Deputados, várias matérias estão pendentes de deliberação
e as eleições terão
efeitos mais negativos, do ponto de
vista das votações,
tendo em vista que
será renovada na
totalidade, ao passo
que o Senado renovará apenas um
terço de sua composição. Segundo
o DIAP, além das
medidas provisórias, que trancam
a pauta, os deputados têm a votar
projetos de interesse do governo e
dos parlamentares,
como o código de mineração, o
código de processo civil, o marco
civil da internet, o Plano Nacional
de Educação, a reforma política,
financiamento da saúde e o orçamento impositivo.
Ainda segundo o DIAP, estão
pendentes de votação na Câmara
matérias que são alvo das mobilizações de rua.
O Senado, prevê o analista político Antônio Augusto de Queiroz,
além de priorizar os temas federativos, como o novo indexador das
dívidas dos estados e municípios,
e a modernização de alguns códigos – Penal, Comercial e de Defesa
do Consumidor –, deve pautar o
projeto sobre passe livre nacional
para estudantes e a Proposta de
Emenda à Constituição que acaba
com o foro privilegiado para crimes
comuns praticados por autoridades, inclusive parlamentares, entre
outros temas pendentes.
Dia 9 de abril, a edição da 8ª
Marcha das Centrais reuniu cerca
de 50 mil manifestantes na capital
paulista. Tendo como lema Por
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mais direitos e qualidade de vida, a
mobilização visa massificar a pauta
trabalhista, como forma de pressionar governo e parlamentares a
avançar em questões como redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais sem redução de
salário; fim do fator previdenciário;
atualização da tabela do Imposto de
Renda; mais recursos para saúde e
educação; combate à terceirização;
contra a demissão imotivada; pela
negociação coletiva no serviço público; entre outras bandeiras.
A manifestação reafirma a unidade da classe trabalhadora. O
objetivo, independentemente das
eleições, é manter a pressão e a
mobilização para que as propostas
que trabalhadores e governo começaram a discutir em 2013 tenham
um desdobramento. Em relação
às eleições, a ideia é formatar uma
agenda unitária para entregar aos
candidatos.

No documento Pelo desenvolvimento com soberania, democracia
e valorização do trabalho, as centrais cobram uma agenda com vistas a garantir um desenvolvimento
com geração de emprego de qualidade e distribuição da riqueza. Ao
discutir uma pauta ampliada, e não
apenas com questões específicas
do trabalho, as entidades querem
assegurar o apoio da sociedade às
suas reivindicações.
“Os avanços registrados nos
indicadores sociais e econômicos
dos últimos anos revelam que é
possível combinar crescimento
econômico com desenvolvimento
social”, ressaltam as centrais. E
mais: “Caminhar nessa direção
requer uma política macroeconômica que tenha como pressuposto o
crescimento sustentado a um ritmo
compatível com as potencialidades,
oportunidades e necessidades do
país, o pleno emprego e a distribuição mais justa da riqueza e da
renda produzidas pelo trabalho”.
As centrais também se mobilizam para manter, até 2023, a regra

de reajuste do salário mínimo:
inflação do ano anterior mais crescimento do PIB de dois anos antes.
Esse mecanismo, negociado ainda
no governo Lula, vem assegurando
a recomposição gradativa do mínimo, que já subiu 72% acima da
inflação acumulada desde 2003. A
defesa dos ganhos para o salário
mínimo é fator efetivo de inclusão
social, distribuição de renda e aquecimento do mercado interno.
A CNTS e suas entidades filiadas e vinculadas participam ativamente das mobilizações e destacam
como pontos específicos dos trabalhadores da saúde a aprovação do
PLC 321/13, que destina 10% da receita corrente bruta da União para o
financiamento público da saúde. A
proposta é uma iniciativa do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública – Saúde + 10, integrado
por mais de 100 entidades sociais
e sindicais, entre elas a CNTS, e
recebeu a assinatura
de 2,2 milhões de
eleitores.
A proposta é essencial para resgatar o conceito de
saúde universal e
integral, que ainda
não recebeu os recursos necessários
para uma adequada
implementação. O
projeto impede a
União de fazer deduções ou excluir
qualquer parcela de
receita vinculada à
saúde. Do orçamento federal de mais
de R$ 1 trilhão, apenas 3,9% vão para
a saúde, enquanto
para o sistema financeiro, para a
amortização da dívida e para o
pagamento de juros, são 44%. O
SUS conta com menos de R$ 2 por
dia por habitante para garantir
saúde a todos os cidadãos. Uma
internação sozinha custa mais de
R$ 3 mil por dia.
Também consta da pauta de
prioridades do conjunto da Confederação a aprovação, em regime
de urgência, do PL 2.295/00, que
regulamenta a jornada de trabalho
dos profissionais da enfermagem
em 30 horas semanais. Estudos
feitos pelo Dieese e pelo Ministério do Trabalho apontam que
a redução da jornada significa
mais emprego, que incrementa a
renda e o crescimento econômico.
A enfermagem é responsável por
70% das ações de saúde numa
unidade hospitalar. Somamos
1,8 milhão de trabalhadores.
Exigimos respeito e dignidade. A
mobilização continua e vamos à
luta até a vitória!
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Triunfo do sistema confederativo

m cumprimento ao compromisso assumido com as
confederações que integram
o Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST), o ministro do Trabalho e
Emprego, Manoel Dias, editou as
Portarias 373 e 376, de 21 de março
de 2014, publicadas no Diário Oficial da União no dia 24 de março,
alterando a Portaria 186 e suspendendo os efeitos da Portaria 188.
As portarias alteravam as regras de concessão do código sindical e o modelo de
arrecadação e contribuição destinada às entidades. As
confederações denunciaram os vícios
de inconstitucionalidade das portarias,
avaliaram que as
medidas fragilizam
o sistema de registro
sindical e significam
clara intervenção do
Estado na organização dos trabalhadores.
As medidas alteram a tradição
de uma legislação que vigora por
seis décadas. Simulações apresentadas apontam que as confederações podem perder até 43% das
receitas ao serem aplicadas as regras apresentadas na Portaria 188.
Código Sindical – A Portaria
186 dava plenos e potenciais poderes à Secretaria de Relações do Trabalho – SRT, como órgão gestor da
administração do código sindical,
para conceder, alterar, suspender
e até cancelar o Código de Enquadramento Sindical, instrumento
que habilita as entidades a exercerem sua principal fonte de custeio,
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que é a contribuição sindical.
E caberia à Caixa Econômica
Federal, enquanto agente operacional, dar cumprimento às determinações emanadas do MTE. Pelas
alterações constantes da Portaria
373, o prazo para a entidade sindical informar ao Ministério as mudanças dos representantes legais
passa de até 30 dias para até 120
dias, após o início do mandato do
novo quadro de dirigentes.
O não cumprimento do prazo
deixa de ser motivo para cancelamento do código sindical, podendo
a SRT apenas suspender o código
até que a exigência seja cumprida.
Houve o consenso de retirar

a palavra “cancelamento”, pois
somente o Poder Judiciário teria
poder de cancelar um código sindical. “No sistema sindical brasileiro
o registro e o código sindical de
recolhimento da contribuição são
perenes, sendo que uma vez concedido o registro por esse Ministério, e consequentemente o código
sindical, este não poderá mais ser
cancelado, por se tratar de matéria
essencialmente tributária”, argumentam as entidades no parecer
jurídico entregue ao ministro.
Contribuição Sindical – Já a
Portaria 188 alterava o modelo
de transferência dos recursos da
arrecadação da contribuição entre
as entidades sindicais e a Conta
Especial Emprego e Salário. Como
matéria de cunho tributário, as entidades destacam que não poderia
o ministro preencher normas legais
por uma simples portaria, visto que
isso extrapola sua competência,
pois a norma somente poderá ser
preenchida por Lei. O FST lembra
que a Constituição Federal autoriza

o ministro do Trabalho a expedir
instruções para execução de leis,
decretos e regulamentos, mas não
lhe dá competência para legislar.
Uma vez registrado o sindicato
é fornecido pelo MTE o Código de
recolhimento da contribuição junto
à Caixa Econômica Federal e não
poderá mais ser cancelado, pois
se trata de matéria essencialmente
tributária. Ressalta, ainda, que o
Regime Jurídico das Contribuições
tem características contributiva,
retributiva e finalística. “Por essa
ordem jurídica, os recursos da
contribuição sindical pertencem
ao sistema confederativo sindical,
visa manutenção dos acordos e
convenções coletivos de trabalho
e têm por finalidade garantir a
sobrevivência das confederações,
federações e sindicatos”.
A informação de que o MTE
faria alterações nas portarias
foi dada pelo secretário-adjunto
Carlos Arthur Barboza. Ele disse
que o ministro Manoel Dias reconheceu o equívoco das medidas,
que acarretaria impactos negativos ao sistema confederativo.
“A Portaria 188 quebra qualquer
princípio de encadeamento lógico. Esse recurso não foi criado
para melhorar o caixa do setor
público, mas para fortalecer o sistema confederativo”, argumentou
Barboza.
Para o tesoureiro da CNTS,
Adair Vassoler, “há muito tempo
a contribuição sindical é alvo de
ataques por parte do governo e de
uma central sindical, que ambos
não abrem mão de receber sua
parte, mas pregam o fim da contribuição”.

Procurador dá parecer favorável
à correção do FGTS pela inflação
O subprocurador-geral da
República Wagner Mathias, do
Ministério Público Federal, emitiu parecer favorável à correção
das contas do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS)
pela inflação. O documento foi
enviado ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no dia 28 de março
e divulgado pelo MPF no dia 1°
de abril.
O STJ deve decidir se altera a
correção baseada na Taxa Referencial (TR) pela atualização com
base na inflação. Será analisado

recurso do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo
de Pernambuco e Paraíba (Sindipetro) contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região
(TRF-5), que manteve a fórmula
atual de correção do FGTS.
No STJ, o caso foi considerado como “recurso repetitivo”, e
a decisão a ser tomada deverá
ser observada pelas instâncias
inferiores da Justiça estadual e
da federal. Há cerca de 50 mil
processos sobre o tema em todo
o país, que tiveram o andamen-

to suspenso até que o STJ julgue
o caso.
No parecer, o subprocurador
diz que a correção pela TR gera
“distorções” no saldo das contas
do FGTS. Ele sugere a adoção de
um índice inflacionário oficial ou
a alteração na fórmula de cálculo
da TR. Para o procurador, a atualização monetária é “instrumento
de preservação do valor real de
um bem”.
“É evidente que o reajuste
deve corresponder ao preciso
índice de desvalorização da mo-
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eda, apurado em certo período,
recaindo, em sua integralidade,
sobre a expressão financeira do
instituto jurídico protegido pela
cláusula normativa de permanente atualização monetária.
Medida a inflação num dado
lapso temporal, o percentual de
defasagem ou de efetiva perda
de poder aquisitivo da moeda
deverá servir de critério matemático para a necessária preservação do valor real do bem ou
direito protegido”, diz o parecer.
(Fonte: Globo)
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Piso do Técnico de Enfermagem
deveria ser de R$ 3.074,58

e acordo com levantamento
do Dieese, no mês de março,
o piso do Técnico de Enfermagem já deveria ser de R$ 3.074,58. Uma
Pesquisa da Catho Online, empresa de
classificados online de currículos, traz
média salarial atual dos profissionais de
diversas áreas da saúde. Um Técnico de
Enfermagem ganha em média no Brasil,
cerca de R$ 1.305,84.
Segundo o levantamento mensal do
Dieese, em fevereiro de 2014, o menor salário pago no país deveria ser R$ 2.778,63,
ou seja, 3,84 vezes o mínimo em vigor,
de R$ 724,00. Em janeiro, o mínimo
necessário era menor, equivalendo a
R$ 2.748,22, ou 3,80 vezes o piso vigente.
Em fevereiro de 2013, o valor necessário para atender às despesas de uma
família chegava a R$ 2.743,69, o que
representava 4,05 vezes o mínimo de
então (R$ 678,00).
Outro levantamento do Dieese aponta que, para comprar os gêneros ali-

mentícios essenciais, o trabalhador
remunerado pelo salário mínimo precisou realizar, na média das 18 capitais
pesquisadas, jornada de 88 horas e 30
minutos, tempo ligeiramente menor
que as 88 horas e 51 minutos exigidas
em janeiro.

Piso Salarial

O PL 4.924/2009, que regulamenta
o piso salarial do enfermeiro, técnico
e auxiliar de enfermagem e parteira,
encontra-se na Comissão de Finanças
e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados. No último dia 10 de março, o
relator designado, deputado Dr. Ubiali
(PSB-SP), apresentou seu parecer. Basicamente propõe uma adequação ao
projeto com vistas a não comprometer as
receitas da União. Nesse sentido, propôs
que o Piso Nacional da Enfermagem seja
aplicado somente no setor privado, não
alcançando funcionários públicos. O
projeto de lei segue em tramitação.

Trabalhadores precisam de 5,39%
de reajuste para repor a inflação
O IBGE divulgou no dia 13 de
março o resultado da inflação de
fevereiro: um aumento de preços
da ordem de 0,64%, de acordo
com o INPC-IBGE. A inflação de
fevereiro é 0,01 pontos percentuais (p.p) maior que a de janeiro
(0,63%).
O aumento dos preços teve variação de 0,39% para os produtos
alimentícios e de 0,75% para os
produtos não alimentícios. Teve
grande influência na inflação de
fevereiro o reajuste dos preços
de “Educação”, os quais tiveram
aumento de 5,97% no mês. Como
se trata de um reajuste “sazonal”,
esta variável não deve pressionar
os preços ao longo do ano.
Dentre os alimentos, houve
expressivo aumento
dos preços de “Hortaliças e Verduras, que
subiram 11,42%, em
função dos primeiros
meses do ano, com
precipitação de chuvas
abaixo do normal. Os
produtos cujos preços
mais baixaram foram
“Aves e ovos” (-1,59%)
e “Leites e derivados”
(-1,52%). As carnes,
que tem o maior peso
relativo na cesta de
alimentos do brasileiro, não apresenta4

ram variação de preços (0,00%).
Com o resultado da inflação de
fevereiro, a inflação acumulada
teve ligeiro avanço, fechando em
5,39%. Em janeiro havia sido de
5,26%.
Sendo assim, as categorias que
estiverem em data-base, em março, precisam de, no mínimo, 5,39%
de reajuste salarial, para repor as
perdas com a inflação de 12 meses,
medida pelo INPC-IBGE.

Aumenta a taxa
de desemprego

Em fevereiro, a taxa de desemprego no conjunto de Regiões
Metropolitanas acompanhadas
pelo Sistema PED - Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Reci-

fe, Salvador e São Paulo - foi de
10,3%, 0,8 ponto percentual maior
que a apurada em janeiro (9,5%).
O crescimento da taxa é esperado para o período, uma vez que
a queda verificada nos últimos
meses do ano é, normalmente,
seguida por desempenho mais
modesto no mercado de trabalho
dos primeiros meses do novo
ano. O total de desempregados é
estimado em 2.158 mil, 174 mil a
mais que no mês anterior. Em relação a fevereiro de 2013, também
houve crescimento no número de
desempregados, mas mais modesto (33 mil pessoas). A taxa de
desemprego em fevereiro do ano
passado foi igual à apurada neste
ano (10,3%).
No conjunto de regiões pesquisadas, em
fevereiro, foram desativadas 119 mil vagas, com uma queda de
0,6%. O setor Serviços,
com o fechamento de
96 mil postos (-0,9%)
e a Indústria, com a
eliminação de 21 mil
vagas (-0,7%), além da
Construção Civil (com
a desativação de 17 mil
empregos, ou variação
de -1,1%) foram determinantes para o desempenho negativo no mês.
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Frente a fevereiro do ano passado,
houve crescimento de 0,8% no
total de postos, que atingiu assim
18.719 mil.
A Indústria de transformação
foi a principal responsável pelo
desempenho negativo do mercado
de trabalho metropolitano tanto
no mês (- 21 mil postos ou retração
de 0,7%) quando em 12 meses (75
mil vagas desativadas e queda de
2,6% no nível de ocupação setorial). Foi intensificado, no mês,
o fechamento de vagas no setor
Serviços (- 96 mil), registrando,
assim, um recuo de 0,9%. Em 12
meses porém, foram abertas 139
mil vagas, com incremento de
1,4%. A Construção civil, apesar
de manter desempenho positivo
em um ano, com abertura de 37 mil
postos (2,5%), teve eliminação de
17 mil vagas no mês (-1,1%). No
Comércio e Reparação de Veículos
Automotores e Motocicletas houve relativa estabilidade no mês
(0,1%), com a abertura de 4 mil
postos. Em 12 meses foram criadas
35 mil ocupações, o que representa
um crescimento de 1,0%.
No primeiro mês de 2014, o
rendimento médio real diminuiu
1,2%, para os ocupados e não variou para os assalariados, frente ao
dado de dezembro de 2013. Seus
valores monetários passaram a
equivaler a R$ 1.688 e R$ 1690.
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CNTS cobra ministro da Saúde apoio
prometido pelo governo em 2010
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ara agilizar a aprovação do
PL 2295/00, a CNTS e as
entidades parceiras se reuniram com o ministro da saúde,
Arthur Chioro, dia 25 de março.
Na reunião estavam presentes deputados que apoiam o projeto e o
presidente da Câmara, Henrique
Eduardo Alves (PMDB-RN).
Durante a reunião, o ministro,
que assumiu recentemente a pasta, se comprometeu em inteirar-se melhor do assunto e marcar
reunião de caráter emergencial
com as partes envolvidas. Chioro
afirmou que atual preocupação
do governo é construir um acordo viável, para que os gestores
tenham condições de absorver e

administrar a situação.
O projeto, que é de suma importância para a saúde do trabalhador e consequentemente para
a qualidade do atendimento, já foi
analisado pelas comissões temáticas e está pronto para a pauta do
Plenário, basta o presidente Henrique Alves colocá-la em votação.
Para o secretário-geral da
CNTS, Valdirlei Castagna, o
governo precisa cumprir com a
promessa da presidente Dilma no
período pré-campanha. “Quem
está trancando a votação do PL
2295/00 é o governo. Nós queremos a aprovação imediata do
projeto. Não tem mais o que fazer.
O projeto já passou por todas as

comissões que deveria passar, já
fizemos todos os estudos de impacto necessários. O governo precisa tratar a categoria com mais
serenidade, afinal, eles assinaram
uma carta-compromisso antes de
serem eleitos”.
Representantes dos trabalhadores, entre eles a CNTS, empregadores e governo, se reuniram,
como combinado, no dia 3 de
abril, no Ministério da Saúde,
para estabelecer uma agenda de
negociações para a implantação
da jornada de trabalho de 30
horas para a enfermagem. Uma
nova reunião já foi marcada para
o dia 16 de abril, com o intuito de
serem apresentadas as propostas,

que até então só vinham sendo
feitas pelos representantes dos
trabalhadores.
No dia 5 de maio haverá reunião com o ministro da Saúde,
Arthur Chioro, para definição e
fechamento do acordo. Esta é a
data limite para a negociação. O
mais provável é que, caso não haja
acordo entre as partes até o dia
5 de maio, a votação na Câmara
ocorra no dia 14 de maio. Isto é
o que afirmaram os deputados
presentes na reunião. A categoria
também conta com o compromisso assumido pelo presidente
da Câmara, deputado Henrique
Eduardo Alves, de colocar o projeto em pauta.

CNTS mobiliza trabalhadores
e população em prol das 30h
No dia 14 de março, trabalhadores da saúde se mobilizaram em São Paulo para realizar
uma manifestação em prol das
30 horas para a enfermagem.
O evento contou com o apoio e
financiamento da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na
Saúde e Federação Nacional dos
Enfermeiros, que custearam a
panfletagem e distribuição das
faixas e cartazes por toda a região
nos dias que antecederam o ato.
A Confederação ainda fez investimento de R$ 150 mil na logística
do evento.
O evento foi de suma importância para a categoria, pois se

trata de um momento
de pressão ao ex-ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, que se pré-candidata ao governo
de São Paulo. O Brasil
possui quase dois milhões de profissionais
da enfermagem. Destes,
cerca de 760 mil, segundo dados do IBGE,
estão na região sudeste.
Os profissionais da
saúde se concentraram próximo ao vão do MASP, e em
seguida saíram em passeata
pelo centro de São Paulo. O
movimento recebeu o apoio

dos que transitavam por aquele
trecho da Avenida Paulista.

Projeto na Câmara

A enfermagem de todo Brasil
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precisa ficar atenta,
pois com a perspectiva
de liberação da pauta
do Plenário da Câmara Federal, aumenta
a pressão dos deputados pela votação de
projetos considerados
polêmicos.
A fixação da jornada
de 30 horas semanais
para a categoria (PL
2295/2000) é uma das
propostas com mais requerimentos para inclusão no esforço
concentrado, anunciado pelo
presidente da Câmara, Henrique
Eduardo Alves.
5
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Ministério da Saúde e CNS posicionam-se
contra “diferença de classe” no SUS

O

ministro da Saúde, Arthur Chioro e a totalidade
dos representantes de
movimentos sociais e entidades
que compõem o Conselho Nacional de Saúde (CNS) – e que se
manifestaram durante a Reunião
Ordinária do CNS realizada no
dia 9 de abril – se declararam
contrários à “diferença de classe”
no SUS, pleiteada pelo Conselho
Regional de Medicina do Rio
Grande do Sul (Cremers).
Na prática, trata-se de possibilitar que o paciente que tenha recursos financeiros pague – dentro
do SUS – por melhor internação
ou médicos particulares, o que é
proibido desde 1991. Na realidade, uma decisão favorável pode
institucionalizar o “pagamento
por fora”, uma prática delituosa,
mas recorrente no sistema de
saúde brasileiro.
“A posição do Ministério é
contrária. Defendemos um sistema igualitário, único e gratuito.
A equidade é a lógica do SUS”,
disse o ministro Chioro.
A presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Socorro Souza,
também se declarou contrária à

medida e anunciou que o CNS
como um todo vai aprofundar
seu conhecimento sobre a constitucionalidade da proposta e conseqüências econômicas, sociais e
jurídicas para poder se posicionar
oficialmente na audiência pública.
O pleito do Cremers tramita
no Supremo Tribunal Federal
(STF) e será tema de Audiência
Pública convocada pelo relator do
Recurso Extraordinário 581488,
ministro Dias Toffoli.

CNS aprova oficinas
sobre financiamento
da saúde
Como últimos pontos
de pauta da 253ª Reunião
Ordinária do Conselho
Nacional de Saúde (CNS),
5 e 6 de fevereiro, foram
abordados os temas do
recursos humanos e financiamento.
A Comissão Intersetorial de Recursos Humanos
(CIRH/ CNS) trouxe ao
pleno os pareceres e encaminhamentos propostos pela Comissão para
apreciação ordinária. Já
sobre o financiamento,
a Comissão Intersetorial
de Orçamento e Financiamento (COFIN/CNS)
apresentou seu cronograma de trabalho e trouxe
para apreciação do Pleno
a construção de oficinas
regionais para discutir a
pauta do financiamento
da saúde. A ideia foi aprovada pela comissão, no
final de 2013 e aprovada
6

pelo pleno na reunião
ordinária.
Segundo Ronald Ferreira, coordenador da
COFIN, “é estratégico o
protagonismo do Controle
Social na produção de instrumentos como o Plano
Plurianual (PPA) ou o Plano Nacional de Saúde”. A
oficina pretende promover
um resgate histórico dos
25 anos do SUS e participar do processo decisório
desses instrumentos de
planejamento instituídos
pela Constituição Federal
de 1988.
Para o diretor de Assuntos Legislativos da
CNTS e membro da COFIN, Mário Jorge Santos,
a pauta entregue ao pleno
do CNS para construção
das oficinas regionais é
essencial porque reforça a
importância do financiamento para o setor no país.

Histórico – Todo o processo
teve origem em ação civil pública movida pelo Cremers contra
o Município de Canela (RS) no
qual pedia que o município, na
condição de gestor municipal
do SUS, permitisse a “diferença
de classe”. O Tribunal Regional
Federal da 4ª. Região rejeitou o
pedido, que julgou este tipo de
pagamento improcedente, mesmo
sem ônus para o Estado, porque
confere tratamento diferenciado

aos pacientes dentro de um sistema que prevê o acesso universal
e igualitário aos serviços do SUS,
conforme o artigo 196 da Constituição da República.
O Cremers, então, recorreu
ao STF. Segundo o ministro Dias
Toffoli, a questão trazida ao STF,
além de apresentar relevância
jurídica e social, envolve importantes interesses jurídicos, como
o acesso universal e igualitário às
ações e aos serviços de saúde e a
complementaridade da participação do setor privado na saúde
pública. O debate, assinalou, “reclama análise que ultrapassa os
limites do estritamente jurídico”,
demandando uma abordagem
técnica sobre, por exemplo, o impacto administrativo e econômico
da “diferença de classe” e do seu
efeito nos procedimentos de triagem e no acesso ao SUS.
A audiência, na opinião do
magistrado vai permitir que sejam ouvidos especialistas, representantes do poder público e da
sociedade civil, permitindo obter
informações técnicas, administrativas, políticas, econômicas. (Com
Notícias STF)

CNS debate
conferências de 2014
O deputado federal
Rogério Carvalho Santos
(PT-SE), participou na
manhã do dia 31 de março
do Encontro Preparatório para a 18ª Plenária
Nacional de Conselhos
de Saúde. O deputado
discutiu com O Conselho
sobre o movimento nacional em defesa da saúde
pública – Saúde +10, 4ª
Conferência Nacional de
Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora e a 15ª
Conferência Nacional de
Saúde.
O deputado sugeriu
aos participantes mais
reflexão sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS).
Ele abordou sobre a qualidade dos serviços de
saúde, os desafios, além
do tema financiamento.
Para ele, é preciso haver
estrutura capaz de estabelecer padrões de qualidade para cada tipo de
serviço do SUS e capacitar
Fev/Mar/Abr/2014

os profissionais da área.
“Nosso sistema de
saúde é eficiente”, garantiu. De acordo com
Santos, em outros países,
muitas vezes, o sistema
de saúde não é gratuito.
“O SUS é muito singular”, completou. “Temos
ampliado a oferta dos serviços do SUS, precisamos
equacionar essa oferta e
criar mecanismos que dê
qualidade aos serviços
que estão sendo prestados”, ressaltou.
Quanto ao financiamento da saúde, ele lembrou que alguns setores
fazem um discurso favorável ao tema, mas na hora
da votação comportam-se
de forma diferente. ”Há a
necessidade de rever os
financiamentos visando
à oferta dos serviços. O
governo deu 15% da receita bruta, mas queremos
18%”, assegurou.
De acordo com o de-

putado o programa Mais
Médicos, do Governo federal, foi assertivo e provocou uma nova especialidade os generalistas.
“Tem excelente avaliação
pelo caráter social que
desenvolvem nas suas
práticas diárias com o
cuidado no acolhimento
e uma escuta resolutiva”,
garantiu. “O avanço no
SUS de hoje significa consolidar o direito à saúde”,
finalizou.
A presidente do Conselho Nacional de Saúde,
Maria do Socorro de Souza, ponderou quanto aos
avanços do sistema, citou
a regulação, agenda do
financiamento, além da
possibilidade de entrada
de capital estrangeiro. A
presidenta ainda refletiu
sobre o papel do CNS
na formação da Saúde
sobre a carreira médica
e os avanços de padrão
tecnológico.

Jornal da
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IV Entrads
Com ano pouco produtivo no Congresso,
enfermagem precisa pressionar mais
Foto: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Carta de Brasília

O

sistema político brasileiro
vai parar em junho deste
ano, por conta dos jogos
da Copa do Mundo e também por
2014 se tratar de um ano eleitoral.
A convocação do IV Encontro
Nacional dos Trabalhadores e Dirigentes Sindicais da CNTS – IV
ENTRADS caiu como uma luva
para o momento político atual.
Mais de 160 representantes da base
sindical e federações estiveram presentes e foram encorajados a uma
mobilização unificada e nacional
pela aprovação do PL 2295/00, que
regulamenta a jornada de trabalho
para a enfermagem.
“O projeto precisa ser colocado
na pauta do Congresso até maio.
Caso isso não ocorra, ficaremos mais
dois anos na espera das 30 horas”,
disse Solange Caetano, coordenadora do Fórum Nacional 30h já! Com o
intuito de pressionar os parlamentares pela aprovação do projeto,
no último dia do IV ENTRADS
os diretores e participantes do
evento se dirigiram para audiência
pública na Comissão de Legislação
Participativa (CLP) da Câmara, para
discutir a aprovação do projeto.
Para conseguir colocar em pauta
o PL 2295/00, a CNTS, juntamente
com as outras entidades parceiras,
produziu documento de apoio ao
projeto. Até a noite do dia 18 de
março haviam sido coletadas as
assinaturas de todos os líderes dos
partidos, exceto o PMDB. Entretanto, o líder do Partido dos Trabalhadores, Vicentinho (PT-SP), retirou a
assinatura logo em seguida.
De acordo com a assessoria do
deputado Vicentinho, o governo solicitou que ele retirasse a assinatura
porque, na condição de líder do
partido na Casa, ele representa todo
o colegiado, e, como se trata de um
assunto que divide opiniões dentro

do PT, ele foi pressionado a revogar
a assinatura que havia dado como
forma de apoio ao projeto.
Por ser considerado entre os parlamentares um “projeto-bomba”,
ou seja, polêmico e oneroso para
o governo, o PL 2295/00 é evitado principalmente pela bancada
governista na Câmara. Durante a
audiência pública, foi idealizado
entre os participantes o chamado
“voto-bomba”, que é apenas uma
resposta na urna ao descaso com
os profissionais da saúde no país.
Após a audiência pública na
Câmara, os diretores da CNTS
se reuniram com o presidente da
Casa, Henrique Eduardo Alves
(PMDB-RN) para entregar as reivindicações da categoria e cobrar
celeridade na aprovação do projeto
das 30 horas.

Caiu no esquecimento

O próprio governo federal, na
pessoa da presidente Dilma e de
seus ministros, que recentemente
forçaram o líder do partido na
Câmara a retirar a assinatura, são
os mesmos que assinaram carta de
compromisso no período eleitoral
em 2010, prometendo apoio ao PL
2295/00. A CNTS, juntamente com
a FNE, ANATEN, COFEN, ABEn
e ENEEnf, têm lutado arduamente
para que a aprovação das 30 horas
não tenha sido somente mais uma
promessa do período pré-campanha da presidente Dilma Rousseff.
“Assumo com vocês, se eleita
presidente da República, o compromisso de apoiar a aprovação de iniciativas legislativas que garantam
a jornada de trabalho de 30 horas
semanais para os profissionais da
enfermagem, como o Projeto de Lei
n° 2295/00 na Câmara dos Deputados (...)”, se comprometeu a então
candidata.

Nos dias 17 e 18 de março de 2014, no Hotel Nacional, em Brasília,
Distrito Federal, numa promoção da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS, representantes das entidades representativas
da categoria nos três graus do Sistema Confederativo, reuniram-se no
IV ENTRADS - Encontro Nacional de Trabalhadores Dirigentes
Sindicais da CNTS, com o lema “Integrar para Fortalecer”. Participaram do evento 169 lideranças de 134 federações e sindicatos, filiados
ou não à Confederação, representando todas as regiões e quase todos os
estados brasileiros.
O IV ENTRADS teve como objetivo ampliar e fortalecer as relações
entre todas as entidades, com vista à definição de ações conjuntas voltadas à aprovação dos projetos de interesse dos trabalhadores da saúde;
manutenção e ampliação de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários; condições dignas de trabalho; qualidade da assistência e qualidade
de vida dos trabalhadores.
Os temas debatidos vieram ao encontro da realidade e das necessidades
dos trabalhadores e de suas entidades sindicais.
O evento culminou com a participação dos dirigentes em audiência
pública, na Câmara dos Deputados, em defesa da aprovação do Projeto
de Lei 2.295/00, que regulamenta a jornada de trabalho dos profissionais
da Enfermagem em 30 horas semanais.
Considerando que estudo da Organização Mundial da Saúde - OMS
sobre os determinantes sociais que influem na saúde demonstra que as
condições de trabalho e a extensa jornada exercem profundo impacto
sobre a saúde dos trabalhadores;
Considerando que pesquisas, e mesmo a prática, mostram que a qualidade da assistência está intrinsecamente ligada às condições estruturais,
físicas e emocionais em que os profissionais executam suas atividades;
Considerando, ainda, os graves riscos aos quais os trabalhadores da
saúde estão expostos diariamente em todas as unidades de trabalho e
atividades exercidas.
A CNTS e demais entidades aprovaram a CARTA DE BRASÍLIA
como documento político que expressa a posição que deverá nortear as
ações do conjunto dos trabalhadores com vistas à:
- efetiva integração das entidades e unidade na ação para fortalecer
a representação da categoria;
- extinção do fator previdenciário;
- regulamentação da aposentadoria especial;
- prorrogação da política de reajuste do salário mínimo;
- fonte permanente e mais recursos para a saúde – Saúde +10;
- instituição do piso salarial da categoria;
- ampliação do quadro de profissionais nas unidades de saúde;
- exigir da Câmara dos Deputados a votação imediata do PL 2.295,
que beneficiará 1,8 milhão de profissionais;
- cobrar da Presidente Dilma Rousseff o compromisso assumido durante a campanha eleitoral de que a votação do PL 2.295 seria prioridade
do governo.
Nós, trabalhadores da saúde, temos o compromisso de defender a
vida, inclusive as nossas; e é preciso garantir o atendimento ao usuário
com um serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, preservando a saúde e
a dignidade dos profissionais.
O IV ENTRADS transforma em realidade um sonho da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Saúde na busca da unidade de ação em
prol do fortalecimento da organização dos trabalhadores da saúde.

Fev/Mar/Abr/2014

Brasília-DF, 18 de março de 2014
7

Jornal da

A

CNTS

Sindicatos, fiquem atentos
às mudanças jurídicas

Portaria 268/2013, emitida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego –
MTE, estabelece o uso obrigatório da certificação digital emitida
conforme a ICP-Brasil nas solicitações realizadas eletronicamente via internet no Cadastro
Nacional de Entidades Sindicais
- CNES. “Com o advento da
tecnologia no âmbito jurídico,
a questão da certificação digital
é uma das maiores dúvidas dos
sindicatos”, afirma a assessora
sindical da CNTS e também
palestrante do IV ENTRADS,
Zilmara Alencar (foto).
Desde o dia 2 de abril do ano
passado, todas as solicitações de
atualização sindical (SR), pedido
de registro (SC), pedido de alteração (SA), atualização de dados
perenes (SD), seja de endereço,
dirigentes ou filiação somente
podem ser feitas por certificação
digital.
Os participantes do IV ENTRADS também tiraram dúvidas a respeito do procedimento
para atualização dos dados das
entidades de registro sindical no
Cadastro Nacional de Entidades
Sindicais – CNES, instituído pela
Portaria n° 02/2013, alterada pela

Portaria n° 03/2013 e Portaria n°
04/2013.
De acordo com Zilmara, a entidade sindical deverá acessar o
sistema do CNES, disponível no
endereço eletrônico www.mte.
gov.br, utilizando-se de certificação digital, e fornecer as informações necessárias para a emissão
do formulário de solicitação de
atualização sindical (SR).
Finanças - O leão não dá trégua aos trabalhadores, que já se
preparam para novamente prestar contas à Receita Federal. Entre
2003 e 2013, o total do Imposto
de Renda retido nos contracheques triplicou, saltando de R$ 27
bilhões para R$ 81 bilhões. No
mesmo período, o número de
contribuintes cresceu apenas 47%.
Ou seja, na média, os brasileiros
passaram a pagar mais ao Fisco. O
recolhimento aos cofres do governo pulou de R$ 1,5 mil por pessoa
para R$ 3 mil. A gula parece não
ter fim. Quase 1 milhão a mais de
trabalhadores serão obrigados a
declarar o IR neste ano.
Durante palestra no IV ENTRADS, o assessor jurídico da
CNTS, José Pinto da Motta, afirmou que a Confederação tem
desempenhado papel essencial

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

na economia dos trabalhadores
da saúde. “A defasagem da tabela
do Imposto de Renda de Pessoa
Física já está beirando os 70%. A
CNTS está atuando como amicus
curiae [Intervenção assistencial
em processos de controle de
constitucionalidade por parte de
entidades que tenham representatividade adequada no processo]
para que haja esta revisão.”
Em sua palestra, José Pinto
também abordou a questão do

incentivo à adoção de medidas
que estimulem a fixação do piso
salarial para os enfermeiros, técnicos e auxiliares nos estados e
DF. “A CNTS, juntamente com as
federações filiadas, vem atuando
de forma intensa para garantir
em nível estadual e distrital o
piso salarial para o trabalhador
da saúde, conforme previsto na
Lei Complementar n° 103, de 14
de julho de 2000”. (Com Correio
Braziliense)

Aposentadoria especial e previdência
Os mais de 130 milhões de
brasileiros que fazem parte da
PEA (População Economicamente
Ativa) vão se tornar 144 milhões
até 2020. Por outro lado, até 2020 o
país ganhará mais de 4,9 milhões
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de aposentados, aponta pesquisa
da Fecomercio-SP. Atualmente
no Brasil a aposentadoria pode
se dar de três formas: pela idade,
por tempo de contribuição ou de
maneira especial.

Durante palestra no IV ENTRADS, o advogado especialista
na área, Daisson Portanova,
tratou com os mais de 160 representantes sindicais de todo
o país, questões relacionadas à
aposentadoria especial e previdência social.
Ao abordar a questão da
aposentadoria especial, Portanova avaliou uma evolução
legislativa e uma involução do
direito social, que torna mais
difícil o acesso a este benefício.
“A resistência à aposentadoria
especial não é de hoje e o embate
não é novo e nem será o último”,
avaliou.
Portanova abordou a aposentadoria especial quanto a
fundamentação legal, conceito
de atividade especial, perigosa
e insalubre – agentes físicos,
químicos, psicológicos e biológicos. Para ele o fim da prova
do tempo especial por meio de
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presunção legal decorrente da
categoria profissional do segurado; impossibilidade de cômputo de tempo normal para fins
de concessão de aposentadoria
especial; exigência de laudo pericial para enquadramento das
atividades para fins de aposentadoria especial (Lei 9.528/97),
são os maiores entraves para
a concessão de aposentadoria
especial.
Segundo o Daisson Portanova, a melhor aposentadoria
não é um mito. A aposentadoria pode ficar melhor ou pior,
dependendo do mês de início.
“A cada mês que passa é alterada a composição do período
básico de cálculo do salário de
benefício. A divergência entre os
índices de correção dos salários
de contribuição e dos benefícios
destes decorrentes pode aumentar ou diminuir, a cada mês, o
salário de benefício”.

Jornal da
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Dimensionamento de pessoal,
um direito da enfermagem

uando o assunto é o investimento na formação
de enfermeiros, o Brasil
possui a segunda pior posição
entre os países industrializados.
Para cada mil habitantes, existe
apenas 0,9 enfermeiro. Isso é o
que revela estudo elaborado pela
Organização e Cooperação para
o Desenvolvimento Econômico
(OECD na sigla em inglês) com
40 países – os 34 membros da instituição e seis emergentes, entre
eles o Brasil.
A falta de profissionais é mais
sentida em cidades do interior
e nas regiões Norte e Nordeste,
onde muitas vezes não há enfermeiros 24 horas por dia nos
hospitais, ou então, um mesmo
enfermeiro assume mais de uma
equipe ou é responsável por mais
de uma unidade básica de saúde,
o que é proibido por lei.
De acordo com o levantamento,
o Brasil possui quase dois milhões
de profissionais da enfermagem
no mercado. Com este quantitativo, ainda é preciso garantir uma
melhor qualidade de vida aos

profissionais, e de atendimento aos pacientes. Para
isso, o Conselho Federal
de Enfermagem lançou a
Resolução 293/2004, que
estabelece um quantitativo de profissionais para a
cobertura assistencial nas
instituições de saúde. O
dimensionamento de pessoal, como é conhecido, foi
tema de uma das palestras
do IV Encontro Nacional
dos Trabalhadores e Dirigentes Sindicais da CNTS,
realizado nos dias 17 e 18 de março.
A palestrante e também doutora
em enfermagem, Cleide Mazuela
(foto), afirmou que a principal função do dimensionamento é manter
o número de profissionais adequado para cada caso, melhorando
assim a assistência aos pacientes.
“Para cada caso é necessário
um número de profissionais da
enfermagem ideal. O dimensionamento de pessoal proporciona
uma prestação de assistência
com qualidade e segurança, fora
a continuidade da vigília ao
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paciente nas trocas de turno”.
De acordo com a doutora
Mazuela, não se pode atribuir
ao dimensionamento toda a responsabilidade pela qualidade de
assistência, entretanto, quando
realizado de forma inadequada,
representa um dos fatores que
pode comprometer a assistência
de enfermagem, em suas diferentes dimensões (administrativa,
assistencial e educativa).
O cálculo do número de profissionais necessários pode ser feito
de forma mais fácil. Durante a pa-

lestra, a doutora Cleide demonstrou como se utiliza
o aplicativo desenvolvido
para auxiliar no cálculo do
dimensionamento.
Denominado EDimensionamento, o aplicativo
está disponível no site do
Conselho Federal de Enfermagem (www.novo.portalcofen.gov.br), na barra
lateral direita, para consulta
pública. Após o cadastro
no sistema, será gerado um
login e uma senha escolhida
pelo usuário, com eles o internauta
tem acesso à parte principal do
aplicativo. Já na parte principal
é necessário preencher os dados
sobre índice de segurança técnica,
jornada semanal de trabalho, dias
de atendimento na semana, período
do trabalho e a situação do paciente
no Sistema de Classificação de Pacientes. Após o preenchimento de
todas as informações necessárias, o
sistema gerará o número mínimo e
máximo de profissionais da enfermagem necessários para cada nível
de cuidado.

Saúde do trabalhador está na emergência
Os efeitos da regulamentação das 30 horas não
se restringem apenas em
menos horas de trabalho.
A saúde e a segurança no
trabalho são essenciais. De
acordo com a Committee
on Quality of Health Care
in América, a área da saúde
é a oitava no ranking dos
setores de maior índice
de mortes. São registradas
cerca de 98 mil mortes em
hospitais a cada ano.
A exposição dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem aos riscos biológicos
tornam-se maiores devido ao
contato com pacientes infectados.
Pesquisas apontam que o acúmulo de atribuições, e o desvio de
funções, são fatores que influenciam diretamente a qualidade
do atendimento e a saúde do
trabalhador(a).
Para o vice-presidente da CNTS,
João Rodrigues Filho (foto), as medidas de proteção à saúde do trabalhador precisam ser discutidas. “A
nossa luta não se restringe somente
às 30 horas para a enfermagem.
Nós também discutimos medidas
protetivas à saúde do trabalhador e
da trabalhadora. O profissional da

saúde precisa estar em bom estado
físico e mental, e principalmente
com boa saúde, para exercer a
profissão”, disse, durante palestra
do IV ENTRADS.
Estudos apontam que os profissionais da saúde passam anos
estudando, pesquisando, treinando a promoção, prevenção e
manutenção da saúde em relação
a todos com os quais convivem.
No entanto, no geral, são os mais
descuidados em relação à própria
saúde. Hoje, o setor da Saúde ocupa o primeiro lugar no ranking de
acidentes de trabalho, uma prova
de que a existência de normas, por
si só, não basta. É preciso buscar
a conscientização dos traba-

lhadores e empregadores.
O mestre em saúde pública e também palestrante
do encontro, Roque Veiga,
afirma que as taxas de acidente com os profissionais
acontecem ainda com muita
frequência, principalmente com agentes biológicos.
“De 2007 a 2013 foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação [SINAN], pouco
mais de 203.700 casos de
acidentes por exposição à
material biológico, desse total mais
de 156.000 são de trabalhadores e
trabalhadoras do setor saúde”.
Todos os participantes foram
convidados para a IV Conferência
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que acontecerá no fim deste ano. Com o
mote: Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora, Direito de Todos
e Todas, Dever do Estado; a IV
CNSTT tem por objetivo propor
diretrizes para a implementação
do Plano Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora.
A Conferência acontece em três
etapas, macrorregionais, estaduais e nacional.
O coordenador da Comissão
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Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST, do Conselho
Nacional de Saúde, Geordeci
Menezes de Souza, esteve palestrando no IV ENTRADS e também reforçou a importância do
acompanhamento e participação
da categoria junto aos conselhos
de Saúde nas CISTs, porque delas
é que são geradas as políticas e
programas de interesse da saúde.
“Quando vocês retornarem aos
seus estados e municípios, visitem
os Conselhos de Saúde estaduais e
municipais. Procurem se inteirar
das políticas de saúde e segurança do trabalhador. Quanto mais
a categoria for participativa e
estiver informada, maior será a
qualidade de vida e de trabalho
do profissional da saúde”.
A CIST tem como objetivo assessorar o Conselho Nacional de
Saúde – CNS no acompanhamento
dos temas relativos à saúde do trabalhador. Anualmente, apresenta
ao CNS o plano de trabalho e o
calendário de reuniões, com base
no planejamento do CNS, nas propostas das conferências nacionais
de Saúde, nas conferências nacionais de Saúde do Trabalhador e na
Política Nacional de Segurança e
Saúde do Trabalhador.
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Conjuntura econômica e política do Brasil

O

país atualmente enfrenta
muitos problemas econômicos. O resultado deste
mal desempenho nos últimos
anos, pode ser observado através
do Produto Interno Bruto (PIB)
‘nanico’ que tivemos em 2013. Ao
todo, o nosso PIB cresceu no ano
passado 2,3% ante aos 4,1% do Chile, ou os 5,4% da Bolívia. Durante
palestra no IV Encontro Nacional
dos Trabalhadores e Dirigentes
Sindicais da CNTS, o professor e
doutor, Fernando Ferrari, avaliou
alguns fatores que contribuíram
para o baixo crescimento do país
nos últimos tempos.
“O desequilíbrio no balanço
de pagamentos em transações
correntes foi um dos principais
agravantes para o baixo crescimento econômico do país. Em seguida temos a desindustrialização
da economia, ou seja, perdemos
competitividade de mercado
devido aos elevados custos de
produção”, avaliou.
O saldo da balança de pagamentos em transações correntes
indica se o país exporta ou se ele
importa capitais. O saldo positivo indica exportação, o negativo
indica importação. O balanço de

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Ferrari, para conter o baixo crescimento econômico do país é
necessário maior intervenção do
Estado, mudanças estrutural-institucionais e maior coordenação
entre as políticas fiscal, monetária
e cambial.

Eleições 2014

pagamentos pode ser superavitário, deficitário ou equilibrado.
Quando superavitário, a quantidade de divisas que entraram
durante o ano foram superiores à
quantidade que saiu, aumentando as reservas do país. Quando
deficitário, ocorre o inverso; e
quando equilibrado, a quantidade de divisas que saíram é igual
às que entraram, mantendo o

nível de reservas do país estável.
“A mídia tem divulgado muito
que o principal problema econômico do país é a inflação. A inflação de longe não é o nosso maior
problema, se atentarmos para o
desequilíbrio no balanço de pagamentos em transações correntes e,
para a perda de competitividade
de mercado”.
Para o professor Fernando

Durante a palestra foi analisado ainda o quadro eleitoral para
as eleições de outubro deste ano,
sob a ótica econômica. Segundo
Ferrari, caso a presidente Dilma
Rousseff seja reeleita, as previsões são de ligeira flexibilidade
fiscal, austeridade monetária e
intervenções pontuais no câmbio
e reformas política, tributária e
previdenciária, além de dinamização das PPPs.
Mas, caso Eduardo Campos
seja eleito, as previsões são de
austeridades fiscal e monetária
e ligeira flexibilidade cambial
e reformas política, tributária e
previdenciária, além de dinamização das PPPs. Para Aécio Neves
as previsões são de austeridades
fiscal e monetária e flexibilidade
cambial e reformas política, tributária e previdenciária, além de
retomada das privatizações.

Enfermagem corre contra o tempo
No primeiro dia de atividades
do IV Encontro Nacional dos Trabalhadores e Dirigentes Sindicais
da CNTS foi traçado um panorama geral a respeito dos projetos
de lei que atingem diretamente
toda a categoria. Cumprindo um
dos princípios básicos da Confederação, o encontro reforçou a
união da categoria, principalmente neste ano, que é eleitoral.
“O Congresso Nacional vai
parar em 10 de junho. Este, portanto, é um ano de pouca atividade parlamentar”, afirmou o assessor parlamentar da CNTS, André
Santos, durante o IV ENTRADS.
Para que os projetos referentes à
saúde sejam colocados em pauta
é necessário muito empenho e
pressão aos parlamentares nestes
meses que se seguem.
O mais desejado da categoria,
o PL 2295/00, que regulamenta
a jornada de trabalho para a enfermagem, aguarda ser colocado
na pauta da Câmara. Para isso, é
necessário que os parlamentares
indiquem o projeto para ser votado com prioridade. Para pressionar ainda mais o parlamento, a
10

diretoria da CNTS estará presente
em todo o mês de abril na Câmara
dos Deputados, dialogando com
os deputados sobre a importância
e priorização do projeto.
Ainda existem outros projetos
e propostas que aguardam aprovação nas comissões ou aguardam
ser levados ao plenário, também
são de grande importância para
a categoria, como é o caso do PL
4924/2009, que dispõe sobre o
Piso Salarial do Enfermeiro, do
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira;
o PLP 55/2010, que dispõe sobre
a concessão de aposentadoria especial ao servidor público titular
de cargo efetivo, cujas atividades
sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; a PEC
133/2012, que altera o art. 197 da
Constituição Federal para proibir
a terceirização e a privatização
da mão de obra das ações e de
serviços de saúde.
Em sua palestra, André Santos
afirmou ainda que o governo também é responsável pela inércia
do projeto. “O governo federal

tem uma bancada muito grande
e paralisa a votação quando quer.
Como se trata de um momento
muito sensível para a política, por
este ser um ano eleitoral, é preciso
que a categoria mantenha a pressão em nível nacional, estadual e
municipal”.
Com a perspectiva de liberação da pauta do plenário da
Câmara, aumenta a pressão dos
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deputados pela votação de projetos polêmicos. O fim do fator
previdenciário (PL 3299/08) e a
jornada de 30 horas para enfermagem (PL 2295/00) são pautas
polêmicas mais solicitadas pelos
deputados para inclusão no esforço concentrado, anunciado pelo
presidente da Câmara, Henrique
Eduardo Alves, previsto para a o
mês de abril.

Jornal da

O

CNTS

Chioro defende Mais Médicos
e contratação de cubanos

ministro da Saúde, Arthur
Chioro, defendeu em audiência no dia 19 de março, na Comissão de Fiscalização
e Controle da Câmara dos Deputados, o programa Mais Médicos
e a contratação de profissionais
cubanos por meio de parceria com
a Organização Panamericana de
Saúde (Opas).
Chioro foi um dos ministros
convidados pelos deputados a
comparecer à audiência na Câmara. Ao todo, quatro ministros
foram convocados (quando há
obrigação de comparecer) e seis
foram convidados (quando não
há a obrigatoriedade). A aprovação dos requerimentos para
ouvir os ministros fez parte da
“rebelião” de deputados da
base aliada, insatisfeitos com o
governo.
Na audiência os deputados
questionaram Chioro sobre o
Mais Médicos e a contratação de
profissionais de Cuba. A contratação de cubanos pelo programa se
tornou objeto de polêmica porque
eles ganham menos que outros
profissionais do Mais Médicos,
cuja remuneração é de R$ 10,4 mil
mensais.
Esse é o valor, por médico,
que o governo brasileiro transfere
à Opas, com a qual firmou um
convênio para receber os médicos
cubanos. A Opas transfere o dinheiro ao governo de Cuba, que
paga aos médicos US$ 1.245 (cerca
de R$ 3 mil).
“Os médicos cubanos – e quem
ler o contrato atentamente vai ver

claramente – têm clareza de absolutamente todas as condições
que são colocadas no
contrato. Se eu tivesse qualquer restrição
aos termos, eu não
assinaria o contrato.
O conjunto de profissionais cubanos, que
têm toda uma tradição de ajuda humanitária, eles não vêm
para cá iludidos”,
afirmou Chioro.
“Eles sabem exatamente quais são
as condições. Se eu
aceitasse qualquer
missão que não ferisse minha visão
de mundo, eu não
me sentiria coagido,
assim como não assinaria nenhum contrato se me
sentisse dessa maneira”, completou o ministro.
Em 28 de fevereiro, Chioro
anunciou que os profissionais
cubanos passariam a receber US$
1.245 (cerca de R$ 2,9 mil) por mês
a partir de março. Até então, segundo o ministro, os médicos cubanos
recebiam US$ 400 (R$ 933) e mais
US$ 600 (R$ 1,4 mil), que ficavam
depositados em uma conta em
Cuba. Agora, os cubanos têm direito aos US$ 600 imediatamente.
Um aumento de US$ 245 (R$ 571)
completará o total de US$ 1.245.
Ao defender diante dos deputados o modelo de contratação
dos médicos cubanos por meio da

Antônio Cruz/Ag. Brasil

parceria com a Opas, Chioro disse
que no intercâmbio entre os países
“todo mundo ganha”.
“No intercâmbio estre os países, todo mundo ganha. (...) Hoje,
nós estamos transferindo tecnologia de bancos de leites humanos
para Cuba. País que se isola no
campo da saúde, se apequena. Nós
precisamos trocar experiências e
trocar aquilo que cada país tem de
melhor”, enfatizou.

Legalidade

A meta do programa Mais
Médicos, lançado em 2013, é contratar 13,2 mil médicos, que irão
atuar em municípios do interior
do país e em periferias das grandes

cidades onde há
carência de profissionais. Segundo o
titular da Saúde,
4.040 municípios
e 32 distritos indígenas aderiram
ao programa. Atualmente, 9,5 mil
médicos atuam no
programa – 7.361
cubanos, 1.231
brasileiros e 909
estrangeiros.
Chioro defendeu ainda a legalidade do programa. “Das 37 ações
movidas contra o
programa, 35 foram indeferidas,
uma foi extinta e
uma aguarda julgamento, o que
mostra a segurança jurídica do
programa”, afirmou. “Nós temos
um debate sobre a legalidade (...)
Cuba mantém relação com outros
63 países e, em todos eles, onde
se tem relação de recursos financeiros, em todos eles, é o governo
cubano que paga os médicos”,
completou.
Chioro também apresentou
números sobre a desistência de
profissionais do Mais Médicos.
Segundo ele, 10,3% dos brasileiros
deixaram o programa. Do total
de cubanos, 0,09% dos cubanos
deixaram o Mais Médicos. Entre
os demais estrangeiros, 0,8%
pediram para sair do programa.
(Fonte: Globo)

Programa supera meta e atende
mais de 51 milhões de brasileiros
O Mais Médicos encerra seu
quarto ciclo de seleção com a participação de mais 5.479 profissionais
e previsão de chegar ao mês de abril
com mais de 14,9 mil médicos atuando nas regiões carentes por estes
profissionais nos municípios do
interior e na periferia das grandes
cidades. Com isso, o governo federal passará a garantir assistência
em atenção básica para mais de 51
milhões de brasileiros, ultrapassando a meta estabelecida para o programa no primeiro trimestre deste
ano - de 13 mil médicos atendendo
a 44,8 milhões de pessoas.
Entre os 5.479 médicos da
quarta etapa estão 1.078 profissio-

nais brasileiros que optaram por
migrar do Programa de Valorização da Atenção Básica (Provab)
para o Mais Médicos e 4.000 cubanos que, assim como nos outros
ciclos, vão ocupar as vagas não
preenchidas pelos demais candidatos. Também integram o grupo
os 401 candidatos selecionados
em primeira chamada pelo edital,
sendo 197 com diplomas do Brasil
e 204 formados no exterior.
Atualmente, os 9.425 médicos
que integram o programa estão
distribuídos em 3.241 cidades e
32 distritos indígenas. Parte desse grupo, pouco mais de 2.000,
ainda está finalizando o proces-

so de avaliação e deve iniciar o
atendimento nos municípios em
março. O programa, com esse
total, atinge quase 33 milhões de
brasileiros e contempla mais de
70% da demanda por médicos
apontada pelos municípios.

Novo Termo de Ajuste

Os 4.000 profissionais cubanos do quarto ciclo chegaram
desde o dia 5 de março, em seis
cidades brasileiras – Gravatá
(PE), Porto Alegre (RS), Brasília
(DF), Guarapari (ES), Fortaleza
(CE) e São Paulo (SP), onde cursaram o módulo de acolhimento
e avaliação do programa junto
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com os demais estrangeiros.
A chegada deste novo grupo e
a manutenção dos demais médicos que vieram ao Brasil por meio
de cooperação entre o Ministério
da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) será
viabilizada por um novo termo de
ajuste deste acordo. O documento
prevê investimento de R$ 973,94
milhões nos próximos seis meses,
sendo 86% do valor previsto para
os gastos diretos com o profissional, como o pagamento da bolsa-formação e da ajuda de custo de
instalação. O aumento no valor se
deve à presença de 11.400 médicos. (Fonte: Portal Saúde)
11

Espaço das Federações e Sindicatos

Jornal da

CNTS

Greve dos técnicos de enfermagem do
HSVP de Passo Fundo assegura conquistas

A

greve dos técnicos de enfermagem do Hospital São
Vicente de Paulo (HSVP)
de Passo Fundo – RS trouxe conquistas para a categoria. Ficou
decidido que os funcionários
receberão reposição salarial até
o fim do ano de 19,35%, desta
porcentagem, 8,35% já foi reposto
em janeiro, 5% será reposto em
maio, 3% em outubro e 3% em
dezembro. Outra principal reivindicação acatada pelo HSVP foi a
concessão do plano de saúde que
será implementado no mês de
maio deste ano.
De acordo com a presidente
do SindSaúde de Passo Fundo e
região, Terezinha Perissinotto,
esta foi uma das maiores conquistas da categoria nos últimos
anos. “Diante do quadro em que
nos encontrávamos e ainda pelo
fato de estarmos negociando
com uma diretoria com comportamento colonial, onde eles
mandavam e os funcionários
obedeciam, conquistar um aumento deste em pleno mês de

janeiro foi sem dúvida uma das
grandes conquistas para a categoria nos últimos anos”.
Terezinha Perissinotto afirmou ainda que técnicos de outros hospitais da região, que não
recebem os mesmos benefícios,

já entraram em contato informando interesse de ingressar
na luta por melhores salários e
condições de trabalho.
Através da assessoria de imprensa, o HSVP informou que
durante o período da greve houve

uma perda natural de pacientes.
Os casos de baixa e média complexidades foram transferidos para
outros hospitais de Passo Fundo,
como por exemplo o Hospital da
Cidade, que teve problemas de
superlotação. De acordo com o
Hospital da Cidade, houve um
aumento entre 30% e 40% nos
atendimentos durante o período da greve. O maior problema
enfrentado pelo hospital foi na
maternidade, que possui 18 leitos,
mas no período de greve chegou
a ter 30 pacientes em processo de
parto.
Para o assessor do Hospital da
Cidade, Paulo Rigon, as emergências dos dois maiores hospitais
da região são historicamente
lotadas, por se tratar de hospitais
referências na localidade que
atendem mais de 400 municípios,
mas, durante o período de greve,
houve divulgação na mídia local
para que os pacientes de baixa e
média complexidades procurassem outros hospitais dentro dos
seus municípios.

Trabalhadores do Hospital
Dom Joaquim param as atividades
O primeiro dia de greve dos
trabalhadores do Hospital Dom
Joaquim, de Sombrio, extremo
sul de Santa Catarina, teve adesão
de 70% dos 70 trabalhadores. O
atendimento de emergência e assistência aos pacientes internados
foram mantidos.
Conforme o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores nos
Estabelecimentos da Saúde de Criciúma e região (Sindisaúde), Cléber Ricardo Cândido, somente o
setor administrativo não aderiu ao
movimento e alguns trabalhadores
entraram para manter os serviços
essenciais para não prejudicar
o atendimento à população. “A
greve é pelos salários atrasados de
fevereiro e de alguns funcionários
que não recebem há mais de três
meses. Buscamos conversar com a
direção do hospital para resolver o
entrave, mas não tivemos resposta
e, sem negociar a greve segue por
tempo indeterminado”, disse o
sindicalista.
12

Além dos salários, o protesto
é reflexo de outros problemas na
entidade que estão ocorrendo há
cerca de um ano. Os vencimentos
estão pagos com atrasos de 20 a
30 dias. A falta de pagamento
no prazo ocorre ainda com 13º
salário e o FGTS e INSS não estão
sendo recolhidos. “A entidade
tem um passivo trabalhista desde
2009 de R$ 1,7 milhão deixada
pela empresa que administrava
o hospital naquele período. “Existem vários trabalhadores que se
desligaram e não receberam os
créditos trabalhistas e, outros que
estão se aposentando sem receber
seus direitos”, afirma.
A paralisação foi aprovada em
assembleia realizada dia 25 de
fevereiro. O hospital atende toda
a região cerca de 60 mil habitantes
desde Passo de Torres a Araranguá. Os pacientes exclusivos são
de Sombrio, Gaivota, Santa Rosa
do Sul, São João do Sul, Ermo
entre outros.
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SinSaudeSP marca presença
na manifestação histórica na
Paulista pelas 30 horas já

SinSaudeSP marcou presença na manifestação
histórica pelas 30 horas,
ocorrida no dia 14 de março em
São Paulo. O ato aconteceu no vão
do MASP, na Avenida Paulista. A
diretoria do Sindicato e os trabalhadores da saúde de São Paulo
mostraram grande mobilização
na luta, unindo-se às centenas
de manifestantes vindos de todo
o Brasil, representando entidades sindicais de vários estados
e diferentes centrais e entidades
nacionais. Após o ato, os trabalhadores da enfermagem e dirigentes
saíram em passeata pelo centro de
São Paulo.
O presidente do SinSaudeSP e
da CNTS, José Lião de Almeida,
deu a sua mensagem de luta e
mobilizou os manifestantes pre-

sentes, convocando todos a continuarem unidos até a conquista
das 30 horas.
Durante o ato, a população recebeu uma Carta Aberta distribuída pelo SinSaudeSP explicando os
motivos da manifestação. O movimento recebeu o apoio dos que
transitavam por aquele trecho da
Avenida Paulista. O Secretário-Geral do SinSaudeSP e diretor
de Assuntos Trabalhistas e Judiciários da CNTS, Joaquim José da
Silva Filho, disse: “É preciso lutar
pelas 30 horas até a vitória final.
Mas, diante da continuidade da
intransigência do governo e dos
patrões devemos mudar urgentemente de estratégia de luta. A
antiga estratégia de luta. A antiga
estratégia foi útil, mas exauriu-se.
A luta continua!”

Coren-SP homenageia
José Lião pelos 50 anos
de atuação sindical
Em justa homenagem pelos
50 anos de exercício profissional na enfermagem, o Coren-SP
realizou a entrega da carteira
remida de profissional da enfermagem ao presidente do
SinSaudeSP e da CNTS, José
Lião de Almeida. O evento foi
realizado no dia 27 de março,
na sede central do Sindicato e
estiveram presentes o presidente
do Coren-SP, Prof. Dr. Mauro
Antônio Pires Dias da Silva; a
vice-presidente da entidade,
Dra. Fabíola de Campos Braga
Mattozinho e o 1º Secretário, Dr.
Donato Medeiros.
Durante a cerimônia, Dr. Lião
recebeu a carteira remida do
Coren-SP das mãos do presidente

da entidade, Mauro Pires Dias da
Silva, sob os aplausos dos presentes. Donato Medeiros destacou a
importância da trajetória histórica do companheiro José Lião na
luta pelos direitos da categoria.
Lembrou a grande conquista
da jornada de 12 x 36 com duas
folgas, que hoje beneficia enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem.
O Secretário-geral do SinSaudeSP, Joaquim José da Silva Filho,
organizador da homenagem, saudou a todos e ressaltou a trajetória
histórica da grande liderança do
presidente, José Lião de Almeida,
no âmbito nacional e em São Paulo, como dirigente da CNTS e do
SinSaudeSP.

Sitessch homenageia
mulheres com entrega
de hidratantes
Para celebrar o Dia Internacional das Mulheres,
a diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Chapecó e Região
– Sitessch realizou a entrega
de um creme hidratante para
as mãos. Foram elaborada mil
unidades de 50 gramas cada.
A entrega ocorreu nos hospitais de Chapecó e demais instituições da base do Sitessch.
No dia em que comemoramos avanços significativos com relação a políticas
públicas que permitiram a
ampliação do espaço da mulher na sociedade, além das
de proteção, de conscientização e de combate à violência,
também precisamos parar e
refletir sobre o que ainda está
errado e que nos assusta. São
as estatísticas de mortes e de
violência contra as mulheres
em todo o mundo. Especialmente no Brasil, conforme
levantamento da Secretaria
de Políticas para Mulheres da
Presidência da República, em
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2013, a cada quatro minutos
uma mulher foi vítima de
agressão no Brasil.
A lei Maria da Penha tem
quase 8 anos e nesse período
a Central de Atendimento à
Mulher, ligada à SPM da Presidência, atendeu três milhões
de denúncias. Contudo, ainda
é pouco. Uma pesquisa mostra
que a maioria das mulheres
acha que a justiça é lenta e o
agressor não é punido corretamente.
Um levantamento feito pelo
Data Popular mostrou que 75%
dos entrevistados disseram
que as agressões nunca ou
quase nunca são punidas; 42%
acham que a justiça é lenta;
54% conhecem alguma vítima
de violência; 29% consideram a
pena pequena e 66% acreditam
que o constrangimento ainda
é uma barreira e que a vítima
tem vergonha que saibam da
violência.
No Brasil há 500 delegacias
para atender mulheres que
sofrem violência. Denuncie o
agressor!
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Instalações elétricas precárias comprometem a
vida de pacientes no Hospital Clodolfo Rodrigues

“A

pesar das inúmeras
denúncias, várias já
encaminhadas aos
órgãos de fiscalização e controle,
o Hospital Clodolfo Rodrigues
continua cometendo irregularidades de vários tipos, colocando em
risco a vida de trabalhadores e da
população”, afirma o presidente
do Sateal, Mário Jorge Filho. O
Sindicato vai encaminhar a nova
denúncia e o pedido de providências aos órgãos competentes.
A denúncia aponta que instalações elétricas da unidade estão
precárias. “São gambiarras por
toda parte, mais ainda na UTI
Geral e UTI Neonatal. Mulheres
já foram atingidas por descar-

gas elétricas durante a
amamentação e pacientes
entraram em óbito por
falta de funcionamento de
equipamentos como desfibrilador e respirador”,
narra Mário Jorge.
O presidente disse ainda que o raio-x portátil,
muito usado na Unidade
de Tratamento Intensivo,
está quebrado há vários
meses. Devido à ausência
do equipamento, pacientes
estão sendo levados ao setor de radiologia, ficando
vulneráveis. “Já houveram casos
registrados de pacientes que foram
a óbito por falta do respirador,

Sateal cobra ao
MTE a reforma da
Superintendência
O Sateal encaminhou
ofício ao ministro do
Trabalho, Manoel Dias,
cobrando esclarecimentos quanto aos projetos
e prazos destinados a
melhorar a estrutura da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, que
há mais de uma década
atravessa dificuldades
devido à precariedade
do prédio, que possui
problemas crônicos na
infraestrutura.
“É uma triste realidade a situação da
SRTE de Alagoas. São
equipamentos quebrados e ultrapassados em
praticamente todos os
setores. O elevador vive
em constante reparo e
chega a ficar semanas
sem funcionar. O prédio
já possui espaços interditados devido ao alto
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grau de umidade, mofo
e estruturas que estão
desabando. Em vários
pavimentos o piso e as
rampas de acesso aos
deficientes estão quebrados, dificultando o
acesso da população e o
trabalho dos servidores
do órgão, sempre disponíveis e cordiais as
demandas deste Sindicato”, afirma o presidente,
Mário Jorge Filho.
Mário Jorge lembrou
no documento enviado
ao Ministério que por
duas vezes cobrou pessoalmente a Manoel Dias
a reforma do prédio.
“Nos dois momentos,
o ministro se comprometeu a reformar a Superintendência, porém,
até o momento, a situação perdura, tornando o
ambiente cada dia mais
insalubre”, reforçou.

que ficou sem bateria”, explica.
Além da precariedade na estrutura, médicos agem de ma-

neira antiética. “Soubemos
que um médico de plantão
informou a paciente que
ela teria que ser transferida para hospital em outra
cidade e pagar pelo procedimento, caso contrário,
se ficasse no Clodolfo Rodrigues, teria o membro
amputado. A frieza do médico e a informação de que
a paciente teria que pagar,
surpreendeu os pacientes e
os trabalhadores”, narrou
Mário Jorge.
O Sateal continua recebendo denúncias de sobrecarga
de trabalho e perseguição de
diretores a funcionários.

Técnicos de Laboratórios
decidem ajuizar uma ação
contra hospitais e laboratórios
A diretoria do SIPERN
realizou na tarde do dia
14 de fevereiro assembleia
geral extraordinária para
discutir o piso salarial dos
técnicos de laboratórios
conforme lei específica e
que nunca foi cumprida
pelos laboratórios e hospitais do RN. A diretoria do
Sindicato já vem há vários
anos tentando implantar
a lei na convenção coletiva, mas nunca teve êxito.
Alguns trabalhadores resolveram então ingressar
com uma ação individual
na justiça do trabalho e
até o momento vem tendo
êxito.
A assembleia teve início
às 16 horas e contou com
uma grande quantidade
de profissionais que lotou
a sede do Sindicato, na
ocasião eles se mostraram
insatisfeitos com a desvalorização profissional e os
baixos salários pagos, além
de inúmeras denúncias de
abusos que vêm acontecendo dentro das empresas por parte do patrão.
O presidente do SIPERN,
Domingos Ferreira, iniciou
a assembleia informando
aos trabalhadores os valores propostos pelas empresas de laboratórios do RN
para que se chegue a um
acordo, o acordo fixaria o
salário desses trabalhadoFev/Mar/Abr/2014

res em R$820,00, reajuste
esse que os trabalhadores
não concordaram, pois é
muito inferior ao da lei que
é de dois salários mínimos.
A assessoria jurídica do
SIPERN esteve presente
na assembleia e tirou todas
as dúvidas referentes à Lei
3.999/1961.
A assembleia durou
cerca de duas horas e meia
e os trabalhadores decidiram então entrar com
ação coletiva contra as
empresas de laboratórios e
hospitais do Estado do Rio
Grande do Norte solicitando o cumprimento da lei.
A diretoria do SIPERN
ficou satisfeita com a
quantidade de profissionais que compareceram
à assembleia visto que
essa já era a quarta, e nas
anteriores o número de
profissionais que compareceram e não deu

para se discutir ou tomar
decisões que poderiam
colocar em risco toda uma
classe profissional.
O SIPERN vem mostrando através de sua diretoria que um sindicato
forte se faz com trabalhadores unidos e que todos
os trabalhadores devem
sempre buscar seus sindicatos para conhecer os
trabalhos, se informar, se
unirem às causas de lutas
trabalhistas.
Agnatemy, diretor de
planejamento do SIPERN,
diz que o Sindicato vem
crescendo e isso graças ao
bom trabalho que vem sendo realizado e o reconhecimento dos trabalhadores
da rede privada de saúde
do RN, que vem aderindo aos movimentos do
Sindicato, reivindicando
o cumprimento dos seus
direitos.
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CNTS participa de sessão no Senado
em homenagem à luta contra racismo

D

irigentes da CNTS participaram de sessão especial
em homenagem ao Dia
Internacional de Luta contra a
Discriminação Racial, ao Centenário do Ativista Negro e ex-senador da República Abdias do
Nascimento, da escritora Mineira
Carolina de Jesus e aos 30 anos do
Centro Brasileiro de Informação e
Documentação do Artista Negro
(CIDAN), no Senado Federal.
Para a diretora de assuntos
internacionais, Lucimary Santos,
o evento foi muito importante
para que o Legislativo pudesse
participar juntamente com as
entidades convidadas, da luta
contra a discriminação racial.
“Essa sessão solene foi muito importante, primeiramente, porque
foi realizada no Senado, que é
uma das casas que representam
o Legislativo. Segundo, porque o
presidente do Senado, Renan Calheiros, reafirmou o compromisso
da Casa no combate a toda forma de discriminação racial, seja

através da representação direta
dos parlamentares ou através de
novas legislações”.
A sessão solene também contou com a participação do senador Paulo Paim, que destacou a

importância do dia 21 de março.
“Esta data foi instituída pela
Organização das Nações Unidas
(ONU), e consiste em uma referência ao massacre ocorrido em
Sharpeville, uma comunidade de

Johanesburgo - África do Sul, no
dia 21 de Março de 1960”.
O massacre referido aconteceu
durante uma manifestação pacífica, em que a população negra
sul-africana protestava para a
retirada de placas que indicavam
os locais onde era permitida a sua
circulação. Em razão dessa manifestação, 69 pessoas morreram
e 186 foram gravemente feridas
pela polícia do regime apartheid.
Durante a sessão solene foram levantados alguns projetos
de lei cujo objetivo consiste na
redução das desigualdades raciais. A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC nº 2/2003),
por exemplo, aprovada no dia
12 de março na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, altera o art. 79 do Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias permitindo que o
uso do fundo de combate e erradicação da pobreza também
utilizado em ações de superação
das desigualdades raciais.

Emprego para idosos
é o que mais cresce no país
Uma discussão tem sido travada nesses últimos anos de
mercado de trabalho aquecido:
o Brasil vive ou não situação de
pleno emprego? Ao menos para
os mais velhos, tal condição é uma
realidade. Aqueles com mais de
60 anos que procuram emprego
encontram facilmente.
O total de pessoas ocupadas
nesse grupo etário cresceu 6,8%
entre o segundo trimestre de
2012 e o mesmo período de 2013,
segundo levantamento feito pela
Folha a partir da nova Pnad
contínua, que abrange 3.500 municípios.
Foi, de longe, a faixa etária
que mais avançou: mais de cinco
vezes a média (1,1%).
A taxa de desemprego para o
grupo maduro caiu de 2,2% para
1,8% nesse período. Ou seja, de
cada 100 pessoas com mais de 60
anos dispostas a trabalhar, apenas
2 não acham vaga.
Três são os motivos para o
aumento do emprego entre os
mais velhos: o envelhecimento
da população, a procura por mão

de obra mais qualificada e com
experiência e as regras para aposentadoria que penalizam quem
para de trabalhar mais cedo.
"As pessoas não querem perder renda na aposentadoria e,
por isso, se mantêm mais tempo
no emprego", diz Cimar Azeredo
Pereira, coordenador do IBGE.
Gabriel Ulyssea, do Ipea, diz
que a busca por profissionais
qualificados e com experiência é
um dos principais motivos para
o aumento do emprego entre os
mais velhos, em um momento de
escassez de mão de obra.
O mercado, diz, está aberto
principalmente aos mais escolarizados. "Existem setores com
carência de pessoal. Eles são
mais aproveitados em funções
que demandam conhecimento,
experiência."
Para Aurélio Bicalho, economista do Itaú, o primeiro fator
que impulsiona o emprego entre
idosos é o próprio envelhecimento da população. "A questão
demográfica leva ao aumento da
força de trabalho. Já se viu isso em

outros países", afirma.
O que determina, porém, se os
idosos vão se manter ocupados
ou não, diz, são as condições do
mercado de trabalho, que tem
se mostrado favorável com a
crescente oferta de emprego e a
renda em expansão —embora
os dois indicadores já apontem
desaceleração em 2013.
"O ciclo favorável torna o
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emprego mais atrativo do que se
aposentar", diz Bicalho.
Com isso, cresceu a fatia das
pessoas com mais de 60 anos que
estavam empregadas —21,9%
para 22,3% do segundo trimestre
de 2012 para igual período de
2013. O grupo, porém, corresponde a apenas 6,5% do total de
ocupados em todas as idades.
(Fonte: Uol)
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Senado cria fundo para reforçar
combate à violência contra as mulheres

O

Foto: Divulgação

Plenário do Senado aprovou, no dia 25 de março, a
criação do Fundo Nacional
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (PLS 298/2013), que
pode facilitar o cumprimento da
Lei Maria da Penha e de programas
de assistência às vítimas com uma
política específica de financiamento. A proposta segue agora para a
análise da Câmara dos Deputados.
A criação do fundo foi sugerida
pela Secretaria de Políticas para as
Mulheres e apresentada como projeto da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Violência
contra a Mulher, instalada em 2012.
O Plenário aprovou substitutivo da

senadora Ana Rita (PT-ES), relatora
do projeto na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH), que ressalta que o fundo
pode receber recursos públicos e
privados.
“Os recursos serão destinados, com certeza, para mais bem
equipar e assegurar que os equipamentos de atendimento às mulheres em situação de violência,
como as delegacias especializadas, os centros de referência, as
casas-abrigo, as políticas de capacitação de servidores possam ter
um incentivo maior”, explicou a
senadora Ana Rita. (Fonte: Agência Senado)

Mulheres já ocupam metade dos empregos formais
A presidente Dilma Rousseff
homenageou as mulheres, no dia
3 de março, pelo Dia Internacional da Mulher celebrado no dia
8 de março, e ressaltou o avanço
feminino no mercado de trabalho.
No programa semanal Café com
a Presidenta, Dilma disse que
metade das vagas de emprego
criadas nos últimos três anos
foram ocupadas por mulheres.
“Foram 2,4 milhões de mulheres que tiveram suas carteiras
assinadas. E isso é fantástico,
mostra a força das mulheres brasileiras, que não deixam escapar
uma oportunidade de trabalhar
e melhorar de vida”, disse a presidente.
Dilma lembra ainda que as
mulheres também foram beneficiadas no acesso à terra, com
72% das propriedades da reforma
agrária registradas no nome da
mulher. “Se a gente considerar as
mulheres chefes de família, a participação delas na posse das terras passou de 13% em 2003 para
23% em 2013. São mais mulheres
ajudando a produzir alimentos,
tomando decisões e conquistando
cada vez mais autonomia.”
A presidente ressaltou a importância do protagonismo da
mulher, que tem um papel central
no cuidado com a família. “Por
isso, 93% dos cartões do Programa Bolsa Família estão no nome
das mulheres. No Programa Minha Casa, Minha Vida, a mulher
tem prioridade no registro do
imóvel”, disse. Do total de 1,5
milhão de casas entregues até
janeiro deste ano, 52% estão no
nome delas.
Dilma explica que as mulheres
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também são maioria no acesso às
bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), que garante acesso às faculdades privadas e ao Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) e nos cursos de
qualificação profissional que o
Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) oferece. Seis em cada dez
alunos do Pronatec são mulheres.
“Muitas dessas mulheres
estão no nosso cadastro
único e elas recebem o Bolsa
Família. Por isso, juntamos
o Pronatec com o Brasil
sem Miséria e aí oferecemos uma porta de entrada
no mercado de trabalho”,
disse Dilma, explicando
que de 970 mil matrículas
do Pronatec Brasil sem
Miséria, mais de 650 mil
foram feitas por mulheres.
A presidente ressaltou
ainda que todas essas ações,
que dão mais oportunidades às mulheres são fundamentais para romper com
o ciclo de violência que
muitas delas vivem. “Mas
para combater a violência
não bastam estas ações.
Nós temos um programa,
o Mulher, Viver sem Violência, que integra vários
serviços de apoio às vítimas. Uma
ação importante do programa é
a construção da Casa da Mulher
Brasileira, que vai funcionar
como um lugar de denúncia, de
acolhimento e de proteção às
vítimas da violência”, explicou a
presidenta
Segundo ela, será construída
uma Casa da Mulher Brasileira

em cada capital e cada uma terá
a Delegacia da Mulher, o Ministério Público, a Justiça Especializada, a Defensoria, a assistência
social, o Sistema Nacional de
Empregos (Sine) e o Sistema S.
A presidente contou que haverá
também o serviço itinerante, com
54 ônibus levando o atendimento
jurídico e psicológico às áreas
rurais do país.

Mulheres empreendedoras
Dilma afirmou que entre as 20
maiores economias do mundo, o
Brasil é o país que, proporcionalmente, possui o maior número
de mulheres empreendedoras.
“Mulheres que abrem seus próprios negócios e enfrentam, com
coragem e competência, as dificuldades para crescer e prosperar”, disse.
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Segundo a presidente, a participação das mulheres na área
do empreendedorismo se dá
porque o Brasil criou novas linhas
de crédito, o que tornou o país
“destaque no mundo”.
“Vejam o caso do programa
Crescer, que é destinado a financiar pequenos empreendedores
e oferece dinheiro barato e sem
burocracia para a pessoa montar ou ampliar seu próprio
negócio. Um dinheiro que
pode ser usado como capital de giro ou na compra de
máquinas e equipamentos”,
afirmou.
Segundo a presidente,
60% das operações feitas pelo
programa foram feitas por
mulheres. “Esta é uma prova
contundente de como a mulher brasileira é guerreira e
empreendedora, como sabe
buscar o que quer”, disse.
Na mensagem às mulheres, a presidente afirmou
que as brasileiras têm a
“sensibilidade” de perceber
que, ao abrir negócios próprios, elas podem administrar “melhor” a vida delas e
da família.
“Cada casa brasileira, e
cada empresa deste país,
mostram o que cada mulher
é capaz de fazer por sua família e
pelo progresso do Brasil. Somos
um país líder no empreendedorismo feminino porque a mulher
brasileira tem a sensibilidade de
perceber que, abrindo um negócio próprio, ela pode administrar
melhor sua vida e a de sua família”, disse a presidente. (Fonte:
Agência Brasil)

