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S
Fórum Nacional da Enfermagem - 30 
horas já! 

Carta de Prin-
cípios 

CNTS assume coordenação do Fórum 
Nacional da Enfermagem – 30h Já!

Fórum Nacional da Enferma-
gem – 30 horas Já! 

Fórum amplia composição

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

José Lião de Almeida

Presidente da CNTS e 
do SinSaudeSP

CNTS na luta: 
conquista das 30h tem 

de chegar em 2015
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A 

AGU considera inconstitucional regra 
que permite capital estrangeiro na saúde

CNTS vai 
atuar em 

defesa do SUS

“Abertura é mais um passo 
rumo ao desmonte do SUS”

Marcello Casal Jr./ABr
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Movimento 
Saúde+10,
te a Conferência Livre de Saúde, 

Continua na página 6

C
15ª Conferência 

Nacional de Saúde

Conferência Livre de Saúde

FST realiza Conferência Livre de Saúde 
com ampla participação de trabalhadores

Saúde perde concorrência para empresas 
financeiras nos investimentos da União

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

À esq.: solenidade de abertura 
e diretores da CNTS. 

Acima: João Rodrigues Filho
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Continuação da página 5

Controle Social

Acidentes no trabalho

15ª Conferência Nacional de Saúde 

“Saúde pública de 
qualidade para cuidar bem das pes-
soas: direito do povo brasileiro”

Conselho Nacional de Saúde 
divulga avaliação da 4ª CNSTT

O 
4ª Conferência Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora

Conselho define planejamento para 15ª CNS

 Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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PAC da Saúde respira 
por aparelhos

A

Atraso nos repasses

José Lião de Almeida*

Crise na política e na 
economia anuncia dias 
difíceis para a saúde

*Presidente da CNTS 
e do SinSaudeSP

Planos de saúde devem 
ao SUS mais de R$ 742 milhões

Marcello Casal Jr./ABr
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Orçamento impositivo altera regras e reduz 
financiamento da saúde pela União

O 
Movimento Nacional em De-
fesa da Saúde Pública, o Saú-
de +10

Saúde pública ainda sofre com recursos insuficientes

Novas regras

Luis Macedo/Secom/CD
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P

Retrospectiva 2014 

Reformas política e fiscal-tributária 
são destaques em reunião da CNTS

Comparação

Reforma fiscal 

Cunha cria comissão para analisar PLs

“Sem generosas regras de transição será difícil aprovar a proposta”, disse Queiroz

André Santos comparou o sistema atual com a proposta em debate
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“A

Dirigentes ressaltam momento 
oportuno e importância do debate

Silvestre, do Dieese, apontou para momentos difíceis

Propostas de reforma política começam a ser votadas no Senado
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Reforma política: Agora vai?

Votação pode ser concluída até final de maio
Projeto define 
estrutura dos 

partidos a partir 
de 2015

Debate acirrado na Comissão Especial da reforma 

Luis Macedo/Secom/CD

J. Batista/Secom/CD
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Em ato público, entidades 
defendem proposta popular

José Cruz/Agência Brasil

Financiamento público

empresarial das candidaturas políticas, foram deixados em frente ao 
Congresso Nacional na madrugada de 24 de março. O ato fez parte da 
Semana de Mobilização pela Reforma Política Democrática, de 20 a 
29. Mais de 500 mil eleitores já assinaram o projeto, que conta com 

apoio de 110 entidades da sociedade civil, incluindo a CNBB, OAB e 
Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. 

Assim como a Lei da Compra do Voto e da Ficha Limpa, ambas de 
iniciativa popular, a mobilização pela reforma política democrática 
pretende coletar 1,5 milhão de assinaturas de eleitores para levar o 

projeto ao Congresso Nacional.

CNBB pede retomada de julgamento 
de ADI sobre financiamento de campanhas

 Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF
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Diap critica o conteúdo 
e a forma das propostas

A 

Confederações vão ao Supremo por 
inconstitucionalidade das MPs 664 e 665

MP 664 MP 665 

Dirigentes e assessores jurídicos das confederações destacam retrocesso social e dos direitos trabalhistas

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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Votação das MPs 664 e 665 
entra em regime de urgência

Conteúdo das 
MPs 664 e 665

MP 664 -

MP 665 - 

e as empresas passam a arcar 

Medidas afetam direitos sociais 
e redução das desigualdades

Valter Campanto/Agência Brasil

Ministros e dirigentes das centrais discutem pauta ampliada
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Espaço das Federações e Sindicatos

São Paulo

Uma história de conquistas e cidadania

SinSaudeSP recebe 
homenagens nas 

comemorações dos 80 anos

 

Dia das Rosas

Março mulher alerta sobre 
prevenção ao câncer de mama

SinSaudeSP: 80 anos de luta e tradição

A 
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Espaço das Federações e Sindicatos

Rio Grande do Sul

Movimento Organizado -

FEESSERS mobiliza para evitar cortes na saúde

Nos 50 anos do Sindisaúde Pelotas emoção domina homenageados

Sindisaúde Passo Fundo
lança campanha salarial

Dirigentes da FEESSERS na primeira reunião de 2015
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Espaço das Federações e Sindicatos

Santa Catarina

 Juntos Somos mais Fortes, 

Juntos Somos mais For-
tes

Campanha Salarial 

SITESSCH elege diretoria 
com 97% de aprovação

FETESSESC define 
planejamento para 2015 

SindSaúde de Caçador 
constrói pauta da 

negociação coletiva

Sindisaúde de Itajaí elege nova 
diretoria com 98% de aprovação
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Espaço das Federações e Sindicatos

Alagoas

 

satisfeita com o 

SATEAL conquista reajuste 
para auxiliares e técnicos 
da Santa Casa de Maceió

Justiça condena Alagoas a pagar 
insalubridade a auxiliares e 

técnicos de enfermagem

Técnica de enfermagem ganha indenização 
por doença adquirida no trabalho

Rio Grande do Norte

SIPERN move ação 
contra Hospital PAPI

Hospital Vida demite técnica agredida
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Prejuízo aos trabalhadores

Espaço das Federações e Sindicatos

Fenattra

Centro Radiológico 
de Brasília condenado por 
terceirização de serviços

Entidades apresentam
propostas à Comissão de 
Legislação Participativa

Rio de Janeiro

Sindicalistas cobram 
aprovação do piso salarial

Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados
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Dia Internacional da 
Mulher - 8 de Março

Ser mulher...

O 

Câmara assegura mamografia 
a mulheres a partir dos 40

Menos de 1% dos municípios 
brasileiros possui infraestrutura 

para atender mulheres vulneráveis

 Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Tomaz Silva /Agência Brasil
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Governo e Judiciário assinam acordo 
para acelerar processos contra corrupção

“O combate à corrupção deve 
envolver não apenas os 
agentes do Estado, mas 

toda a sociedade, porquanto é também 
um problema de natureza cultural ”. A 

Ricardo Lewandowski, durante a so-
lenidade de assinatura do acordo de 
cooperação para o combate à corrupção 
e à impunidade, realizada dia 25 de 
março, no gabinete da Presidência do 

a tramitação de processos judiciais e 

de ilícitos contra o patrimônio público.
Também assinaram o termo de 

cooperação o ministro da Justiça, José 

balizas de combate à corrupção em seu 
artigo 37, ao elencar os princípios norte-
adores da Administração Pública, como 
o da moralidade, da publicidade e da 
transparência. Entretanto, ressaltou que 

legislativa e administrativa e, nesse 
sentido, lembrou a meta número 4 do 

entre magistrados de todo o país, para 
“dar cabo às ações de improbidade e 
corrupção em nosso país”. 

Além dos esforços daqueles en-
volvidos no acordo de cooperação, 
o ministro Ricardo Lewandowski 
observou que qualquer medida de 
combate à corrupção deve envolver 
toda a sociedade. “A corrupção, a 
confusão entre o público e o privado, 

mais de 500 anos, desde o momento 
em que foram estabelecidas as capita-

MAURÍCIO DE SOUZA

sem tréguas, seja no plano legislativo 
e jurisdicional”, o ministro Ricardo 
Lewandowski anunciou uma parceria 

para levar às crianças, através dos gibis 

agir com ética e correção para criarmos 

-
locar todos seus personagens e os 200 

dessa proposta de combate à corrupção 
para levar mensagens e valores a mi-

-
mos. Poderemos ajudar bastante com 
nossa tecnologia e nossa arte”, disse o 
cartunista durante a cerimônia.

GRUPO DE TRABALHO
O pacto prevê a criação de um grupo 

medidas de combate à corrupção e com-
-

A parceria prevê ainda a participação 
de entidades ou pessoas dos setores 

-
nalmente em atividades relacionadas ao 

de colaboradores. 
-

da data de publicação do acordo. A parce-

1ª Turma reafirma possibilidade da acumulação 
de aposentadorias na área da saúde

-
mo Tribunal Federal, em sessão dia 24 de março, 

-

considerou ilegal a acumulação, por uma enfer-
meira, de duas aposentadorias na administração 
pública federal. O relator do processo, ministro 

cumulativamente dois cargos privativos de pro-

tendo se aposentado pela Universidade Federal 

-
tadoria mais vantajosa.

-
vidade, foi analisada e aceita administrativamente 
pelas comissões de acumulação de cargos dos dois 

-

mais rigorosas sobre acumulação de cargos, a ser-

sentença declarou legal a acumulação dos cargos.
Em parecer pela concessão do pedido, a 

Procuradoria Geral da República observou 

Entretanto, destaca o parecer, a documentação 

-
tuição. A PGR destacou que, além de contribuir 
para a previdência em dois cargos distintos, em 

-

eram compatíveis. 

Dorivan Marinho/SCO/STF

Acordo de Cooperação Técnica entre STF-CNJ-MJ-CNMP-AGU-CGU-OAB 
propõe medidas de combate à corrupção e à impunidade
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Principais 
mudanças

Conciliação –
-

ciliação e depois para defesa. 
Hoje, antes de tentar a conci-

se defender.

Prazos – 
apenas os dias úteis e fica 
suspenso o período de 20 de 
dezembro a 20 de janeiro. Hoje, 
os prazos são calculados em 
dias corridos.

Decisão antecipada – O juiz 
pode dar liminar quando o caso 
é repetido ou o réu provoca 
atrasos no processo. Hoje, a 
liminar no início do processo 

e provas incontroversas do 
direito do autor. 

Jurisprudência – Novas de-
cisões deverão seguir decisões 

-
rarquicamente superior. Hoje, 

decisões anteriores no caso de 
súmula vinculante.

Ordem cronológica – Pro-
cessos devem ser julgados em 

-
gamento.

Recursos –
quando for constatado que o 

uma ação.

Ações repetidas – Ações 
iguais, que tratem do mesmo 
problema de direito, poderão 

-

agregadas no mesmo processo.

Divórcio –
-

separação formal ou depois de 
dois anos que o casal não vive 
mais junto.

Pensão alimentícia – O de-

os juízes aplicam o semiaberto.

Novo Código de Processo Civil 
prioriza conciliação e celeridade

C
onciliação, jurisprudência 

de decisões foram pontos res-
saltados por parlamentares, juristas 
e pela presidente Dilma Rousseff du-
rante a cerimônia de sanção do novo 

destacaram as mudanças que buscam 
acelerar o término das ações judiciais 

20 anos. O incentivo à conciliação foi 
um dos pontos mais elogiados.

destacou o protagonismo dado à 
conciliação pela nova lei. Os tribunais 

a realização de audiências de conci-
liação, que passam a ter destaque no 
início do processo. A contratação de 
mediadores e conciliadores também 

-

sempre sejam convocadas para au-
diências de conciliação, antes que a 
causa evolua para uma ação judicial.

“Essa sanção é um momento 

de identidade entre o fato social, a 

nossa democracia”, ressaltou Dilma 

valoriza como nunca a conciliação, 
a busca do entendimento, o esforço 
pelo consenso, como formas de resol-

com soluções negociadas, que satis-

as partes envolvidas”, acrescentou. 
O incentivo à conciliação, segun-

pode acabar com a cultura de ir ao 

nas decisões. “Queremos um país 
-

judicial que desestimule a posterga-
ção”, disse. O deputado aposta nos 
bons resultados atuais de tribunais 
que apostaram na conciliação para 
garantir a mudança na Jus-

à mediação são resolvidos.
Outro destaque da nova 

lei é uma ferramenta que 
permite aos tribunais apli-
car a mesma decisão para 

instituto de resolução de 
demandas repetitivas. O 
objetivo é lidar de maneira 

-

contra empresas de tele-

-

ações com pedidos iguais 
-

tes, o que gera diversos 

José Cruz/Agência Brasil

do tema por tribunais superiores.
Tendo como principal objetivo 

dos processos e priorizar a reso-
lução dos conflitos por meio de 

ações judiciais, entre as principais 

possibilidades de apresentação 
de agravos e estipula multa de até 

A presidente destacou ainda o 
fortalecimento da jurisprudência. 
“Amplo direito de defesa, duração 

aplicação das sentenças, ampliação 
dos efeitos das sentenças aos que 
lutam por direitos idênticos são 

juízes deverão seguir as decisões 

Tribunal de Justiça. Hoje, somente 
as ações vinculantes devem ter as 
determinações estendidas a outros 
processos.

-
diu a comissão de juristas que atuou 
na elaboração da nova legislação, 
ressaltou a força da jurisprudência 

-
nais superiores ao caso concreto”, 
salientou. 

-
-

superiores decidem, portanto, “não 

superiores, muitos anos depois. Por 
isso estabelecemos a força da juris-
prudência, no sentido de que todos 
somos iguais perante a lei e todos 
somos iguais perante a jurispru-
dência”. Ele enfatizou o dever de os 
juízes motivarem suas decisões no 
intuito de revelarem a adequação 
da tese jurídica ao caso concreto. 
“O cidadão tem o direito de saber 
por que o pedido foi atendido ou 
rejeitado”, ressaltou.

-

-
va é a redução do tempo 
de duração do processo 

permitindo uma resposta 
judicial em prazo razo-

-
trumento capaz de julgar 
essa litigiosidade de mas-

iguais, que vão receber o 
mesmo tratamento num 

o que vai eliminar essa 
-

possa prestar uma justiça 

aos demais casos que 
não representam esse 
contencioso de massa”, 

Histórico 
-

-

-

-
sarial, entre outros.

Presidente Dilma destacou fortalecimento da jurisprudência
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José Cruz/Agência Brasil

-
-

federados no dever de prestar assis-
tência à saúde. A decisão foi tomada 

-

ingressou com ação visando à obten-
ção do remédio “Bosentana”. Em sede 
de antecipação de tutela, o pedido foi 

sido determinada a aquisição do me-

-
mento à referida decisão, entregou 
o medicamento em novembro do 

a autora do pedido faleceu, o que 
provocou o término da obrigação de 

inconformada com a ordem de ressar-
cimento do custeio do medicamento 

Em recurso de apelação, o Tribunal 

entendeu que o dever de prestar 

entre a União, os estados membros e 
os municípios, e que a distribuição de 
atribuições entre os entes federativos 
por normas infraconstitucionais não 

imposta constitucionalmente. É contra 
essa decisão que o RE foi interposto 
pela União, alegando violação aos 

-
deral. Argumentava, em síntese, sua 
ilegitimidade para figurar no polo 
passivo da demanda, alegando que 

descentralização e que a obrigação de 
fornecer e custear os medicamentos 

O ministro observou que a discus-
são dos autos não se confunde com a 

se debate o dever do Estado de forne-
cer medicamento de alto custo a por-
tador de doença grave que não possui 

“A discussão jurídica presente no re-
curso ora apreciado diz respeito, em 

dos entes federados em matéria de 
saúde e à alegação de ilegitimidade 

de origem, ao assentar a responsa-

destoou da jurisprudência firmada 
-

3355, no sentido de que o tratamento 
médico adequado aos necessitados se 
insere no rol dos deveres do Estado, 

polo passivo qualquer um deles em 
conjunto ou isoladamente. De acordo 
com o voto condutor, o direito à saúde 

-
tituição Federal como direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que vi-
sem à redução do risco de doenças e de 
outros agravos, regido pelo princípio 

ações e serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação.

-

com recursos do orçamento da segu-
ridade social, da União, dos estados, 

além de outras fontes. Ele lembrou 

“com vistas a dar maior estabilidade 
para os recursos de saúde, consolidou 

das políticas de saúde pelos entes da 
federação”. Esta emenda acrescentou 

-
centuais mínimos a serem destinados 
pela União, estados, Distrito Federal e 

municípios para a saúde, visando a um 
aumento e a uma maior estabilidade 
dos recursos.

Esse entendimento, de acordo com 
o relator, vem sendo aplicado pelo 

a matéria nos quais têm acentuado 

entes da Federação o dever de tornar 
efetivo o direito à saúde em favor de 
qualquer pessoa, notadamente de 
pessoas carentes”.

tema constitucional versado nos autos 
“transcende interesse das partes en-
volvidas, sendo relevante do ponto de 
vista econômico, político, social e jurí-
dico”, motivo pelo qual se manifestou 

e pela reafirmação da jurisprudên-

reparos, impondo-se o desprovimento 
do recurso”, decidiu o ministro.

A manifestação do relator pelo re-

matéria foi seguida, por unanimidade, 

jurisprudência sobre o tema, a decisão 

Teori Zavascki, Luís Roberto Barroso 

O -
bunal Federal, ministro Ri-
cardo Lewandowski, assinou 

a resolução que destina aos candida-

em concursos públicos. A resolução 

administração pública federal, das 
autarquias, das fundações públicas, 
das empresas públicas e das socieda-
des de economia mista controladas 
pela União.

de reserva de vagas em concursos 

ser estendido, por meio de decisão 

segundo dados do último censo 
-

atuais em que se multiplicam con-

culturais, é importante se resgatar 
a cordialidade e a fraternidade na 
sociedade brasileira. O ministro lem-

Concurso para STF e CNJ 
terá reserva de vagas para negros

de Hollanda e o jurista 
Rui Barbosa, afirmando 

é um favor e que uma 
das maneiras de se fazer 
cumprir o princípio da 
igualdade é “promover a 
integração racial de forma 
absolutamente completa 
e de forma que não possa 
dar margem a dúvidas 
quaisquer, recuperando 
uma dívida multissecular 
com aqueles que foram 
trazidos à força de outro 
continente”.

A solenidade de assi-
natura das resoluções foi 
realizada na Presidência 

-
vidados e autoridades, 

Especial da Presidência da República 

da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Afro-Brasileiro, Associação dos 

entidades.
A resolução leva em consideração 

Descumprimento de Preceito Funda-

constitucional o sistema de cotas 
raciais adotado na Universidade de 

-
ção, quanto ao provimento de car-

sempre que o número de vagas for 
superior a três e os editais deverão 
especificar o total de vagas cor-
respondentes à reserva para cada 

cargo oferecido. Poderão 
concorrer às vagas reser-
vadas os candidatos que se 
autodeclararem negros ou 
pardos, no ato da inscrição 
no concurso público, con-
forme o quesito cor ou raça 
utilizado pela Fundação 

-

O  m i n i s t r o  R i c a r d o 
Lewandowski foi o relator 

-

das cotas raciais na Universi-
dade Federal do Rio Grande 

alvo de grande repercussão 
social e debatido em audiên-
cia pública convocada pelo 

ministro-relator.
O julgamento sobre a política de 

cotas raciais foi realizado em abril de 

por unanimidade o voto do relator. 

Programa das Nações Unidas para 

ligado à ONU - Organização das 
Nações Unidas, publicou como livro 
o voto do ministro Lewandowski. O 

foi publicado no dia 20 de outubro de 

Entes federados têm responsabilidade 
solidária na assistência à saúde, reafirma STF
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-

Turma do Tribunal Regional do 

não aceitou os recursos apresenta-
-

bição de terceirizar seus serviços 
e determinando o pagamento de 
dano moral coletivo de R$ 200 mil. 

F. Tostes Ribeiro.
O juiz Gilberto Augusto Leitão 

-
pital de terceirizar suas atividades 

Para o magistrado, “a terceirização 
de serviços médicos além de re-
presentar infringência às normas 

contratação interposta em ativi-

-
manece refém de serviços de saúde 

Tostes Ribeiro é incabível a utili-
zação de pessoa física ou jurídica 

investigação demonstram inequivo-
-

-

utilizando-se de mão de obra forne-
cida por outras empresas”, declara.

De acordo com o desembargador 

de contratação perpetrada pelo réu, 
com vistas a mascarar o vínculo de 
emprego com os profissionais de 
saúde e de fraudar o cumprimento 

-

nos autos.

-

Joaquim José da Silva 
Filho*

N
o geral, é proi-

nos feriados 
-

nos termos do artigo 70 

previsão em lei, con-
cessão de autorização 

-

que as atividades das empresas, por 
condições peculiares, não puderem 
ser interrompidas, ou em razão do 
interesse público, como é o caso do 
setor saúde.

-

empresa sempre deve remunerar 
-

dos, ou conceder as devidas folgas 

prejuízo da remuneração relativa 
ao repouso semanal, como previsto 

-

-

assegurada a remuneração em 

-

o pagamento em dobro dessas 

 na 

-

-
te em um feriado (das 

direito à remuneração 
em dobro do total de 

em parte do feriado, 

-
mingo também deverão ser pagos 
em dobro ou compensados com 
folga de mais um dia. Para os que 

dobro, como determina a regra da 

Finalmente, se o empregado, 
por imposição da escala, não 

menos a repor ou sofrer desconto 

-

(pode ser uma denúncia anônima, 
mas com todos os dados que a 

* Diretor de Assuntos Trabalhistas 
e Judiciários da CNTS 

e Secretário Geral do SinSaudeSP

Veja como funciona 
o trabalho nos feriados

do tratamento dado ao paciente, que 

-

-
nos”. O depoimento marcante retrata 

Este e outras dezenas de depoi-

-

buscou a condenação da Rede. A 
instituição foi condenada em R$ 500 
mil por dano moral coletivo, além 
de estar proibida de adotar qual-
quer conduta 
que iniba o 

direito de as-
sociação ou 
sindicaliza-
ção ou que 

-
sédio moral. 
A multa por 
descumpri-
mento é de 
R$ 50 mil.

Entenda o 
-

de que o Hospital impediu a criação 

o intuito de defender os interesses 

dos Empregados em Estabelecimen-

categoria.
A partir de tentativa de partici-

pação nestes movimentos sindicais, 
-

sédio moral, ameaças e demissões 
-

.
Em depoimento em juízo, uma 

-

suas pretensões sindicais, alegando 
-

colega, este mesmo coordenador 
-

“assinando sua carta de demissão”.
-

com o tema assédio moral, tendo 

-

-
gados parecem viver constantemen-

te inibidos de 
-

timo direito de 
associação”.

O juiz Acé-
l io Ricardo, 

Brasília tam-
bém condenou 

-
mou que “de-
liberadamen-
te e de forma 
persistente, a 

ré afrontou o direito de livre associa-
ção dos seus empregados. Agrediu 
verbalmente pelos mais variados 
motivos. Agiu com desprezo aos 

violando, sistematicamente, o dever 
de respeito à pessoa. Não observou 
o dever de urbanidade. Deve receber 
a devida reprimenda.”

Ele complementa que a prova tes-

a não se engajarem no movimento 

de assediador. A decisão tem efeito 

quanto à questão do assédio moral 

Rede Sarah é condenada 
em R$ 500 mil por assédio 

moral e conduta antissindical

Prontonorte é condenado por terceirização irregular


