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Câmara homenageia 
profissionais da Enfermagem

Durante a sessão solene Fórum Nacional cobrou a votação imediata do PL 2.295

Mais de 300 pessoas, entre 
profissionais, dirigentes 
sindicais e de classe e es-

tudantes, participaram da sessão so-
lene em homenagem ao profissional 
da enfermagem, dia 11 de maio, no 
plenário da Câmara dos Deputados. 
Para o coordenador-geral do Fórum 
Nacional da Enfermagem – 30 horas 
já! e secretário-geral da CNTS, Val-
dirlei Castagna, a homenagem é jus-
ta, mas a aprovação de projetos de 
interesse da categoria é primordial. 
Mais que homenagem, ele cobrou o 
reconhecimento e a valorização da 
categoria.

“O PL 2.295 está há 15 anos tra-
mitando nesta Casa e tem de ser 
colocado em pauta”, disse. Com a 
assinatura de líderes partidários que 
representam mais de 400 deputados, 

membros do Fórum protocolaram, 
dia 15 de abril, junto à secretaria da 
Mesa Diretora da Câmara, requeri-
mento para votação em regime de 
urgência do PL 2.295/00.

A CNTS parabeniza todos os 
profissionais da enfermagem pela 
passagem do Dia do Enfermeiro e 
da Enfermeira. “São desses profis-
sionais, que tantas vezes abdicam 
da própria saúde e bem estar em 
prol do cuidar dos enfermos e que a 
cada dia precisam superar desafios 
e obstáculos, que dependem o bom 
funcionamento dos hospitais e a re-
cuperação dos doentes, com reflexos 
políticos, econômicos e sociais para 
a sociedade brasileira”, ressalta o 
presidente da CNTS, José Lião de 
Almeida.
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Ante as ameaças que representa o PL 30/15 a CNTS vem a público 
manifestar sua indignação para com a proposta, por entender que sua 
aprovação é o mais duro golpe contra a classe trabalhadora. Em au-
diência pública, trabalhadores, parlamentares, juristas, acadêmicos e 
representantes de movimentos sociais foram unânimes contra o projeto 
que, a pretexto de regulamentar o trabalho terceirizado, altera as relações 
de trabalho levando à situação análoga à escravidão. Juristas apontam 
retrocesso na democracia e nos direitos humanos. O Conselho Nacional 
de Saúde aprovou documento pela rejeição da proposta.
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Não, não, não à terceirização!

Câmara homenageia 
profissionais da Enfermagem

Perfil da 
Enfermagem
Pesquisa divulgada 

às vésperas das 
comemorações 
da Semana da 

Enfermagem revela 
desgaste, insegurança e 

baixos salários.
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Saúde Pública de 
Qualidade para 
Cuidar Bem das 

Pessoas: Direito do 
Povo Brasileiro 

Até a realização da 15ª 
Conferência Nacional de 
Saúde, as conferências 

temáticas devem mobilizar 
cerca de dois milhões de 
pessoas em todo o país.

Pág. 7

Orçamento corta 
recursos da saúde 

e educação
O bloqueio de R$ 69,9 
bilhões no Orçamento 

da União, o maior corte 
feito no Brasil nos 

últimos anos, mais uma 
vez, a população mais 

necessitada será a maior 
prejudicada. 
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Decisão será 
do Judiciário

STF acata ADIn das 
Confederações contra 

MPs 664 e 665. 
Entidades denunciam 

retrocesso na  
condição de vida  

de milhões  
de brasileiros. 
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Em prejuízo dos 
trabalhadores 

Congresso aprova 
MPs 664 e 665
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Dilma vetará 
alternativa ao fator 

previdenciário
Pág. 15

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime



2

Jornal da CNTS

Abril/Maio/Junho de 2015

Crise aponta 
necessidade de reação

Crise aponta 
necessidade de reação

Pesquisa do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
- IBGE revela que o desem-

prego no Brasil chegou a 8% no 
trimestre encerrado em abril, o 
que significa 8,03 milhões de pes-
soas sem trabalho formal no país 
no período. O índice era de 7,1% 
em igual período do ano passado. 
Dados do Ministério do Trabalho 
indicam o fechamento de quase 
100 mil postos de trabalho formais 
em abril e queda dos rendimentos, 
movimento que tende a se agravar 
ao longo do ano.

“O Brasil, a sétima maior eco-
nomia do mundo, enfrenta dificul-
dades para sustentar o crescimento 
por meio do aumento dos inves-
timentos, do incremento geral da 
produtividade 
e da agregação 
de valor na pro-
dução de bens 
e serviços. Sem 
crescimento eco-
nômico, não há 
geração de em-
prego”, afirma 
o Sociólogo, di-
retor técnico do 
Dieese e membro 
do Conselho de 
Desenvolvimen-
to Econômico e 
Social, Clemente 
Ganz Lúcio, no 
artigo Desafios do mercado de 
trabalho.

Ele avalia que o problema é 
agravado pelas medidas de ajuste 
fiscal, pressão inflacionária, políti-
ca monetária restritiva, Operação 
Lava Jato, entre outros, que contri-
buem para queda no nível de ati-
vidade econômica e uma recessão 
que pode chegar a um PIB negativo 
de 2% neste ano e baixíssimo cres-
cimento em 2016.

Ainda segundo o diretor do 
Dieese, “nesse cenário, as medidas 
de ajuste fiscal alteram as regras de 
acesso ao sistema de proteção, espe-
cialmente no que se refere à situação 
de desemprego. Ainda não há um 
instrumento adequado para garan-
tir o emprego e evitar demissões, 
em situações adversas”. Lideranças 
sindicais criticam as MPs 664 e 665, 
incluídas no pacote de ajuste fiscal, 
que dificultam o acesso dos traba-
lhadores demitidos a direitos traba-
lhistas e previdenciários, essenciais 
no momento da demissão.

Com o agravamento da crise 
econômica e as demissões dela 
decorrentes, anuncia o diretor do 
Diap e analista político, Antonio 
Augusto de Queiroz, o governo 
retomou o debate de alguns temas 

vinculados às relações de trabalho. 
A primeira medida veio com a 
criação do Fórum de Debates so-
bre Política de Emprego, Trabalho 
e Renda e de Previdência Social. 
Representantes dos trabalhadores, 
empregadores e do governo têm 
como tarefa discutir e apresentar 
propostas.

Ele alerta, porém que o debate 
não se limitará ao Fórum, devendo 
incluir ministérios como os da In-
dústria e da Agricultura e Pequena 
e Micro Empresa, “cujos titulares 
foram ou são líderes patronais dos 
respectivos setores”, e que tam-
bém pretendem “propor, apoiar 
ou defender posições em relação 
aos temas do mundo do trabalho, 
especialmente na perspectiva de 

flexibilização dessa legislação”.
Queiroz ressalta, ainda, que o 

governo federal deve editar em 
breve medida provisória para 
instituir o Programa Nacional de 
Proteção ao Emprego (PPE) que, 
mediante acordo coletivo, permiti-
rá a redução de até 30% da jornada 
com redução de salário propor-
cional, porém, com regras para 
os empregadores e compensação 
pecuniária ao empregado em 60% 
da eventual redução salarial por 
parte do governo.

“Setores empresariais, liderados 
por suas entidades de classe, já 
estão se articulando para ampliar 
a abrangência do programa, para 
permitir a flexibilização em outros 
direitos, porém, sem contrapartida 
governamental. Depois das MPs 
664 e 665 e do projeto que genera-
lizou a terceirização e a pejotização, 
inclusive nas atividades-fim das 
empresas, todo cuidado será pouco 
em relação ao conteúdo das novas 
propostas”, alerta. 

Mais uma preocupação é le-
vantada pelo economista Marcio 
Pochmann, ao afirmar que, “após 
sua hibernação por mais de uma 
década, o neoliberalismo vem 
registrando sinais recentes de seu 

reaparecimento”. Segundo ele, os 
sinais surgem “de um novo quadro 
recessivo, capaz de alterar a traje-
tória positiva de elevação no nível 
de emprego e de ampliação salarial. 
Na sequência, a abertura para o 
crescimento da presença do setor 
privado em paralelo à contenção 
do Estado em algumas atividades”.

Pochmann cita como exemplos 
a aprovação da legislação que in-
centiva a entrada de capital estran-
geiro na saúde; o estabelecimento 
de oligopólios privados no ensino 
superior e participação importante 
do capital estrangeiro; a contenção 
no gasto público imposta pela reto-
mada do programa de austeridade 
fiscal; a possibilidade de haver no-
vas rodadas de concessões no servi-

ço público; e 
o atual vigor 
l e g i s l a t i v o 
expresso pelo 
rápido avan-
ço da pauta 
p a t r o n a l  e 
ant i laboral 
estabelecida 
pela condu-
ção de vota-
ções sobre a 
terceirização 
e o simples 
trabalhista.

Com vis-
tas a discutir 

alternativas, o Congresso Nacional 
deve instalar em breve a Frente 
Parlamentar pela Valorização do 
Trabalho, prevista no PRS 30/07, 
do senador Paulo Paim (PT-RS), in-
tegrada por senadores e deputados, 
cuja criação foi aprovada dia 3 de 
junho e aguarda promulgação. O 
objetivo é ampliar o debate para re-
solver o problema de desemprego 
e subemprego e pensar em saídas 
para o trabalho informal. As dis-
cussões poderão ser acompanhadas 
pela sociedade.

Originária do grego, a palavra 
krisis tem sentido de momento deci-
sivo, necessidade de reação. Diante 
do cenário de pessimismo, o movi-
mento sindical deverá ser propositi-
vo, definir prioridades e usar de suas 
prerrogativas para interferir e apon-
tar caminhos rumo à manutenção 
dos direitos sociais e trabalhistas de 
seus representados e estar atento às 
reivindicações de toda a sociedade. 
É preciso que as entidades sindicais, 
por seus dirigentes, estejam alertas, 
mobilizadas e unidas, visando a re-
tomada do crescimento econômico 
do país e das políticas públicas que 
levem à justiça social.
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Em sessão solene na Câmara, Fórum 
da Enfermagem reivindica 30 horas

Mais de 300 pessoas, entre 
profissionais, dirigentes 
sindicais e de classe e es-

tudantes, participaram da sessão 
solene em homenagem ao profissio-
nal da enfermagem, realizada dia 11 
de maio, no plenário da Câmara dos 
Deputados. O evento, solicitado pelo 
deputado Wilson Filho (PTB-PB) 
e pela deputada Carmen Zanotto 
(PPS-SC), atendeu a demanda do 
Fórum Nacional da Enfermagem 
– 30 Horas Já!, que mais uma vez 
cobrou a votação imediata do PL 
2.295/2000.

Para o coordenador-geral do 
Fórum e secretário-geral da CNTS, 
Valdirlei Castagna, a homenagem 
feita pela Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Enfermagem é justa, 
mas a aprovação de projetos de 
interesse da categoria é primordial. 
“Queremos, sim, ser homenageados, 
mas, a homenagem maior que a 
enfermagem precisa é o seu reco-
nhecimento, a sua valorização. O 
PL 2.295 está há 15 anos tramitando 
nesta Casa e tem de ser colocado 
em pauta. Depois lutaremos pela 
aprovação do projeto. O importante 
agora é colocar para votação. Não 
podemos mais esperar”, disse. 

Castagna afirmou ainda que 
“cerca de 65% dos trabalhadores 
da enfermagem têm dois vínculos 
empregatícios, não porque querem, 
mas porque não conseguem sobre-
viver com este salário mísero. A ca-
tegoria precisa também de um piso 
salarial regulamentado”. E cobrou 
apoio para a realização de audiên-
cia com o presidente da Câmara 
para que as entidades apresentem 
a defesa da aprovação do projeto. 
Lideranças do Fórum se reuniram 
com o líder do PMDB na Câmara, 
deputado Leonardo Picciani, que 
pediu mais informações sobre o 
impacto da jornada de 30 horas para 
que possa buscar uma negociação 
com a bancada.

De acordo com o coordenador da 
Frente da Enfermagem, deputado 

Wilson Filho, os profissionais da 
saúde são os principais atores da 
saúde brasileira. “A enfermagem 
representa mais de 50% dos profis-
sionais de saúde em todo o Brasil. 
A saúde está na UTI e só não veio a 
óbito por causa dos profissionais da 
enfermagem, que dão duro todos os 
dias para cuidar da melhor forma os 
pacientes que vêm até eles”. 

A vice-presidente da Federação 
Nacional dos Enfermeiros - FNE, 
Shirlley Moralles, aproveitou a opor-
tunidade para homenagear as mães 
que são profissionais da enfermagem. 
“Não poderíamos deixar de falar 
das mães da enfermagem. Além da 
exaustiva jornada de trabalho, ainda 
enfrentam a terceira jornada que é a 
família. Para dar dignidade a todos 
os trabalhadores e trabalhadoras 
da enfermagem precisamos com 
muita urgência aprovar o PL 2.295. 
Precisamos que o parlamento faça 
cumprir os compromissos feitos com 
a enfermagem”.

Segundo a vice-presidente da As-
sociação Brasileira de Enfermagem 
- ABEn, Lucília Santana, os trabalha-

dores da enfermagem querem uma 
resposta imediata a respeito das 30 
horas. “Temos um projeto de lei que 
regulamenta a jornada de trabalho 
da enfermagem. Este PL está parado 
nesta Casa há 15 anos. Não podemos 
mais permitir que profissionais da 
enfermagem sofram mais 15 anos 
com jornadas exaustivas de trabalho. 
Queremos 30 horas já”.

A deputada federal Erika Kokay 
(PT-DF) também manifestou apoio 
ao PL 2.295/00. “Saúde é direito à 
vida. Todos os profissionais da en-
fermagem são semeadores da vida. 
A saúde não pode mais ser medico-
centrada. Este parlamento precisa 
cuidar melhor das pautas daqueles 
que cuidam da saúde do povo”. 
Kokay destacou que, no Distrito 
Federal, os profissionais da enfer-
magem já trabalham com jornadas 
reduzidas, de 20 horas. “Ao aplicar-
mos esta jornada não falimos o Esta-
do. E por que não podemos repeti-la 
em nível nacional? Quanto ao finan-
ciamento dos filantrópicos, devemos 
sim discutir, mas não à custa dos 
profissionais da enfermagem”, disse.

O presidente da Associação 
Nacional de Auxiliares e Técnicos 
de Enfermagem - Anaten, Antônio 
Costa, enfatizou a necessidade de 
dar melhores condições de traba-
lho para enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem. “Somos 
1,7 milhão de profissionais em todo 
o país. Cuidamos todos os dias 
da saúde do povo brasileiro, mas 
não recebemos o mesmo cuidado 
dos nossos governantes. Não é 
possível que não tenhamos ainda 
nossa carga horária minimamente 
regulamentada”. 

Para a primeira secretária do 
Conselho Federal de Enfermagem - 
Cofen, Maria Borges, a enfermagem 
é uma categoria essencial, porém, 
pouco valorizada. “Este é um mo-
mento para comemorarmos con-
quistas, mas principalmente, para 
discutirmos pautas de interesse da 
enfermagem. Recentemente o Co-
fen divulgou pesquisa para definir 
quem é a enfermagem brasileira. Os 
dados não são animadores. Cerca 
de 1,8% dos trabalhadores rece-
bem menos de um salário mínimo. 
Outros 17% relatam que ao somar 
toda a renda mensal não chegam a 
mil reais. Isto é uma realidade que 
precisa acabar”, destacou.

A vice-presidente da Executiva 
Nacional dos Estudantes de Enfer-
magem - ENEEnf, Brenda Castro, 
ressaltou a importância das 30 horas 
na vida dos profissionais da enferma-
gem. “Não queremos as 30 horas por 
regalia, mas para cuidar das nossas 
famílias, para estudar e nos capaci-
tar”. Já o representante da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores em 
Seguridade Social - CNTSS, Ademir 
Portilho, questionou o envolvimento 
de parlamentares com as empresas. 
“Se verificarmos os dados da última 
eleição, veremos que as empresas 
privadas de saúde são as grandes 
financiadoras das campanhas de 
muitos parlamentares. Como apro-
varemos um projeto que beneficia os 
trabalhadores?”, questionou. 

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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Fórum reapresenta requerimento 
para votação imediata do PL 2295

Com a assinatura de líderes par-
tidários que representam mais 
de 400 deputados, membros 

do Fórum Nacional da Enfermagem 
protocolaram, dia 15 de abril, junto 
à secretaria da Mesa Diretora da Câ-
mara, requerimento para votação em 
regime de urgência do PL 2.295/00.

“O apoio conquistado é resul-
tado das constantes atividades 
realizadas desde o mês de feve-
reiro no sentido de conscientizar 
os novos deputados e reforçar os 
argumentos junto aos reeleitos da 
importância de aprovação do pro-
jeto não somente para a categoria, 
mas também para a sociedade, que 
terá atendimento de melhor qua-
lidade”, destaca o secretário-geral 
da CNTS e coordenador do Fórum, 
Valdirlei Castagna. A Confederação 
assumiu em março a coordenação 
do Fórum, que também teve sua 
composição ampliada, de forma a 
fortalecer a luta pelas 30 horas, bem 
como ampliação das causas a serem 
defendidas em conjunto.

 “Que a batalha será dura e mui-
to difícil não temos dúvidas. Mas 
também temos confiança em nossa 
força e na garra e união da catego-
ria. O PL 2.295 só não passou até 
agora devido a manobras ardilosas 
de parlamentares sem compromisso 
com a Enfermagem brasileira. Desta 
vez não permitiremos que nada 
impeça a nossa vitória. O trabalha-

dor da enfermagem é obrigado a 
conviver todos os dias com as mais 
perigosas condições de insalubrida-
de”, ressalta o presidente da CNTS 
e do Sindicato dos Empregados da 
Saúde de São Paulo, José Lião de 
Almeida.

O diretor de Assuntos Legisla-
tivos da CNTS, Mário Jorge Filho, 
também esteve presente à atividade 
e comentou a importância do forta-
lecimento do Projeto. “O deputado 
André Moura é um defensor da 
pauta, desde seu mandato anterior 
ele apoiava o projeto solicitando 
audiências e vem tentando também 
sensibilizar seus colegas. Esperamos 
que em breve o PL entre em pauta e 
seja finalmente aprovado”, comen-
tou Mário Jorge. Em março os mem-
bros do Fórum estiveram na Casa 
recolhendo assinaturas dos líderes 
partidários, além de intensificar as 
atividades e manifestações em torno 
do Projeto de Lei.

Um manifesto com as justifica-
tivas do Fórum em defesa das 30 
horas, assinado pela CNTS, FNE, 
CNTSS, Anaten, Eneenf, Cofen e 
ABEn, foi entregue aos novos depu-
tados. No documento, as entidades 
apontam os princípios da legali-
dade – a primeira lei do exercício 
profissional já pedia a jornada de 
30 horas e a regulamentação tem 
respaldo na Constituição Federal; e 
da isonomia, pois outras categorias 

da saúde desfrutam da redução da 
jornada de trabalho, em virtude das 
peculiaridades de atuação, e grande 
parte dos trabalhadores em saúde, 
especialmente servidores públicos 
estaduais, vem adotando na prática, 
por força de lei ou ainda por norma 
coletiva específica, a jornada de 30 
horas.

Defendem a proposta, ainda, sob 
os princípios da saúde e segurança – 
esses profissionais lidam diretamen-
te com o sofrimento, a angústia e a 
morte, sendo indispensável dispor 

de condições especiais de trabalho; 
também lidam com a manipulação 
de drogas e material perfurocortan-
te e correm risco de contaminação 
por doenças infecto-contagiosas. 
“A fadiga e a perda de percepção 
decorrentes do desgaste físico e 
psicológico podem expor o usuário/
cliente a erros de procedimentos, 
acidentes de trabalho e doenças ocu-
pacionais”. O documento ressalta, 
também, que a jornada de 30 horas 
semanais é condição necessária para 
a assistência segura e de qualidade.

A CNTS parabeniza todos os 
profissionais da enfermagem pela 
passagem do dia 12 de maio, conhe-
cido internacionalmente como o Dia 
do Enfermeiro e da Enfermeira. Até 
o dia 20, data comemorativa dos au-
xiliares e técnicos de enfermagem, é 
celebrada a Semana da Enfermagem, 
que este ano teve como tema ‘Enfer-
magem em Defesa do SUS’.

A equipe de enfermagem é, hoje, 
responsável por 60% da força de tra-
balho em saúde. E com a ampliação 
do conhecimento e dos constantes 
avanços tecnológicos o profissional 
conquistou espaços, ampliou o leque 
de atividades, assumiu novos cargos 
e adquiriu mais autonomia e respon-
sabilidades nos campos profissional, 
ético, administrativo e civil.

O papel da enfermagem é essen-
cial desde o cuidar da população, no 
aspecto da prevenção e da atenção 
em saúde, até a sua participação 
efetiva nas relações humanas. As leis 
que dispõem sobre o exercício e a for-
mação dos profissionais da enferma-
gem, assim como o código de ética, 
ressaltam o comprometimento com a 
saúde e qualidade de vida da pessoa, 

da família e da coletividade. Nesse 
sentido, os profissionais atuam na 
promoção, prevenção, recuperação, 
reabilitação da saúde e reinserção 
do paciente/cliente no meio social.

Para o presidente da CNTS, José 
Lião de Almeida, a valorização do 
profissional da enfermagem é fun-
damental para uma boa assistência 
ao paciente. “Os profissionais da 
enfermagem são, atualmente, a en-
grenagem da saúde no nosso país. 
Portanto, nada mais justo do que 
valorizar um profissional tão im-
portante, dando a ele capacitação e 
boas condições de trabalho”, disse.

O compromisso da enfermagem 
com a saúde e o bem estar do povo é 
que tem norteado o trabalho presta-
do por 1,7 milhão de trabalhadores 
da saúde pelo país afora. São desses 
profissionais – que tantas vezes abdi-
cam da própria saúde e bem estar em 
prol do cuidar dos enfermos e que a 
cada dia precisam superar desafios 
e obstáculos – que dependem o bom 
funcionamento dos hospitais e a re-
cuperação dos doentes, com reflexos 
políticos, econômicos e sociais para a 
sociedade brasileira.

Semana da enfermagem: 
comemorando conquistas 

e lutando por direitosA Comissão de Seguridade So-
cial e Família realizou nos dias 17 e 
18 de junho o Simpósio Nacional de 
Saúde, com o tema “Saúde: direito 
de todos, dever do Estado”. O ob-
jetivo foi promover uma discussão 
crítica e ampla sobre a gestão, o 
financiamento e a política de recur-
sos humanos do Sistema Único de 
Saúde. As conclusões do simpósio 
serão uma contribuição à 15ª Con-
ferência Nacional de Saúde. 

No dia 17, aconteceu a primeira 
mesa de debates com o tema “SUS: 
Compromisso Constitucional e 
Relações Econômicas e Sociais”. 
Em discussão o papel do Estado, 
a natureza pública dos serviços e 
modelos de gestão. Participaram o 
ministro da Saúde Arthur Chioro; 
o Conselho Nacional de Saúde; 
a Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva - Abrasco; e o professor 
Nelson Rodrigues dos Santos, da 
Unicamp.

No mesmo dia, teve vez a dis-
cussão em torno do tema “Forma-
ção e Relações de Trabalho”, com a 
participação de Lelio Bentes Correa, 
ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho; Cláudia Rejane de Lima, 
do Dieese; Paulo Gadelha, presi-
dente da Fiocruz; e Heider Aurélio 
Pinto, secretário de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde do 

Ministério da Saúde.
Dia 18, pela manhã, a mesa de 

debates abordou “Política Indus-
trial: Superação da dependência 
externa, inovação, assistência far-
macêutica e acesso universal”. 
Participaram o ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, José Aldo 
Rebelo Figueiredo;  Jorge Costa, 
assessor técnico da vice-presidência 
de Produção e Inovação em Saú-
de da Fiocruz; Carlos Gadelha, 
secretário de Desenvolvimento 
da Produção/MDIC; e Reinaldo 
Guimarães, vice-presidente da As-
sociação Brasileira da Indústria de 
Química Fina, Biotecnologia e suas 
Especialidades - Abifina.

Também na quinta-feira, houve 
discussões sobre “Financiamento: 
pacto federativo e novas fontes”. 
Entre os convidados o ministro 
Nelson Barbosa, do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; a secretária 
executiva do Ministério da Saúde, 
Ana Paula Menezes; o coordenador 
nacional do Movimento Saúde +10, 
Ronald Ferreira dos Santos; o presi-
dente do Conass, Wilson Alecrim; 
e o presidente do Conasems, José 
Fernando Casquel Monti. O reque-
rimento para realização do Simpó-
sio é da deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ). A CSSF é presidida pelo 
deputado Antonio Brito (PTB-BA).

Seguridade realiza 
Simpósio de Saúde

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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Bloqueio de verbas 
Lideranças na Câmara dos 

Deputados comentaram o blo-
queio de recursos do orçamen-
to deste ano. O líder do PT, 
deputado Sibá Machado (AC), 
disse que o contingenciamento 
foi necessário e que poderia 
ter sido menor se o Congresso 
já tivesse concluído a votação 
das medidas do ajuste fiscal. 
Sibá Machado esclareceu que 
o bloqueio não é definitivo 
e que pode ser revertido no 
segundo semestre. “Se sair o 
ajuste fiscal em tempo hábil, 
com certeza serão retomados 
todos esses investimentos no 
segundo semestre. E o con-
tingenciamento deverá ser 
reduzido”, disse.

Já o vice-líder do PSDB 
deputado Nilson Leitão (MT) 
voltou a criticar o descumpri-
mento de promessas de cam-
panha da presidente Dilma 
Rousseff. Ele avaliou que, mais 
uma vez, quem paga a conta é 
o cidadão. “[Foram cortados] 
recursos diretos da educação, 

da saúde, de infraestrutura, de 
todos os setores que podem gerar 
empregos e renda e também que 
cuidam da vida do cidadão brasilei-
ro, que é a obrigação do governo”, 
afirmou Nilson Leitão.

O líder do PPS, deputado Ru-
bens Bueno (PPS-PR), disse que 
o contingenciamento é resultado 
da política econômica equivocada 
adotada pelo governo. “Em vez de 
cortar na própria carne, reduzindo 
seus próprios gastos, o governo 
prefere reduzir investimentos na 
educação e na saúde”, lamentou 
Bueno, ao criticar o gasto excessivo 
com os atuais 39 ministérios e com 
cargos comissionados. (Com Agên-
cia Brasil e Agência Câmara)

Bloqueio de R$ 69,9 bilhões no orçamento 
corta recursos da saúde e educação

O governo federal anunciou, 
dia 22 de maio, bloqueio 
de R$ 69,9 bilhões no Orça-

mento da União e, mais uma vez, 
a população mais necessitada será 
a maior prejudicada. Os ministérios 
das Cidades (R$ 17 bilhões), da Saúde 
(R$ 11,7 bilhões) e da Educação (R$ 9,4 
bilhões) foram os mais atingidos pelos 
cortes no orçamento de 2015. Ao todo, 
os três ministérios concentram 54,9% 
do contingenciamento total anuncia-
do. Os cortes acontecem em meio às 
crises na assistência médico-hospitalar 
e no ensino público, dos quais depen-
dem cerca de 70% dos brasileiros.

“É o maior corte feito no Brasil nos 
últimos anos”, afirmou o ministro 
do Planejamento, Nelson Barbosa. 
Ele ressaltou, no entanto, que serão 
mantidos os recursos dos programas 
sociais. No Ministério do Desenvol-
vimento Social, o contingenciamento 
preserva o Bolsa Família, com R$ 27,7 
bilhões, e mantém os demais progra-
mas do Plano Brasil sem Miséria.

Segundo Barbosa, o orçamento 
do Ministério da Educação conti-
nuará com valor acima do mínimo 
estabelecido pela Constituição em 
R$ 15,1 bilhões, preservando os 
programas prioritários e garantindo 
o funcionamento das universidades 
e dos institutos federais. Na saúde, 
o orçamento também ficará acima 
do mínimo constitucional em R$ 3 
bilhões, com recursos assegurados 
para o Sistema Único de Saúde e os 
programas Mais Médicos e Farmácia 
Popular.

“Os usuários dos serviços públicos 
de saúde estão morrendo à míngua 
por conta da falta de profissionais, de 
equipamentos, de acomodações, de 
remédios, enfim, de toda a infraes-
trutura. E na educação o quadro é de 
greves e mobilizações que se espalham 
pelo país devido ao arrocho salarial, 
precariedade das escolas, falta de 
material e merenda, o que resulta na 
total falta de condições de trabalho”, 

observa o diretor tesoureiro-
-geral da CNTS, Adair Vassoler.

O contingenciamento do 
governo também atinge as 
emendas parlamentares ao or-
çamento, que geralmente desti-
nam recursos para obras e ser-
viços nos municípios. Segundo 
a Constituição Federal, o valor 
disponível para as emendas 
impositivas corresponde a 
1,2% da Receita Corrente Lí-
quida (RCL) do governo no 
ano anterior. “Pegou-se a RCL 
de 2014 e, sobre isso, aplicou-se 
1,2%”, disse o ministro.

Contingenciamento
A Constituição determina 

que, sobre esse valor, seja 
aplicado o mesmo percentual 
de contingenciamento das 
despesas discricionárias do 
governo. “Aquele valor de 
R$ 69,9 bilhões corresponde 
a um contingenciamento de 
cerca de 40% das despesas 
discricionárias do governo, 
excluindo as emendas. Então, 
esse percentual foi aplicado às 
emendas e, com isso, chegou-se 
ao valor, disponível para emendas 
impositivas, de R$ 4,6 bilhões”, ex-
plicou Barbosa.

O ministro afirmou que, com o 
bloqueio anunciado, as despesas 
discricionárias do governo (despe-
sas sobre as quais incide o contin-
genciamento) cairão para 4,2% do 
PIB neste ano. “É um esforço fiscal 
considerável”, ressaltou Barbosa. 
Essas despesas, que podem ser de 
custeio ou investimento, são as que 
o governo decide ou não executar. 
O orçamento deste ano prevê receita 
líquida de R$ 1,2 trilhão (21,9% do 
Produto Interno Bruto) e despesas 
primárias totais – sem contar gastos 
com juros e amortização da dívida – 
de R$ 1,1 trilhão (20,9% do PIB).

O governo federal enviou ao Con-

José Lião de Almeida*

O corte de cerca de R$ 12 
bilhões no orçamento da saúde 
anunciado pela equipe econômica 
mostra que a saúde dos brasilei-
ros pode piorar. É com grande 
preocupação que analisamos esse 
corte, pois ele vai na contramão 
do Movimento em Defesa  da 
Saúde Pública – Saúde + 10, que 
se mantém mobilizado na busca 
pela aprovação do Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular 321/2013. 
O PLP, que obteve mais de dois 
milhões e duzentas mil assinatu-
ras busca garantir a aplicação de 
10% das receitas correntes brutas 
da União para o financiamento 
das ações e serviços públicos no 
âmbito do SUS.

O SUS é um dos sistemas de 

saúde pública mais importantes 
do mundo e mobilizar a socie-
dade para o seu fortalecimento 
é uma das principais lutas da 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores da Saúde (CNTS) e do 
SinSaudeSP. Por isso mesmo, este 
corte no orçamento representa um 
grande retrocesso do governo em 
sua política pública em prol da 
saúde do cidadão e de uma socie-
dade mais justa.

Esse corte, realizado de forma 
fria e calculista, representa a am-
pliação e o agravamento da dor e 
do sofrimento que já atinge mi-
lhões de famílias brasileiras. Em 
especial, causará um dano maior 
aos mais necessitados, aos idosos, 
crianças e mulheres, aos trabalha-
dores de menor renda, que depen-
dem do SUS como única alterna-

tiva de atendimento.
Afeta, ainda, de ma-

neira especialmente da-
nosa os trabalhadores 
da saúde, pois os deixa 
ainda mais vulneráveis 
a situações de estresse 
pela sobrecarga do sis-
tema. Hoje as condições 
de trabalho e atendi-
mento ao paciente já 
são calamitosas em boa 
parte da rede pública e 
também na rede priva-
da, principalmente nos hospitais 
filantrópicos, santas casas e outros 
que dependem da verba do SUS 
para sobreviver.

Por isso mesmo precisamos 
estar mobilizados para pressio-
nar o Congresso a aprovar não 
só o PLP 321/13 (Saúde + 10), 

como também o PL 
2295/00, que institui 
a  jornada de 30 ho-
ras semanais para a 
Enfermagem e o PL 
4924/09, que esta-
belece o Piso Salarial 
da categoria. Nesse 
sentido, já estamos 
em contato com o 
deputado federal Ar-
naldo Faria de Sá, re-
lator do PL 2295/00, 
para elaborarmos 

uma estratégia de luta vencedora 
visando sua aprovação o mais 
breve possível.

Vamos lutar para a saúde me-
lhorar!

*Presidente da CNTS 
e do SinSaudeSP

Vamos lutar para a saúde melhorar!

gresso Nacional, também no dia 22, a 
Medida Provisória 675/15, que eleva 
de 15% para 20% a alíquota da Con-
tribuição Social sobre Lucro Líquido 
(CSLL), devida por instituições finan-
ceiras, como bancos, seguradoras e ad-
ministradoras de cartão de crédito. A 
medida faz parte do ajuste fiscal pro-
posto pelo governo e em discussão no 
Congresso, que já alterou benefícios 
como o seguro-desemprego, o abono 
salarial (MP 665/14) e a pensão por 
morte (MP 664/14). Além disso, há o 
Projeto de Lei 863/15, do Executivo, 
que aumenta impostos para 56 setores 
econômicos beneficiados com a deso-
neração da folha de pagamentos. Com 
essas medidas, o Executivo busca 
atingir a meta de superavit primário 
deste ano, de R$ 55,3 bilhões.

Paulo Pavone
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De maioria feminina; jovem; 
com predomínio de pardos e 
pretos; inseridos majoritaria-

mente no sistema público de saúde; 
e aglomerados, em sua maioria, na 
região sudeste. Este é o perfil da 
enfermagem brasileira segundo 
pesquisa divulgada pelo Cofen, em 
parceria com a Fundação Oswaldo 
Cruz - FioCruz. 10% dos trabalhado-
res da enfermagem afirmam ter sofri-
do acidentes de trabalho nos últimos 
12 meses e apenas 30% afirmam se 
sentir seguros no local de trabalho.

Ainda de acordo com a pesquisa, 
divulgada às vésperas das comemo-
rações da Semana da Enfermagem, 
a categoria comporta ao todo cerca 
de 1,6 milhão de trabalhadores. 
Destes, 20% são enfermeiros. Os 
outros 80% são técnicos e auxiliares 
de enfermagem. Quanto à formação, 
a pesquisa aponta que 30% [mais de 
1,3 milhão] de técnicos e auxiliares 
de enfermagem estão fazendo algum 
curso superior, os outros 70% reve-
lam que no futuro desejam fazer um 
curso de graduação na área. A CNTS 
participou como entidade apoiadora 
da pesquisa em sua fase inicial, por 
meio do vice-presidente, João Rodri-
gues Filho.

Para a coordenadora, Maria He-
lena Machado, a pesquisa realizada 
é a mais completa que existe acerca 
da categoria. “Traçamos o perfil da 
grande maioria dos trabalhadores 
que atuam do campo da saúde. 
Trata-se de uma categoria presente 
em todos os municípios, fortemente 
inserida no SUS e com atuação nos 
setores público, privado, filantrópico 
e de ensino. Isso demonstra a dimen-
são da pesquisa, que não contempla 
apenas os que estão na ativa, mas a 
corporação como um todo”, disse.

A pesquisa aponta ainda que a ca-
tegoria encontra dificuldades na hora 
de se inserir no mercado de trabalho. 
“60% dos profissionais entrevistados 
afirmam ter dificuldade na hora de 

se efetivar em um emprego. Entre as 
principais dificuldades listadas estão 
a falta de concursos públicos na área, 
a formação deficitária e a falta de 
oportunidades”, destacou Machado.

Outro dado preocupante é o nú-
mero de trabalhadores que atuam em 
subjornadas e recebem subsalários. 
De acordo com Maria Helena, são 
consideradas subjornadas aquelas 
que têm duração inferior a 20 horas. 
“Há um volume considerável de 
trabalhadores nesta situação. Ela 
geralmente ocorre quando um co-
lega substitui o outro no horário de 
trabalho”. Quanto aos subsalários, 
são considerados valores iguais ou 
inferiores a R$ 1.000. “Há um desní-
vel no salário pago aos trabalhadores 
da enfermagem. 14% dos que estão 
no setor público recebem subsalá-
rios; no setor privado este número 
sobe para 21%; no setor filantrópico 
também são 21%; e no ensino são 
apenas 12%”.

Para o presidente da CNTS, José 
Lião de Almeida, será necessário 
empenho do Poder Legislativo para 
que os trabalhadores da enferma-
gem não sofram com subjornadas e 
subsalários. “Atualmente, existem 
dois principais projetos na Câmara 
que são de interesse da enfermagem. 
Um está pronto para ser votado 
e o outro precisa ser reapreciado. 
Com a nossa jornada de trabalho 
regulamentada pelo PL 2.295/00, os 
profissionais terão a oportunidade 
de descansar e se qualificar; e, com 
o nosso piso salarial regulamentado 
pelo PL 4.924/09, poderemos dar ao 
trabalhador e trabalhadora da enfer-
magem um pagamento digno pelo 
trabalho realizado”, disse.

O presidente do Cofen, Manoel 
Carlos Nery, acredita que a categoria 
representa, atualmente, a maior força 
de trabalho na saúde, mas precisa 
de cuidados e de merecida impor-
tância. “Os dados mostram que os 
profissionais trabalham em jornadas 

Estudo aponta desgaste e baixos 
salários na área da enfermagem

muito altas, recebem salários, em sua 
maioria, muito baixos e que obri-
gam o profissional a ter mais de um 
vínculo de trabalho e em condições 
muito ruins”.

De acordo com o tesoureiro da 
CNTS, Adair Vassoler, “é preciso in-
vestir muito em saúde para termos a 
qualidade que precisamos. Em 2013, 
o movimento Saúde +10, que a CNTS 
faz parte, levou mais de 2 milhões de 
assinaturas para a Câmara, pedindo 
o investimento de 10% das receitas 
brutas da União no SUS. Atualmente, 
o projeto está pronto para votação em 
plenário”, lembrou.

Acidentes de Trabalho - 10% 
dos trabalhadores da enfermagem 
afirmam ter sofrido acidentes de tra-
balho nos últimos 12 meses. Quanto 
ao adoecimento, 56% revelaram ter 
precisado de atendimento médico 
nos últimos meses. De acordo com 

a coordenadora da pesquisa, Maria 
Helena, “as instituições de saúde que 
empregam estes trabalhadores da en-
fermagem não os acolhem quando es-
tão adoecidos”. Segundo a pesquisa, 
59% afirmam não ter tido assistência 
hospitalar quando precisaram.

A pesquisa avaliou também se 
a enfermagem tem a oportunidade 
de descanso entre as atividades 
exercidas no ambiente de trabalho. 
No setor público, 48% afirmam ter, 
no local de trabalho, um setor para 
descanso. Já no setor privado 50% 
revelam ter um local para desfadi-
gar do trabalho. No filantrópico este 
número cai para 38%. 

Presente e futuro da enferma-
gem - A pesquisa abordou ainda 
o sentimento que os trabalhadores 
têm da profissão e as expectativas 
para o futuro. Ao todo, 67% se sen-
tem desgastados no ambiente de 
trabalho. Segundo Maria Helena, 
“muitos trabalhadores descreveram 
seus postos de trabalho como hostis e 
pouco amigáveis. Há ainda registros 
de desrespeito e maus tratos por par-
te dos usuários da saúde”. Quanto à 
segurança o dado é mais alarmante. 
Apenas 30% afirmam se sentir segu-
ros no local de trabalho.

A pesquisa sinaliza que a enfer-
magem é uma categoria com atos 
sedentários. De acordo com os dados, 
apenas 33% praticam alguma ativi-
dade física. Em relação ao lazer, o 
levantamento mostra que a enferma-
gem tira férias, porém, pouco viaja.

Quanto ao futuro, dois terços dos 
entrevistados apresentam uma visão 
pessimista do futuro. Para Maria He-
lena, esta visão pessimista se deve às 
atuais condições que causam no tra-
balhador desesperança. “Com tantas 
barreiras, dificuldades e problemas, é 
natural perceber que a enfermagem 
não tem uma visão positiva do futu-
ro. Esperamos que a categoria seja 
vista pelos governantes para que haja 
uma injeção de ânimo”, disse.   

A Comissão Especial de 
Despesas com Pessoal na 
Área da Saúde da Câmara 
dos Deputados promoveu, 
dia 21 de maio, audiência 
pública para reunir opiniões 
e definir um parecer sobre o 
Projeto de Lei nº 251/2005. O 
PL propõe a atualização do 
índice estabelecido pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
para os gastos com paga-
mento dos trabalhadores da 
saúde.

O conselheiro Ronald Fer-
reira dos Santos participou da 
audiência, representando o 
Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Segundo Ronald, que 
também é membro da Mesa 
Diretora do CNS, “essa é uma 
antiga e bastante presente 
proposta do controle social, 
que finalmente está tramitan-
do na Câmara dos Deputados. 
Agora, temos que acompa-
nhar de perto os trabalhos da 
Casa, sobre este assunto, para 
que possamos de fato enfren-
tar o problema dos recursos 
humanos na saúde através 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal”.

O Projeto de Lei Comple-
mentar nº 251/2005, de auto-
ria do ex-deputado Roberto 

Gouveia, visa aumentar o 
gasto com pessoal para até 
75% dos recursos financeiros 
destinados a área da saúde. 
O objetivo é equilibrar as 
despesas decorrentes dos 
vários aspectos relacionados 
às ações e serviços de saúde, 
entre eles:  gastos com pesso-
al, material de consumo, ser-
viços de terceiros, estruturas 
físicas, móveis, equipamentos 
etc. Com a nova lei, a União, 
os estados e os municípios 
passariam a receber a mesma 
quantidade de recursos para o 
pagamento dos funcionários. 
(Fonte: CNS)

Audiência discute revisão da Lei
de Responsabilidade Fiscal na saúde
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Até a realização da 15ª Con-
ferência Nacional de Saúde, 
de 1º a 4 de dezembro deste 

ano, o Conselho Nacional de Saúde 
vai realizar, ao todo, 14 conferências 
setoriais e temáticas. Estas devem 
mobilizar cerca de dois milhões de 
pessoas em todo o país. A Conferên-
cia tem como tema Saúde Pública 
de Qualidade para Cuidar Bem das 
Pessoas: Direito do Povo Brasileiro e  
como principal objetivo aproximar a 
agenda reivindicatória da sociedade 
à agenda dos governos.

Segundo a presidente do Conse-
lho Nacional de Saúde – CNS, Maria 
do Socorro de Souza, “o propósito 
é também reafirmar as conferências 
como processo político-mobilizador 
de caráter reflexivo, avaliativo, pro-

positivo e deliberativo, e não mera-
mente um grande evento”.

Para o vice-presidente da CNTS e 
conselheiro do CNS, João Rodrigues 
Filho, o desejo dos usuários e traba-
lhadores da saúde é que as diretrizes 
aprovadas na etapa nacional sejam 
aplicadas pelo Executivo. 

“Para que haja uma mudança no 
cenário atual da saúde, o governo 
através do Ministério da Saúde, 
estados e municípios devem seguir 
as diretrizes aprovadas, em face do 
relatório final ser a expressão das 
necessidades da população brasileira, 
através de seus delegados eleitos”.  A 
CNTS orienta as entidades vincula-
das da base a participarem das etapas 
municipais preparatórias para a 15ª 
Conferência Nacional de Saúde.

Preparatórias para 15ª CNS mobilizarão 
cerca de dois milhões de pessoas

Direito à Saúde, Garantia de 
Acesso e Atenção de Qualidade: Co-
nhecer as necessidades de saúde da 
população para garantia adequada 
de serviços e ações de forma inte-
gral e humanizada, com qualidade, 
em tempo oportuno e equidade no 
atendimento; combater toda forma 
de violência, de racismo institucional 
e social, de discriminação de gênero, 
diversidade sexual, geracional ou 
de condição de vida, que venha a 
comprometer o acesso; avançar na 
implementação da Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Comple-
mentares no SUS, assegurando o 
respeito às escolhas das pessoas e às 
práticas e saberes em saúde das po-
pulações tradicionais, na perspectiva 
de promover mudanças no modelo 
de atenção à saúde.

Participação e Controle Social: 
Promover a inclusão nos espaços 
dos conselhos de saúde de represen-
tações que buscam o enfrentamento 
das iniquidades em saúde, tais como 
mulheres, idosos, população do 
campo e da floresta, juventude, po-
pulação negra e quilombola, LGBT, 
população em situação de rua, pesso-
as com deficiências; fortalecer a ela-
boração de orçamentos participativos 
em todas as esferas do SUS; respeitar 
a competência legal, a autonomia e 
o caráter deliberativo dos conselhos 
de saúde na formulação de políticas 
e na fiscalização das três esferas de 
governo.

Valorização do Trabalho e Edu-
cação em Saúde: Combater a preca-
rização das relações de trabalho, evi-
tando a transferência ou terceirização 
de serviços públicos para o setor pri-
vado; propor políticas de gestão do 
trabalho e de educação que estimu-
lem a fixação dos profissionais, forta-
leçam a carreira pública, valorizem o 
trabalho e atendam às necessidades 
de saúde da população; avançar na 

implementação da Política Nacional 
de Saúde do Trabalhador e da Traba-
lhadora no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, comprometendo todos os 
níveis de gestão.

Financiamento do SUS e Rela-
ção Público-Privado: Reafirmar a 
saúde como direito universal e inte-
gral e dever do Estado, destinando 
10% das receitas correntes brutas da 
União ou equivalente, assegurando 
financiamento estável com definição 
de novas fontes de financiamento,e 
priorizando o investimento na aten-
ção primária e nas ações de serviços 
públicos; acabar com a Desvincula-
ção das Receitas da União (DRU) 
para o orçamento da seguridade 
social, em especial para o setor da 
saúde; defender a eliminação abso-
luta dos subsídios públicos ao mer-
cado de planos e seguros privados 
de saúde e de insumos, bem como 
o aprimoramento da cobrança do 
ressarcimento ao SUS dos serviços 
prestados aos usuários da saúde 
suplementar.

Gestão do SUS e Modelos de 
Atenção à Saúde: Entender e de-
fender que o SUS é essencialmente 
interfederativo e que requer gestão 
compartilhada na região de saúde, 
devendo ser adotado o contrato orga-
nizativo de ação pública, previsto no 
Decreto nº 7.508/2011, como o ajuste 
jurídico-sanitário das responsabilida-
des dos entes na região de saúde, o 
qual respeita as especificidades regio-
nais e garante segurança jurídica no 
cumprimento das responsabilidades 
de cada um para com o sistema; for-
talecer o setor e a gestão pública da 
saúde; considerar o trabalho em saú-
de a partir da perspectiva de equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, 
na qual os saberes devem ser com-
partilhados na construção de projetos 
e intervenções junto ao indivíduo e à 
comunidade.

Informação, Educação e Política 
de Comunicação do SUS: Estabele-
cer uma política de comunicação para 
o SUS com o objetivo de manter a po-
pulação constantemente informada; 
criar mecanismos para divulgação 
dessas informações a partir de canais 
de TV com sinal aberto e emissoras 
de rádio, além das mídias e redes so-
ciais que permitam a interação entre 
a população e o sistema de saúde; 
garantir que a publicidade de utilida-
de pública também atue na defesa e 
divulgação do SUS e da saúde como 
direito de todos e dever do Estado.

Ciência, Tecnologia e Inovação 
no SUS: Defender uma política indus-
trial, de ciência, tecnologia e inovação 
em saúde, que promova a produção 
nacional de insumos (medicamentos, 
vacinas, materiais e equipamentos 
de saúde) indispensáveis ao atendi-
mento adequado às necessidades de 
saúde da população; defender que as 
tecnologias de promoção, diagnóstico, 
tratamento e recuperação da saúde 
fortaleçam a autonomia das pessoas e 
reduzam o risco de doenças e agravos 
provocados pela própria atenção à 
saúde, garantindo que o direito à as-
sistência farmacêutica se amplie e seja 
efetivo no Brasil; regular o mercado 
de produtos e serviços de saúde, in-
cluindo a indústria de medicamentos 
e outros insumos e as operadoras de 
planos e seguros privados de saúde, 
de modo a assegurar a primazia do 
interesse público.

Valorização do SUS: O Sistema 
Único de Saúde – SUS é uma das 
principais conquistas sociais desde 
a redemocratização brasileira. Um 
balanço dos últimos 27 anos eviden-
cia o quanto a situação da saúde da 
população brasileira melhorou após a 
criação do SUS. Contudo, problemas 
econômicos, políticos e sociais ainda 
não equacionados colocam em risco 
a consolidação do SUS. (Com CNS)

Reforma política: buscar o 
fortalecimento da democracia re-
presentativa, com controle social 
do processo eleitoral, financia-
mento público das campanhas 
eleitorais e combate à compra 
e venda de votos. Uma reforma 
política que amplie a participa-
ção social nas decisões políticas, 
mediante plebiscitos, referendos 
e preferência na tramitação de 
projetos de lei de iniciativa po-
pular. O CNS também ressalta 
a urgência no julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal da 
ADIn que proíbe o financiamen-
to de campanha eleitoral por 
empresas. 

Reforma Tributária: colocar 
o Brasil na direção dos países que 
alcançaram sistemas tributários 
mais justos, os quais determinam 
a quem tem mais patrimônio e 
mais riqueza o pagamento de 
mais impostos.

Reforma do Poder Judiciá-
rio: aumentar a transparência 
no funcionamento das instâncias 
judiciárias, mediante incremento 
de audiências públicas, prio-
ridade na garantia de direitos 
coletivos em contraponto aos 
direitos individuais, além de 
outras medidas de justiça social.

Democratização dos Meios 
de Comunicação: reafirmar o 
caráter público e a melhoria da 
regulação democrática das redes 
de internet, televisão, rádio e 
jornais. (Com CNS)

A conferência tem sete eixos temáticos. Cada eixo tem por objetivo ampliar o debate para 
as especificidades do tema. Confira cada eixo e as principais propostas de debate:

De acordo com o CNS, outro 
objetivo da 15ª CNS é discutir 
pautas que acabam afetando 
o sistema público de saúde 
do país. Entre as principais 

pautas estão:

Portal CNS
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O que a senhora destaca como 
inovador na 15ª Conferência?

Como a Conferência Nacional de 
Saúde acontece a cada quatro anos, a 
gente tem que observar o momento 
político em que ela ocorre.  Então, 
há a necessidade de a gente articular 
a agenda da saúde com a agenda 
geral da sociedade, como a reforma 
democrática da política e dos meios 
de comunicação, direitos sociais (…). 
Nesse sentido, os espaços onde se 
discutem saúde devem se articular 
para discutir essas grandes agendas. 
Também devemos pensar a 15ª CNS 
não como um evento, mas como um 
processo político que se articula com 
outras lutas sociais e políticas (…)

Nesta 15ª CNS estamos tratando 
como inovação a inclusão de novos 
segmentos da sociedade que estão 
de fora ou representados de forma 
m i n o r i t á r i a 
nos espaços 
de controle so-
cial da saúde. 
A Resolução 
453/2013, que 
diz respeito à 
c o m p o s i ç ã o 
dos conselhos, 
não é cumpri-
da no âmbito 
dos municípios 
e estados, seja 
pela dificulda-
de de organi-
zação dos movimentos sociais, seja 
também por resistência da gestão de 
legitimar este espaço. O caráter popu-
lar das conferências, trazendo popula-
ção negra, jovem, rural, LGBT e outros 
segmentos, visa fortalecer a defesa do 
SUS e fazer com que esses segmentos 
venham a disputar seus espaços mais 
permanentes nos conselhos. Outra 
inovação é a forma de mobilização por 
meio das plenárias populares regio-
nais e com as conferências livres, para 
que diversos segmentos da sociedade 
tomem iniciativas próprias, a exemplo 
do que já fizeram Associação Brasi-
leira de Enfermagem (ABEn), Fórum 
de Entidades Sindicais, Movimento 
Popular de Saúde (Aneps), estudantes 
de saúde coletiva da UFBA, UnB e 
Unicamp, etc.

Outra inovação é a tecnológica, 
articulada com a estratégia de comu-
nicação, para falar com a população o 
que é o SUS e qual seu direito à saúde. 

Sobre o contexto político em que 
a 15ª CNS se realizará, a questão do 
financiamento da saúde continua 
sendo a luta primordial?

Definimos grandes prioridades 
e todas elas se articulam, são elas: 
o direito à saúde e a qualidade do 
serviço; o financiamento e a relação 
público-privado; a valorização do tra-
balho e a educação em saúde; gestão e 
modelo de atenção; ciência e inovação 
tecnológica; política de comunicação 
para o SUS; e o reforço à participação 
popular. As discussões sobre o finan-
ciamento e a relação público-privado 
na saúde, com a entrada do capital 
estrangeiro na assistência à saúde, 
estão mais tensionadas.

A questão da valorização do traba-
lho, que passa pela discussão de Plano 
de Cargo, Carreira e Salários, é uma 
forma de enfrentar a terceirização e 

a privatização 
da saúde, mas 
esta luta em-
perra porque 
ela tem uma 
dimensão que 
é trabalhista e 
sindical, e en-
volve respon-
sabilidade de 
trabalhadores 
e gestores. A 
conferência 
é um espaço 
para potencia-

lizar esta luta. A ciência e tecnologia é 
uma pauta que o controle social não 
se apropriou muito (…), mas a gente 
defende que o SUS precisa produzir 
pesquisas e conhecimentos que aten-
dam mais as necessidades da popula-
ção, reduzindo custos e a dependência 
do país frente aos mercados externos. 
Já o tema da participação direta, do 
controle social, está em disputa. O 
Congresso Nacional está passando 
por cima dos interesses da sociedade 
e defendendo interesses de grupos 
econômicos e políticos minoritários.

Por que as discussões sobre o 
financiamento estarão mais em dis-
puta?

O SUS existe há 26 anos e o fi-
nanciamento, assim como a relação 
público-privado é um problema mal 
colocado e mal resolvido desde sua 
origem. Estamos passando por uma 

crise econômica em que o governo 
federal tem adotado ajustes fiscais 
que inclui corte no financiamento de 
políticas públicas que asseguram os 
direitos sociais. E lamentavelmente 
tem adotado medidas que favore-
cem o setor privado em detrimento 
do público. Já o Congresso Nacional 
tem aprovado medidas, como o or-
çamento impositivo, novas regras 
de financiamento da saúde, aber-
tura do capital estrangeiro para a 
assistência à saúde, e apresentado 
projetos controversos, como planos 
privados para todos trabalhadores 
com carteira de trabalho assinada. 
Há um ataque sistêmico ao SUS e 
ao direito à saúde da classe traba-
lhadora, que é constitucional. Essas 
disputas implicam disputar o papel 
do Estado como provedor de um 
sistema público e universal. Implica 
se posicionar contra uma política 
econômica que deixa a cidadania 
refém do sistema financeiro.

Como está sendo a discussão 
interna para inclusão de novos seg-
mentos sociais na 15ª CNS?

A saúde é um lugar de defesa do 
direito, da cidadania, do cuidado, da 
participação democrática. Apesar 
desses princípios, há muitas desi-
gualdades nas representações entre 
segmentos sociais, e isso nos exige 
superar barreiras de acessibilidade, 
de gênero, de geração e diferentes 
formas de preconceitos e discrimi-
nações. Temos sujeitos importantes 
legitimamente representados, mas 
alguns outros ausentes ou em mino-
ria, dentre estes rurais, população de 
rua e sem teto, jovens, etc. Por isso o 
CNS entende ser necessário ampliar 
a base social das conferências de 
saúde, resgatando o caráter popu-
lar, sem, contudo, comprometer a 
paridade de 50% de usuários, 25% 
de gestores e prestadores e 25% de 
trabalhadores da saúde. Estamos 
enfrentando as resistências internas, 
como o regionalismo, corporativis-
mo, machismo, sexismo, racismo, 
homo e lesbiofobia, dentre outros 
preconceitos. Estamos desenvolven-
do novas formas de mobilização, via 
redes sociais e plenárias populares. 
Incentivamos os muitos jovens que 
estão fazendo uma escolha de carrei-
ra no SUS, para virem compor esses 
espaços de participação.

Qual a estratégia para mobilizar 
este público?

Além das plenárias regionais, os 
conselhos, as entidades e os movimen-
tos sociais estão tomando a iniciativa 
de realizar plenárias e conferências 
locais. Vamos adotar o credencia-
mento livre para facilitar a vaga. Isso 
tem sido o diferencial. A finalidade é 
mobilizar e organizar grupos diversos, 
aglutinando sujeitos e forças sociais 
em defesa da reforma democrática do 
Estado e em defesa dos direitos sociais. 
É analisar o cenário político em que 
vai acontecer a 15ª CNS e conferir se 
a agenda política proposta está em 
sintonia com as expectativas da so-
ciedade, em especial dos conselhos e 
movimentos sociais. A Conferência de 
Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, 
que se realizou em dezembro de 2014, 
já deixou um bom capital político para 
mobilização da 15ª CNS, porque ela 
foi para as macrorregiões e mobilizou 
cerca de 200 mil pessoas. As centrais 
sindicais mobilizam a classe trabalha-
dora em diversos lugares do país. 

Há críticas sobre o número exces-
sivo de emendas aprovadas em con-
ferências, como na 14ª CNS foram 
quase 900. O que podemos esperar 
para a 15ª CNS?

O exercício de formular e deliberar 
sobre diretrizes e ações estratégicas 
para implementar as políticas de 
saúde, incidindo nos planos de saúde, 
dará uma certa unidade, qualidade e 
densidade nas proposições. Vamos 
repetir as mesas de diálogos temáti-
cos, que tem servido para analisar e 
atualizar a avaliação acerca da situa-
ção de saúde da população brasileira, 
analisar o cenário político, debater 
aspectos importantes das políticas de 
saúde, pois nem tudo se traduz nas 
deliberações aprovadas que integram 
o relatório final. A estratégia passada 
da 14ª CNS, com a Carta, que foi muito 
polêmica, foi uma tentativa malsuce-
dida que não deu conta de expressar 
as contradições existentes no debate. 
Se a 15ª conseguir produzir e aprovar 
um documento que expresse o que 
é estratégico, o que é prioridade, e 
se os governantes adotarem como 
referência da vontade popular, esta-
remos contribuindo para resgatar a 
credibilidade do SUS. (Fonte: Portal 
da Inovação na Gestão do SUS)

“15ª CNS deve articular agenda 
da saúde com agenda da sociedade”

Em entrevista ao Portal da Inovação na Gestão do SUS, 
a presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria 
do Socorro de Souza, destacou as inovações que estão 

sendo discutidas para a 15ª Conferência Nacional de Saúde, 
que se realizará em Brasília, entre 1º e 4 de dezembro, com 
o tema Saúde pública de qualidade para cuidar bem das 
pessoas: direito do povo brasileiro. “Devemos pensar a 15ª 
CNS não como um evento, mas como um processo político 
que se articula com outras lutas sociais e políticas pelo 
direito à saúde”, enfatiza Maria do Socorro. “Por isso há a 
necessidade de articular a agenda da saúde com a agenda 
geral da sociedade”, defende.

O fortalecimento das representações existentes e a 
inclusão na 15ª CNS de novos segmentos da sociedade 
que estão representados de forma minoritária ou fora 
dos conselhos de saúde, assim como inscrição livre para 
o cidadão comum, são algumas das inovações destacadas 
pela presidente do Conselho. Para Maria do Socorro, as dis-

cussões sobre o financiamento e a relação público-privado 
da saúde será um dos temas mais debatidos devido ao 
contexto político, em que a sustentabilidade do SUS está 
em xeque. Porém, ela enfatiza outros temas que também 
são prioritários na 15ª CNS: o direito à saúde e serviços 
de qualidade; a valorização do trabalho e a educação em 
saúde; gestão e modelo de atenção à saúde; ciência e ino-
vação tecnológica; política de comunicação para o SUS; e 
o reforço à participação popular.

O documento orientador para a realização das confe-
rências estaduais e municipais foi aprovado na reunião 
do Conselho Nacional em maio. Ainda neste semestre, 
o pleno do Conselho vai analisar uma nova versão do 
plano de aplicação de recursos federais em saúde para 
os próximos quatro anos. A expectativa é a de que as 
proposições aprovadas na etapa nacional apontem 
também para as diretrizes prioritárias para enfrentar 
os gargalos do SUS.
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Por unanimidade, audiência pública 
no Senado repudia PL da terceirização
Trabalhadores, parlamenta-

res, juristas, acadêmicos e 
representantes de movimentos 

sociais foram unânimes em seus pro-
nunciamentos contra o PL 4.330/04 
– no Senado PLC 30/15 –, que a 
pretexto de regulamentar o trabalho 
terceirizado altera as relações de 
trabalho levando à precarização da 
mão de obra no país. Enquanto os 
trabalhadores gritavam palavras de 
ordem – Não, não, não à terceiriza-
ção! – as lideranças se revezavam 
durante audiência pública, dia 14 de 
maio, nos discursos contrários à pro-
posta que amplia a terceirização até 
para as atividades fim das empresas.

A audiência foi requerida por 
Paulo Paim (PT-RS), presidente da 
CDH, que acatou pedido das con-
federações que compõem o Fórum 
Sindical dos Trabalhadores - FST, 
entre elas a CNTS, e das centrais sin-
dicais. O auditório Petrônio Portela, 
do Senado Federal, foi pequeno para 
a insatisfação com a proposta. Com 
mais de 500 lugares o auditório ficou 
lotado, enquanto uma centena de 
pessoas acompanharam a audiência 
pública no plenário da Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH), por meio da 
transmissão ao vivo pela TV Senado.

Os dirigentes compararam a ter-
ceirização a uma situação análoga 
à escravidão, confirmando o tema 
da audiência – A Lei Áurea, a ter-
ceirização e o combate ao trabalho 
escravo. Paim recebeu das centrais 
sindicais, do FST, dos acadêmicos 
e juristas, propostas alternativas ao 
PLC 30. “Nosso principal objetivo é 
derrubar a proposta, mas, se não for 
possível, as sugestões vão subsidiar 
o substitutivo que vou apresentar na 
Comissão”, disse o senador.

Escravidão
A audiência teve início com 

a apresentação do documentário 
Vovó Leontina, sobre a luta contra o 
racismo, do historiador Pedro Paulo 
Pinto da Rosa. “Não queremos, para 
ninguém, a volta da escravidão. E 
é isso que representa o projeto da 
terceirização”, ressaltou Paim na 
abertura da audiência. Paim lembrou 
que pesquisas de opinião mostram 
que cerca de 90% da população são 
contrários à proposta. O senador vê 
que o Ministério do Trabalho não terá 
condições de fiscalizar as situações 
análogas à escravidão se a proposta 
for aprovada como está.

A presidente do Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscais do Trabalho 
- Sinait, Rosa Maria Campos Jorge, 
lembrou o assassinato de quatro pro-
fissionais, em janeiro de 2004, duran-
te fiscalização de indícios de trabalho 
escravo em plantações de feijão em 
Unaí (MG). Os fiscais foram alvo de 
tocaia e mortos com tiros na cabeça. 
Cada um dos mortos foi nominado 
ao tempo em que o senador Paim 
respondia “presente” e, ao final, fo-

ram homenageados com um minuto 
de palmas. Maria Rosa lembrou que 
mais de 185 mil terceirizados têm 
processos na Justiça por terem sofri-
do calotes de empresas contratantes.

Os dirigentes sindicais conde-
naram o retrocesso social que re-
presenta o projeto da terceirização. 
O coordenador nacional do FST e 
presidente da Contec, Lourenço 
Ferreira do Prado, admitiu que a ter-
ceirização existe e que tem de haver 
lei para regulamentá-la, mas rejeitou 
terceirizar a atividade-fim. “O que o 
PL 4.330 permite é a precarização do 
trabalho; é um ataque aos direitos 
humanos, é a quarteirização”, disse. 
“O FST, as centrais sindicais e todas 
as confederações atuaram de forma 
conjunta. Isso evidencia que os traba-
lhadores de todas as categorias rejei-
tam a terceirização desenfreada que 
este projeto propõe”, acrescentou.

Saúde
Em nome da CNTS, o diretor de 

Assuntos Legislativos, Mário Jorge 
Santos Filho, destacou ser necessá-
rio discutir também a terceirização 
na saúde. “Nós, profissionais da 
saúde, não podemos admitir o texto 
do projeto como foi aprovado pela 
Câmara. Não podemos aceitar que 

terceirizem até a atividade-fim. Isto 
afeta diretamente os profissionais 
da saúde, já que se trata de um setor 
que precisa de melhorias. Imagina se 
nós terceirizarmos as atividades de 
dentro do hospital. Portanto, somos 
contra o projeto do jeito que está por-
que precariza o trabalho e só quem 
perde é o trabalhador.

A CNTS entende que é extrema-
mente desastroso o processo da tercei-
rização da mão de obra, especialmente 
no segmento da saúde. “O resultado 
é a precarização da força de trabalho; 
a baixa qualidade na prestação dos 
serviços, tendo em vista que na saúde 
não há atividade meio e todos devem 
possuir preparo especial para o aten-
dimento. Apontamos, ainda, prejuízos 
no que se refere à fragmentação da 
organização sindical, inviabilizando 
conquistas, na medida em que as ne-
gociações coletivas são prejudicadas”, 
ressalta o presidente da Confederação, 
José Lião de Almeida.

Para Vagner Freitas, presidente 
da CUT, o PLC 30, na prática, re-
voga a CLT. “O texto inteiro é uma 
catástrofe para a classe trabalhadora. 
Nem o regime militar tentou revogar 
a CLT, que é o que esse projeto faz”. 
Segundo Freitas, o projeto segue a 
“lógica neoliberal” em que as em-

presas não teriam trabalhadores, 
mas colaboradores. “O projeto é uma 
atrocidade, acaba com a CLT e com 
todo arcabouço jurídico de proteção 
ao trabalho. Não vai mais ter férias, 
décimo-terceiro salário, nem carteira 
assinada. A CUT é contra até mesmo 
a regulamentação dos 12,7 milhões 
de terceirizados pelas condições pre-
carizadas das relações de trabalho”.

Informalidade
“Quando falamos em 12 milhões 

de terceirizados é um número subes-
timado, tendo em vista que grande 
parte destes trabalhadores está na 
informalidade. Trabalham horas 
a mais, têm salários 25% menores, 
cumprem tempo de serviço maior 
e a cada 10 acidentes de trabalho 
8 ocorrem entre os terceirizados”, 
destacou o presidente da Nova Cen-
tral e da CNTI, José Calixto Ramos. 
Segundo ele, enquanto a proposta 
significa redução de custos e, em 
consequência, aumento do lucro para 
os empresários; para os trabalhado-
res representa o enfraquecimento da 
organização sindical.

Para o diretor de mobilização da 
CSB, Cosme Nogueira, a entidade é 
contra a terceirização descontrolada 
que tem como consequência a preca-
rização do trabalho. “A regularização 
da prestação de serviços deve garan-
tir aos terceirizados condições de tra-
balho dignas, como a obrigatoriedade 
do conhecimento dos seus direitos e 
o impedimento de que essa forma 
de contratação seja instrumento de 
rotatividade excessiva e criminosa 
da mão de obra. Inclusive, a maior 
quantidade de ações sobre FGTS são 
de empresas terceirizadas”.

Edson Carneiro, da Intersindical, 
rebateu a visão de que a propos-
ta seria “modernizante”. “Nada 
mais velho do que reduzir custos 
aumentando a exploração sobre os 
trabalhadores, revogando direitos. 
Este projeto como está formaliza a 
barbárie na sociedade brasileira”.

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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CNTS repudia 
PLC 30/2015

Diga não ao maior golpe contra 
os legítimos direitos e a dignidade 

dos trabalhadores!
Ante as ameaças que repre-

senta o Projeto de Lei 4.330/2004 
– PLC 30/2015 – para as relações 
de trabalho e os direitos traba-
lhistas e sociais, a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na 
Saúde - CNTS vem a público 
manifestar sua indignação para 
com a proposta em tramitação no 
Congresso Nacional, por entender 
que sua aprovação é o mais duro 
golpe contra a classe trabalhadora.

A partir dos anos 70 a tercei-
rização ganhou intensidade e 
foi ampliando cada vez mais na 
década de 90 até tornar-se a praga 
que vem corroendo os direitos 
dos trabalhadores e deixando um 
rastro de insegurança, desrespeito, 
doenças e acidentes de trabalho. 
Paralelamente, veio ocorrendo o 
esvaziamento do Estado no seu 
papel de guardião da parte mais 
fraca na relação capital x trabalho.

O texto base do PL 4.330 foi 
aprovado sem que fosse acatada 
uma sequer das reivindicações das 
entidades sindicais de trabalhado-
res. Após tramitação na Câmara 
o projeto seguirá para apreciação 
no Senado e, se aprovado sem 
alterações, seguirá para a sanção 
presidencial.

Pelos confrontos verificados 
quando da votação do texto base 
do projeto em plenário, dia 8 de 
abril, ficou ainda mais clara a into-
lerância do presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha; o descompro-
misso da maioria dos deputados 
em relação às reivindicações dos 
trabalhadores; e a submissão aos 
ditames da classe patronal.

A terceirização tem se mostra-
do a forma mais selvagem de pre-
carização, porque retira direitos 
dos trabalhadores e a responsabi-
lidade do verdadeiro empregador. 
O PL 4.330 é o mais duro golpe 
contra o Direito do Trabalho. Nada 
mais grave foi praticado contra as 
relações de trabalho instituciona-
lizadas desde o fim da escravidão.

Da forma como está, o projeto 
extingue o pouco de dignidade 
que ainda resta no trabalho e re-
tornaremos à situação análoga ao 
trabalho escravo:
l  A terceirização tem como 

princípio permitir aos patrões a 
diminuição de custos com a ex-
ploração da mão de obra e dividir 
os trabalhadores, especialmente 
em suas representações sindicais.
l Pela proposta, todas as ati-

vidades podem ser terceirizadas, 
inclusive a atividade fim, razão 
da existência da produção ou do 
serviço da empresa, e sem nenhum 

limite quantitativo.
l  Permite a subcontratação 

de empresas (subterceirização, 
quarteirização...), que é repassar 
os serviços a terceirizadas ou 
empreiteiras. Com isso, diminui 
o poder do trabalho e de todas as 
suas organizações.
l Acaba com a responsabili-

dade solidária da empresa con-
tratante, com isso ela não tem 
nenhum compromisso com os 
trabalhadores terceirizados ou 
subterceirizados.
l Fragiliza os contratos formais 

de trabalho, propiciando o aumen-
to da rotatividade, ou seja, vai ficar 
mais fácil mandar o trabalhador 
embora, contratar ou recontratar 
com salário menor e com menos 
direitos.
l Transfere a fiscalização e a 

vigilância, que é papel do Estado, 
para as empresas contratantes, 
agravando as más condições de 
saúde e de segurança no trabalho.
l Ao eliminar direitos previstos 

na CLT e na Constituição Federal, 
o projeto, praticamente, acaba o 
Direito do Trabalho, que vai atuar 
de forma superficial sobre relações 
precarizadas, flexibilizadas.
l Os empregadores vão poder 

transferir a responsabilidade ine-
rente à relação entre capital e tra-
balho a um terceiro, que não reúne 
condições econômicas, financeiras 
ou políticas de suportar qualquer 
pressão.
l Admite a possibilidade de 

acabar com o contrato de trabalho 
com carteira assinada, ou seja, a 
criação do trabalhador como “PJ” 
– Pessoa Jurídica.
l Diminui a arrecadação e/ou 

receita da Previdência Social e am-
plia suas despesas, tornando ainda 
mais difícil a concessão de aposen-
tadorias e outros benefícios.

Diante disso, faz-se urgente 
que os trabalhadores, e a socieda-
de em geral, se mobilizem, mani-
festando de todas as formas sua 
posição contrária à terceirização 
desenfreada. É preciso que este-
jamos alertas e preparados para o 
embate firme e permanente.

Diga não a mais um golpe 
contra os legítimos direitos e a 
dignidade dos trabalhadores!

José Lião de Almeida
Pela Diretoria

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde - CNTS

Federações Filiadas e Sindicatos 
Vinculados

O presidente do Senado e do 
Congresso, senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), disse durante a audi-
ência pública que o Senado não vai 
trabalhar com a mesma filosofia da 
proposta como ela foi votada pela 
Câmara, liberando a terceirização 
nas atividades-fim das empresas. 
“Nosso papel aqui será regulamen-
tar pra quem já é terceirizado. Não 
vamos transformar os outros 40 
milhões de trabalhadores em ter-
ceirizados também, não podemos 
praticar este “liberou-geral”. Preci-
samos tirar a terceirização da zona 
cinzenta em que se encontra, mas 
sem revogar qualquer direito dos 
trabalhadores”, defendeu.

O senador Telmário Mota (PDT-
-RR) também teceu duras críticas ao 
texto aprovado na Câmara. “Liberar 
a terceirização para as atividades-fim 
é retornar à escravidão. Forças pode-
rosas estão por trás desta iniciativa, a 
sociedade precisa estar atenta. É la-
mentável que a terceirização avance 
segundo os argumentos dos empre-
sários da competitividade. Contem 
comigo contra esta proposta”.

“Fico feliz em ver este plenário 
lotado de esperança e disposição 
para a luta”, disse a senadora Fátima 
Bezerra (PT-RN). “Após 120 anos 
a abolição ainda não se realizou 
plenamente. Falar de escravidão é 
falar desse famigerado PL 4.330”. Ela 
anunciou que o partido fechou posi-
ção contra a proposta e destacou os 
tempos difíceis atuais. “O Congresso 
está avançando em seu perfil conser-
vador. Isso se reflete na aprovação 
deste projeto, quando devíamos estar 
votando a taxação das grandes fortu-
nas e heranças, a redução da jornada, 
o fim do fator previdenciário. Vocês 
tem força, fé e esperança para lutar 
e vencer”.

O senador Randolfe Rodrigues 
(PSOL-AP) propôs que o Senado se 
transforme “numa trincheira” contra 
o PLC 30/15 e chamou de “pelegas” 
as centrais sindicais que o apoiam. 
“Não passarão. É uma mentira, uma 

“Não vamos 
terceirizar 40 milhões 

de trabalhadores”

n Os terceirizados ganham menos; têm jornada de trabalho maior; demoram 
mais a se aposentar; adoecem mais e sofrem mais acidentes de trabalho. A 
rotatividade também é maior, com 44,9% ante 22% do regime contratual di-
reto. Estes são fortes argumentos apontados por juristas e entidades sindicais.

n Dezenove dos 26 ministros do TST assinam ofício em que condenam o 
projeto: “Ao permitir a generalização da terceirização para toda a economia 
e a sociedade, certamente provocará gravíssima lesão de direitos sociais, tra-
balhistas e previdenciários no país”, ressaltam os ministros no documento.

n A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho - Anamatra enumera 
dez razões para rejeição do projeto. “Com a aprovação do projeto, os traba-
lhadores sofrerão redução em seus direitos e o país perderá em arrecadação 
de tributos e contribuição previdenciária”, avalia a entidade.

falácia dizer que este texto como está 
cria direitos”, afirmou.

A deputada Erika Kokay (PT-
-DF) classificou como cruel e desu-
mana a forma que o PL 30/15 trata 
as questões trabalhistas. “Os que 
aprovaram este projeto na Câmara 
dizem que é uma forma de trabalho 
moderna. Não há modernidade 
numa terceirização que faz com que 
os trabalhadores tenham em média 
uma jornada de três horas por dia 
superior aos empregados da empresa 
contratante. Não há dignidade para 
estes trabalhadores que ganham 27% 
a menos que os empregados contra-
tados”, disse.

Para o secretário de Inspeção do 
Trabalho do MTE, Paulo Sérgio de 
Almeida, a terceirização proposta 
provoca sérios danos ao mercado 
de trabalho e aos trabalhadores. 
“Sabemos os malefícios da terceiri-
zação sem controle. O cenário será 
este: uma empresa que contrata ou-
tra empresa, que subcontrata uma 
microempresa, que contrata um 
empreendedor individual, que con-
tratará por fim um trabalhador. Este 
último receberá um salário irrisório 
e sofrerá pressões de todos os lados, 
tendo como resultado uma relação 
de trabalho análoga à escravidão”.  

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
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sentou aos conselheiros os 
principais pontos do docu-
mento “Terceirização e De-
senvolvimento: uma conta 
que não fecha”, elaborado 
pela entidade, a partir de 
análise do Dieese sobre o 

cenário da terceirização em 
várias categorias trabalhis-
tas. “Os que defendem a 
terceirização acham que 
estamos caminhando em 
busca de mais modernidade 
e produtividade. No entanto, 
a estratégia é reduzir preços 
por meio de baixíssimos salá-
rios, longas jornadas e pouco 
investimento na melhoria 
das condições de trabalho”, 
esclareceu.

Na visão de Mário Tei-
xeira, presidente da CTB, 
essa proposta só interessa ao 
setor patronal. “O objetivo 
não é melhorar as condições 
de trabalho dos 12 milhões 

de terceirizados que existem 
hoje no país, mas descer 
os demais trabalhadores a 
este nível de precarização”, 
afirmou.

Marlonei Santos, conse-
lheiro nacional representante 

da Federação Nacio-
nal dos Médicos - Fe-
nam, acrescentou a 
preocupação com o 
aumento da tercei-
rização do trabalho 
em saúde no setor 
público. “Um grande 
problema na área da 
saúde é a terceiriza-
ção no setor público 
em prefeituras e go-
vernos que recebem 
recursos do SUS”, 
denunciou. 

A presidente do 
CNS, Maria do Socor-
ro de Souza, encer-
rou as manifestações 
do colegiado ressal-
tando que a pauta 
da terceirização do 
trabalho dialoga di-
retamente com os 
objetivos da 15ª Con-
ferência Nacional de 
Saúde. Segundo So-

corro, para ampliar a base 
social das conferências de 
saúde, é necessário trazer 
para o debate temas que es-
tão no quotidiano da popu-
lação. “Historicamente, lu-
tamos por terra, liberdade e 
trabalho no Brasil. Criamos 
nossa identidade de nação, 
de povo brasileiro, na luta 
e no mundo do trabalho. 
A CLT ainda é insuficiente, 
mas rasgá-la é rasgar parte 
da nossa identidade”, con-
cluiu. Confira na íntegra o 
documento aprovado pelo 
Pleno do CNS e enviado ao 
Senado e à Presidência da 
República.

CNS discute terceirização e aprova 
documento rejeitando PLC 30

O Pleno do Conselho 
Nacional de Saúde 
aprovou documento 

recomendando ao Senado 
Federal e à presidente da 
República, Dilma Rousseff, 
o veto do Projeto de Lei 
30/2015 que regula-
menta a terceirização 
e prevê a contratação 
de serviços terceiri-
zados para qualquer 
atividade, caso seja 
aprovada pelo Con-
gresso Nacional.

Segundo o vice-
-presidente da CNTS 
e conselheiro do CNS, 
João Rodrigues Filho, 
em alguns casos a ter-
ceirização coloca o tra-
balhador em situação 
análoga à escravidão. 
“Nos últimos 10 anos 
foram resgatados 52 
mil trabalhadores em 
situações análogas à 
escravidão. A maioria 
destes era de tercei-
rizados. Só em 2013 
foram feitos 3.553 res-
gates, destes cerca de 
3 mil casos envolviam 
trabalhadores terceiri-
zados”.

Rodrigues reivindica a 
valorização do controle so-
cial por parte do Executivo 
e Legislativo. “Os poderes 
têm ouvido pouco o controle 
social. As moções de repúdio 
às péssimas condições de tra-
balho não têm ressonância”.  
De acordo com o conselheiro 
do CNS, Geordeci Menezes, 
“esse projeto de lei represen-
ta uma profunda mudança 
na legislação trabalhista, 
ao permitir que a empresa 
terceirize 100% da sua pro-
dução”. 

Eduardo Lírio Guterra, 
dirigente da CUT, apre-

O Plenário do Conselho 
Nacional de Saúde, em sua 
Ducentésima Sexagésima 
Nona Reunião Ordinária, 
realizada nos dias 06 e 07 
de maio de 2015, no uso de 
suas atribuições conferidas 
pela Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, pela nº 
8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, e pelo Decreto nº 
5.839, de 11 de julho de 
2006, e

considerando que o Pro-
jeto de Lei nº 4.330/2004 
dispõe que o contrato de 
prestação de serviços pode 
versar sobre o desenvolvi-
mento de atividades ine-
rentes, acessórias ou com-
plementares à atividade 
econômica da contratante 
em todos os ramos de ati-
vidades urbanas e rurais;

considerando que o 
referido Projeto de Lei 
descumpre os preceitos 
fundamentais previstos 
no artigo 7º da Constitui-
ção Federal de 1988 e na 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT);

considerando que a ter-
ceirização das atividades 
reforça a precarização das 
relações trabalhistas e ten-
de a aumentar o número 
de acidentes de trabalho 
e doenças relativas ao tra-
balho, especialmente os 
transtornos mentais, que 
oficialmente ultrapassam 
700 (setecentos) mil casos 
por ano, com 2,7 mil (duas 
mil e setecentas) mortes;

considerando que o Pro-

jeto de Lei representa um 
retrocesso à organização 
dos serviços de saúde, pre-
judicando as trabalhadoras 
e os trabalhadores, fragili-
zando a gestão do SUS;

considerando que a ter-
ceirização existente nas 
ações de saúde vem se 
mostrando danosa para a 
qualidade do atendimento 
aos usuários do SUS;

considerando a neces-
sidade de defender as ini-
ciativas legislativas que 
protejam a defesa dos tra-
balhadores terceirizados;

considerando que há 
riscos de perda na capaci-
dade do Estado de arreca-
dação das contribuições e 
obrigações sociais com o 
PL nº 4.330/2004, podendo 
comprometer ainda mais 
a sustentabilidade do sis-
tema de seguridade social 
brasileiro; e considerando, 
por fim, a inconstituciona-
lidade de tal proposição 
legislativa. 

Recomenda: 
- A rejeição pelo Sena-

do Federal do Projeto de 
Lei nº 4.330/2004, ora em 
tramitação nessa alta Casa 
do Parlamento brasileiro. 

- O veto integral do PL 
nº 4.330/2004 pela Presi-
denta da República, em 
caso de aprovação pelas 
duas Casas do Congresso 
Nacional. 

Plenário do Conselho 
Nacional de Saúde

Recomendação nº 006, 
de 07 de Maio de 2015

“E sem o seu trabalho o homem 
não tem honra. E sem a sua honra, 
se morre, se mata. Não dá pra ser 
feliz”. Com versos da música de 
Gonzaguinha, o advogado Bruno 
Reis de Figueiredo, representando 
a OAB, disse que os empresários 
estão brincando com a vida dos tra-
balhadores. “Com a aprovação do 
PL 4.330, não será mais um ou outro 
caso, mas uma regra geral no país. É 
um retrocesso na democracia e nos 
direitos humanos”.

A professora em Direito Traba-
lhista, Gabriela Neves Delgado, do 
Grupo de Pesquisa Trabalho, Consti-
tuição e Cidadania, da Universidade 
de Brasília, alertou para o impacto da 
terceirização na vida do trabalhador 

sob o ponto de vista da saúde mental 
por conta das horas a mais de serviço 
(3 por dia), da diferença salarial (27% 
a menos) e da alta rotatividade no 
emprego (permanência de 2,6 anos 
contra 8,5 anos de quem tem contrato 
direto). “Gera um problema de falta 
de identidade, pois o trabalhador não 
pode projetar investimento na carreira 
ou no lazer com a família”. Segundo 
ela, enquanto a média salarial do tra-
balhador com contrato direto vai de 3 
a 8 salários mínimos, a do terceirizado 
é de apenas 1 a 3 mínimos.

O representante do Ministério 
Público do Trabalho, Helder Amo-
rim, garantiu que o PLC 30 já nasce 
eivado de inconstitucionalidades 
e impõe a lógica da escravidão nas 

relações trabalhistas. “O projeto é 
voltado a duas finalidades básicas: 
desqualificar o contrato de trabalho; e 
desqualificar a organização sindical. 
Além disso, agride o patamar dos 
direitos sociais”. Segundo ele, a ter-
ceirização nas atividades finalísticas 
remete à escravidão, pois desconecta 
o homem do resultado final do seu 
trabalho, que é a lógica escravagista. 
“As empresas terceirizam a vida, o 
meio ambiente e se apropriam do 
resultado do trabalho”.

A representante do Fórum Na-
cional em Defesa dos Trabalhadores, 
Magda Biavaschi, entregou a Paim a 
proposta do Fórum, que proíbe a lo-
cação da mão de obra; veda a adoção 
da terceirização nas atividades-fim; 

determina igualdade de direitos 
entre trabalhadores formais e tercei-
rizados dentro de uma empresa; es-
tabelece que a representação sindical 
dos terceirizados se dará pelo sindi-
cato preponderante; e determina a 
responsabilidade solidária entre as 
empresas contratantes e contratadas.

De acordo com o presidente da 
Anamatra, Eduardo Azevedo, ainda 
hoje temos trabalhadores em condi-
ções análogas à da escravidão. “Não 
podemos mais aceitar que a mão de 
obra seja tratada como descartável. 
A terceirização ignora a dignidade, 
a individualidade e a humanidade 
destes trabalhadores. Os membros 
do Ministério Público do Trabalho de 
todo o Brasil dizem não ao PLC 30”. 

Judiciário e acadêmicos condenam 
terceirização na atividade-fim
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Asessão temática no plenário do 
Senado, dia 19 de maio, dei-
xou clara a divergência entre 

trabalhadores e empregadores em 
relação ao PLC 30/15. A discussão 
contou com a participação, ainda, de 
juristas e acadêmicos. O presidente 
do Senado, Renan Calheiros, reafir-
mou que não é possível fazer ajuste 
fiscal cortando direitos trabalhistas 
e previdenciários. Ele disse que, na 
forma como se encontra, o projeto 
estabelece uma espécie de vale-tudo, 
quando, em sua opinião, o que a 
sociedade brasileira cobra é a regula-
mentação profissional, especialmente 
dos trabalhadores terceirizados que 
já estão no mercado de trabalho.

Numa posição semelhante, o 
ministro do Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias, se manifestou re-
sistente à mudança, dizendo que, 
da forma como veio da Câmara, o 
projeto da terceirização pode, sim, 
resultar em precarização das relações 
de trabalho, como temem algumas 
entidades de defesa dos direitos dos 
trabalhadores. “Na medida em que 
não houver a construção de garantias 
que possam impedir a generalização 
da terceirização, entendemos que ela 
pode precarizar o trabalho”, susten-
tou Manoel Dias.

Representante do Ministério Pú-
blico do Trabalho, Helder Amorim 
disse que “a lógica da terceiriza-

Trabalhadores e empregadores 
divergem em sessão temática

ção é uma lógica perversa” e que 
a iniciativa, tal como proposta no 
PLC 30/15, é inconstitucional. Ele 
disse que a matéria “fere direta-
mente os direitos fundamentais dos 
trabalhadores e esvazia a função 
social da propriedade”. Também 
afirmou que a Constituição de 
1988 foi a primeira a “fundamen-
talizar” os direitos dos trabalha-
dores, tornando-os indispensáveis 
ao próprio regime democrático.

O economista Marcio Pochmann, 
professor da Unicamp, também se 
manifestou contra a mudança ao 
afirmar que a ampliação da terceiri-
zação retirará trabalhadores de um 
segmento com menor rotatividade e 
maior remuneração. Em sua opinião, 
o resultado disso será a acentuação 
da desigualdade no mercado de 
trabalho.

Marilane Teixeira, do Fórum con-
tra a Terceirização, afirmou que, ao 

contrário de contribuir para elevar a 
produtividade ou favorecer a compe-
titividade, o projeto da terceirização 
visa reduzir os custos das empresas. 
Ela disse ainda que essa prática hoje 
atinge as atividades principais das 
empresas, mas é ocultada “sob o 
manto da informalidade”.

Pelos trabalhadores, falaram con-
tra o PLC 30 dirigentes da CUT, da 
UGT, da CGTB. Todos condenaram 
o projeto, sob argumentos de que a 
proposta significa discriminação, de-
semprego, redução de salários e con-
dições degradantes do trabalho. Já o 
dirigente da Força Sindical defendeu 
que o projeto traz novas garantias e 
direitos aos terceirizados.

O professor Hélio Zylberstajn, 
doutor em Economia da Universi-
dade de São Paulo (Usp), defendeu 
a proposta ressaltando que, ao 
contrário do que dizem os críticos, 
o PLC 30 vai melhorar a vida dos 
trabalhadores terceirizados, ao 
criar garantias e impor limites aos 
contratantes. 

Os representantes do setor pa-
tronal – da CNT, da CNI, da CNC e 
da Fiesp –  consideraram incorreto 
associar a terceirização à precari-
zação do trabalho. Eles avaliaram 
que o projeto em tramitação garante 
segurança jurídica aos trabalhado-
res. (Com informações da Agência 
Senado)

“As conquistas históricas dos 
trabalhadores brasileiros devem ser 
preservadas”. A mensagem da pre-
sidente Dilma Rousseff foi passada 
em reunião com sindicalistas, dia 
30 de abril, quando anunciou apoio 
formal do Executivo para que a 
terceirização não seja 
regulamentada na ati-
vidade fim, conforme 
prevê o texto aprova-
do no Legislativo. O 
encontro, que teve a 
participação de oito 
ministros, marcou 
ainda a reaproxima-
ção do governo com 
as centrais sindicais 
e a busca de apoio 
para a aprovação do 
pacote de ajuste fiscal 
do governo, por meio 
das MPs 664 e 665. A 
presidente compro-
meteu-se também a 
aprofundar o diálogo 
com os dirigentes sindicais e anun-
ciou a criação de um fórum multis-
setorial, de caráter quadripartite, 
para discutir questões trabalhistas 
e previdenciárias.

Para isso, a presidente Dilma 
Rousseff editou o Decreto 8.443, 
de 30 de abril de 2015, que institui 
o Fórum de Debates sobre Políti-
cas de Emprego, Trabalho e Renda 
e de Previdência Social. O objeti-

vo do colegiado é aperfeiçoar e 
dar sustentabilidade às políticas 
públicas e subsidiar a elaboração 
de proposições pertinentes para 
cada setor. A criação do fórum 
foi anunciada a dirigentes das 
centrais sindicais, às vésperas do 

Dia do Trabalho, num aceno da 
presidente Dilma de que daqui 
em diante as propostas serão dis-
cutidas previamente, ao contrário 
do que ocorreu com a edição das 
MPs 664 e 665.

O fórum terá a participação 
das centrais sindicais, das confe-
derações patronais, de entidades 
representantes dos aposentados e 
pensionistas e do Poder Executivo 

federal. Segundo o texto publicado 
no Diário Oficial da União (DOU) 
de 4 maio, o órgão tem caráter con-
sultivo e de debate e o governo será 
representado pela Secretaria-Geral 
da Presidência da República, que 
coordenará os trabalhos do cole-

giado; da Casa Civil da 
Presidência da Repúbli-
ca; e dos ministérios do 
Trabalho e Emprego, da 
Previdência Social, do 
Planejamento, Orçamen-
to e Gestão e da Fazenda.

Os trabalhadores ati-
vos serão representa-
dos por dirigentes das 
seis centrais reconheci-
das pelo Ministério do 
Trabalho – CUT, For-
ça Sindical, CTB, UGT, 
Nova Central e CSB. 
Os trabalhadores rurais 
serão representados pela 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na 

Agricultura - Contag. Serão um 
titular e um suplente e que exerçam 
cargos ou funções de relevância no 
órgão ou na entidade.

Para representar os aposenta-
dos e pensionistas irão compor o 
Fórum, os sindicatos nacionais dos 
trabalhadores Aposentados, Pen-
sionistas e Idosos (Sintapi-CUT); 
dos Aposentados, Pensionistas e 
Idosos (Sindinapi-Força Sindical); 

dos Aposentados, Pensionistas e 
Idosos (Sindiapi-UGT); e a Confe-
deração Brasileira de Aposentados 
e Pensionistas (Cobap).

Os empregadores serão repre-
sentados pelas confederações na-
cionais da Agricultura e Pecuária 
do Brasil - CNA; do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo - CNC; 
das Instituições Financeiras - 
CNF; da Indústria - CNI; de Servi-
ços - CNS; do Transporte - CNT; e 
do Turismo - CNTur. Poderão ser 
chamados também para participar 
dos debates no Fórum represen-
tantes do Poder Legislativo fede-
ral. O prazo de funcionamento do 
novo órgão federal, previsto no 
decreto, foi fixado em seis meses, 
podendo ser prorrogado de acor-
do com a necessidade.

No capítulo das políticas tra-
balhistas estão incluídos o forta-
lecimento do emprego, trabalho e 
renda; a rotatividade no mercado 
de trabalho; a formalização e pre-
servação do emprego; o aperfeiço-
amento das relações trabalhistas; 
e o aumento da produtividade 
do trabalho. No que se refere à 
previdência social são incluídos 
temas como a sustentabilidade do 
sistema; ampliação da cobertura; 
fortalecimento dos mecanismos de 
financiamento; e regras de acesso, 
idade mínima, tempo de contribui-
ção e fator previdenciário.

Dilma cria fórum para discutir trabalho e previdência

Agência Senado
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Congresso aprova MP 664 e altera
regras do fator previdenciário

Na primeira derrota do governo nas votações 
das medidas provisórias do ajuste fiscal, a 
Câmara dos Deputados e o Senado apro-

varam emenda à MP 664/14 que dá alternativa ao 
trabalhador, na hora da aposentadoria, de aplicar a 
chamada regra 85/95 em vez do fator previdenciá-
rio. O autor da emenda, deputado Arnaldo Faria de 
Sá (PTB-SP), disse que a regra significa um avanço 
para o fim do fator. “O fator previdenciário reduz 
em 40% a aposentadoria dos trabalhadores e tem 

de acabar porque é uma grande injustiça”, afirmou.
A regra 85/95 permite que a mulher se aposente 

quando a soma de sua idade aos 30 anos de contri-
buição for de 85 e, no caso do homem, a soma da 
idade a 35 anos de contribuição somar 95. Com essa 
regra, a aposentadoria seria integral em relação ao 
salário de contribuição. Para os professores, have-
ria diminuição de 10 anos nesses totais.

O Projeto de Lei de Conversão da MP 664 - PLV 
4/15, que altera as regras para o recebimento do 

auxílio-doença e da pensão por morte, impõe ca-
rências e tempo de recebimento conforme a faixa 
de idade do beneficiário. Os senadores confirma-
ram o texto aprovado pelos deputados, que inclui 
a alternativa ao fator previdenciário; a regula-
mentação da pensão por morte para pessoas com 
deficiência; e a exclusão do prazo de pagamento 
sobre o auxílio-doença. A MP faz parte do pacote 
de ajuste fiscal do governo federal e seguiu para 
sanção presidencial.

Mudanças aprovadas na MP 664
Pensão 

O texto do relator mantém a exi-
gência de 18 contribuições mensais 
ao INSS e/ou ao regime próprio de 
servidor para o cônjuge poder rece-
ber a pensão por um tempo maior. Se 
não forem cumpridos esses requisi-
tos, ele poderá receber a pensão por 
quatro meses. Apenas o cônjuge com 
mais de 44 anos terá direito à pensão 
vitalícia. A intenção é acabar com a 
vitaliciedade para os viúvos conside-
rados jovens. Para quem tiver menos, 
o período de recebimento da pensão 
varia de três a 20 anos.

Para o cônjuge com menos de 21 
anos, a pensão será paga por três 
anos; na faixa de 21 a 26 anos, por seis 
anos; entre 27 e 29, por dez anos; en-
tre 30 e 40 anos, por 15 anos; na idade 
de 41 a 43, por 20 anos; e para os com 
44 anos ou mais ela continuará vitalí-
cia como era para todas as idades an-
tes da edição da MP. Esses números 
foram estabelecidos de acordo com 
a expectativa de vida definida pela 
Tabela Completa de Mortalidade do 
IBGE vigente na ocasião.

A parte da pensão que couber 
aos filhos ou ao irmão dependente 
deixará de ser paga aos 21 anos, 
como é hoje, sem qualquer carên-
cia. Os inválidos receberão até o 
término dessa invalidez. No caso 
do cônjuge considerado inválido 
para o trabalho ou com deficiên-
cia, o texto aprovado permite o 
recebimento da pensão enquanto 
durar essa condição. Deverão ser 
observados, entretanto, os períodos 
de cada faixa etária, assim como os 
quatro meses mínimos de pensão 
caso as carências de casamento ou 
contribuição não sejam cumpridas.

Outra exceção à regra geral da 
pensão por morte é para o segurado 
que morrer por acidente de qualquer 
natureza ou doença profissional ou 
do trabalho. Mesmo sem as 18 contri-
buições e os dois anos de casamento 
ou união estável, o cônjuge poderá 
receber a pensão por mais de quatro 
meses, segundo as faixas de idade, ou 
por invalidez ou por ter deficiência.

Auxílio-doença
Foi mantida a regra atual para o 

pagamento do auxílio-doença. Ou 
seja, as empresas pagam os primeiros 
15 dias de afastamento do trabalha-
dor e o governo federal paga pelo pe-
ríodo restante. A proposta original da 
MP era que a responsabilidade pelo 
pagamento dos primeiros 30 dias do 

benefício fosse do empregador.
O cálculo para limitar o valor 

do auxílio-doença será feito segun-
do a média aritmética simples dos 
últimos 12 salários de contribuição. 
Fica proibido o pagamento desse 
auxílio ao segurado que se filiar ao 
Regime Geral da Previdência Social 
com doença ou lesão apontada como 
causa para o benefício, exceto se a 
incapacidade resultar da progressão 
ou agravamento dela.

Perícia médica
Segundo o texto aprovado, a perí-

cia médica para a concessão dos be-
nefícios da Previdência não será mais 
exclusiva dos médicos do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). 

Nos locais onde não houver perícia 
do INSS ou se o órgão não for capaz 
de dar um atendimento adequado 
aos usuários, a perícia poderá ser 
realizada em órgãos e entidades pú-
blicos que integrem o Sistema Único 
de Saúde (SUS) ou por entidades pri-
vadas vinculadas ao sistema sindical 
e outras de “comprovada idoneidade 
financeira e técnica”. Caberá aos pe-
ritos médicos da Previdência Social a 
supervisão da perícia feita por meio 
desses convênios de cooperação.

Serviço público 
O texto aprovado prevê as mes-

mas regras para concessão da pensão 
por morte para os servidores civis 
federais, exceto no valor, que está es-
tabelecido na Constituição. Uma das 
diferenças é o fim da possibilidade de 

recebimento da pensão por parte do 
cônjuge separado com acordo extra-
judicial de pensão alimentícia. Não 
poderão mais receber essa pensão a 
pessoa designada como dependente 
e que viva na dependência econômica 
do servidor até completar 21 anos 
ou maior que 60 anos nessa mesma 
situação. Igualmente, o dependente 
não poderá mais receber cumulati-
vamente pensão deixada por mais 
de um cônjuge, companheiro ou 
companheira.

Auxílio e crime 
As mesmas regras para a con-

cessão e revogação da pensão por 
morte serão aplicadas no caso do 
auxílio-reclusão, um benefício pago 

à família do trabalhador ou servidor 
preso. Outra restrição imposta pela 
MP impede o recebimento da pensão 
pelo condenado por prática de crime 
doloso que tenha gerado a morte do 
segurado. Apesar de prevista no Có-
digo Civil, também foi incluída pela 
MP na legislação previdenciária e do 
servidor público a perda do direito à 
pensão por morte para o condenado, 
após trânsito em julgado, pela prática 
de crime que tenha dolosamente re-
sultado a morte do segurado.

Vigência
 Os principais dispositivos da Me-

dida Provisória entraram em vigor 
em 1º de março de 2015. A maioria 
das alterações afeta tanto o Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) 
quanto o Regime Próprio de Previ-

dência Social (RPPS), referente aos 
servidores civis da União. Não são 
afetadas as pensões militares.

Revisão de tabela 
Após três anos de vigência das no-

vas regras poderão ser fixadas novas 
idades nas faixas de pagamento da 
pensão por morte. Isso será possível 
desde que haja um aumento, nesse 
período, de um mínimo de um ano 
inteiro na média nacional única de 
expectativa de vida, tanto para ho-
mens quanto para mulheres. Dessa 
forma, se aumentar a expectativa de 
vida, as idades nas faixas poderão 
ser diminuídas por ato do Ministério 
da Previdência Social, enquadrando 
mais pessoas em faixas nas quais a 
pensão seja paga por menos tempo 
ou desenquadrando aquelas com 
direito à vitalícia.

Adequação 
O texto aprovado determina ain-

da a adaptação de todos os procedi-
mentos sobre os temas relacionados 
à MP durante a sua vigência e até a 
publicação da futura lei, cujas regras 
são diferentes. 

Fator Previdenciário
O problema em relação à fórmula 

alternativa ao fator é que a presidente 
Dilma, a julgar pela opinião de seus 
ministros da Previdência, do Plane-
jamento e da Fazenda, deverá vetar 
o texto aprovado, frustrando mais 
uma vez os segurados do INSS, que 
aguardam uma alternativa ao fator, 
afirma o diretor do Diap, Antônio 
Augusto de Queiroz.

O governo, entretanto, será obri-
gado a apresentar uma alternativa 
para o fator, sob pena de perda ace-
lerada de sua legitimidade perante os 
trabalhadores, que foram frustrados 
em suas expectativas, e também em 
razão da pressão dos partidos alia-
dos, que se sentem desconfortáveis 
em cortar direitos no ajuste sem as-
segurar nenhuma contrapartida aos 
trabalhadores.

Essa, em síntese, é a narrativa 
em relação ao texto que flexibiliza 
o fator previdenciário incluído na 
MP 664. Resta aos trabalhadores 
em geral e às centrais sindicais, 
em particular, que já recusaram a 
fórmula 85/95 durante o governo 
Lula, a decisão sobre a provável 
oferta do governo. O mais provável 
é que haja um meio termo. (Fontes: 
Agências Câmara e Senado)

Agência Câmara
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MP 665 retira direitos 
sociais dos trabalhadores 

O Projeto de Lei de Conversão 03/2015, decorrente da Medida 
Provisória 665/2014, que muda as regras de concessão do seguro 
desemprego, do abono salarial e do seguro defeso para o pescador 

profissional artesanal, também foi aprovado pelo Legislativo contra o 

interesse dos trabalhadores. A aprovação foi marcada por muitas críti-
cas ao texto. Tanto na Câmara quanto no Senado houve conflitos entre 
os parlamentares e manifestações contrárias à MP de trabalhadores que 
ocuparam as galerias.

Mudanças aprovadas na MP 665
Seguro desemprego 

Criado pela Lei 7.998/1990 com 
intuito de oferecer assistência finan-
ceira temporária ao trabalhador que 
perdeu o emprego sem justa causa, 
o seguro-desemprego foi o mais 
afetado pelas mudanças previstas no 
Projeto de Lei de Conversão 3/2015, 
decorrente da MP 665. As alterações 
aprovadas obrigam o desempregado 
a comprovar mais tempo de trabalho 
para ter direito ao benefício. A lei 
anterior exigia apenas seis meses 
consecutivos empregados por pes-
soa jurídica ou pessoa física a ela 
equiparada para se poder pedir o 
seguro desemprego pela primeira 
vez. Agora, o seguro só poderá ser 
solicitado inicialmente após 12 meses 
de trabalho. Pela segunda vez, a par-
tir de nove meses, e pela terceira vez, 
com seis meses de trabalho.

O projeto também mudou a forma 
como o benefício é pago. Antes, o 
trabalhador recebia três parcelas, se 
comprovasse vínculo empregatício 
de, no mínimo, seis meses e, no máxi-
mo, 11 meses. Já para receber quatro 
parcelas, era necessária comprovação 
de trabalho por no mínimo 12 meses e 
no máximo 23 meses. Agora o seguro 
de três parcelas não existirá mais no 
primeiro pedido. E para conseguir 
quatro parcelas na primeira vez, o 
desempregado terá de comprovar ter 
trabalhado um mínimo de 12 meses 
e um máximo de 23 meses nos 36 
meses anteriores à demissão.

Na segunda solicitação, para 
conseguir três parcelas do seguro, 
o trabalhador terá de comprovar 
vínculo empregatício de nove a 11 
meses nos 36 meses anteriores. Já 
as quatro parcelas serão concedidas 
a quem comprovar ter trabalhado 
de 12 a 23 meses. Somente a partir 
da terceira solicitação é que serão 
aplicadas as regras antigas: de seis a 
11 meses para três parcelas e 12 a 23 
meses para quatro parcelas.

Em todos os casos, para receber 
cinco parcelas, o trabalhador terá de 
comprovar ter trabalhado 24 meses 
nos últimos 36 anteriores à demissão. 
O benefício é pago por um período 
máximo variável de três a cinco me-
ses, de forma contínua ou alternada, 
por intervalo de tempo trabalhado. 
Seu valor é calculado a partir do salá-
rio médio recebido pelo trabalhador 
nos últimos três meses anteriores 
à dispensa, em três faixas salariais 
distintas.

Qualificação
O texto ainda impõe ao trabalhador 

desempregado novo requisito para o 
recebimento do seguro: frequentar 
curso de qualificação profissional 
ofertado por meio do programa Bolsa-
-Formação Trabalhador, no âmbito 
do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, 
ou com vagas gratuitas na rede de 
educação profissional e tecnológica. 
Um regulamento definirá a frequên-
cia no curso. As novas regras valem 
a partir da publicação da futura lei. 
Entretanto, o texto não disciplina be-
nefícios concedidos entre a vigência 
da Medida Provisória (28 de fevereiro 
deste ano) e da futura norma.

Trabalhador rural 
As mudanças da MP afetam 

também o trabalhador rural, que 
passa a ter regras específicas para 
sua atividade. Atualmente, a lei que 
regula o seguro-desemprego não 
diferencia trabalhadores rurais de 
urbanos e estabelece seis meses de 
trabalho para o empregado poder 
solicitar o benefício. Pela nova regra, 
a primeira solicitação do seguro, para 
receber um máximo de quatro par-
celas, o trabalhador rural terá de ter 

trabalhado pelo menos 15 meses nos 
últimos 24 meses. Para esse e para os 
demais pedidos, também é preciso 
ter recebido salários nos seis meses 
anteriores à dispensa.

Além disso, o trabalhador ru-
ral não poderá receber, ao mesmo 
tempo, benefício previdenciário ou 
assistencial de natureza continuada, 
exceto pensão por morte e auxílio-
-acidente, e não poderá ter renda 
suficiente para sua manutenção. 
Também não pode ter exercido ati-
vidade remunerada fora do âmbito 
rural no período aquisitivo de 16 
meses. Para contar o tempo em que 
o trabalhador rural receber o seguro-
-desemprego como carência para 
benefícios previdenciários, o texto 
aprovado determina o desconto da 
alíquota da contribuição previdenci-
ária, de 8%. Isso permitirá, por exem-
plo, a contagem para aposentadoria.

Redução de benefício 
Para amenizar o endurecimento 

nas regras de redução do benefício, 
o Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador - Code-
fat poderá prolongar por mais dois 
meses o número máximo de parcelas 
para grupos específicos de segura-
dos. O gasto adicional da medida, 
entretanto, não poderá passar, a cada 
semestre, de 10% da Reserva Mínima 
de Liquidez do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT, que é destinada 
a pagar o seguro e o abono salarial.

Em relação às categorias que po-
derão ser beneficiadas, o Conselho 
deverá observar a evolução geográfi-
ca e setorial das taxas de desemprego 
e o tempo médio de desemprego de 
cada grupo. O texto aprovado exige 
ainda que o Codefat recomende ao 
Ministério do Trabalho políticas pú-
blicas para diminuir a rotatividade 
no emprego. Porém, uma nova hipó-

tese de suspensão do pagamento do 
seguro-desemprego foi acrescentada 
ao texto. Estará sujeito a essa suspen-
são o desempregado que se recusar, 
sem justificativa, a participar de ações 
de recolocação, segundo regulamen-
tação do Codefat.

Abono salarial 
Previsto na mesma lei que criou o 

seguro-desemprego – Lei 7.998/90, o 
abono salarial teve as regras alteradas 
pelo Projeto de Lei de Conversão 
03/15. Com as mudanças, a partir de 
2016, o valor do abono não será mais 
de um salário mínimo e, sim, propor-
cional ao período trabalhado no ano 
anterior, na base de 1/12 por mês 
trabalhado, como as férias. Assim, 
se o trabalhador ficou empregado 
por seis meses, receberá metade de 
um salário mínimo. Fração igual ou 
superior a 15 dias de trabalho será 

contada como mês integral. O tempo 
mínimo de trabalho exigido no ano 
anterior ao de recebimento do bene-
fício também sofreu alterações. Os 30 
dias exigidos na regra atual passam 
para 90 dias, que não precisarão ser 
ininterruptos. O abono é destinado 
aos trabalhadores que tiveram no ano 
anterior ao pedido do benefício ga-
nho médio de dois salários mínimos.

Seguro-defeso
A proposta manteve as atuais 

regras do seguro-defeso, mas passou 
a responsabilidade de cadastro do 
benefício do Ministério do Trabalho 
para o Ministério da Previdência 
Social. O seguro-defeso é o seguro-
-desemprego pago aos pescadores 
durante o período determinado 
pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - Ibama para a proteção 
da espécie pescada, possibilitando 
sua procriação e a manutenção das 
populações. Em 2015, esse período 
vai de 1º de abril a 31 de agosto. O va-
lor é de um salário mínimo, pago du-
rante toda temporada de suspensão 
da pesca. O seguro-defeso é pago ao 
pescador profissional artesanal, ati-
vidade definida pela Lei 10.779/03, 
como aquele que exerce a atividade 
individualmente ou em regime de 
economia familiar. O texto do PLV 
manteve a proibição, já prevista em 
lei, de pagamento de mais de um 
benefício no mesmo ano decorrente 
de defesos relativos a espécies dife-
rentes. E criou a opção do pescador 
que recebe o Bolsa Família escolher 
entre receber recurso do programa 
ou o seguro defeso – o que for maior 
– durante o período sem pesca.

Fiscalização
Ao passar a competência de rece-

ber o requerimento do seguro-defeso 
do Ministério do Trabalho para o da 
Previdência, o projeto também reforça 
a fiscalização do recolhimento da con-
tribuição previdenciária do segurado. 
O INSS deverá, no ato de habilitação 
ao benefício, verificar a condição de 
segurado pescador artesanal e o paga-
mento da contribuição previdenciária 
nos últimos 12 meses imediatamente 
anteriores ao requerimento ou desde 
o último defeso, o que for menor. 
Para aumentar o controle sobre o 
pagamento do benefício, o texto apro-
vado prevê que o INSS terá acesso a 
informações cadastrais disponíveis no 
Registro Geral da Atividade Pesqueira 
(RGP), a cargo do Ministério da Pesca 
e Aquicultura. O INSS terá também de 
divulgar mensalmente lista com todos 
os beneficiários do seguro-defeso, 
com dados como nome, endereço, 
número e data de inscrição no RGP. 
(Fontes: Agência Câmara e Agência 
Senado)

Agência Senado
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O Supremo Tribunal Federal 
acatou a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 

5295) ajuizada pela CNTS e mais 
sete confederações de trabalhado-
res, em que questionam as Medidas 
Provisórias 664 e 665/2014, que 
alteraram critérios de concessão 
de benefícios previdenciários e 
trabalhistas.

Assinam a ADI, junto com a 
CNTS, as confederações de Traba-
lhadores na Alimentação e Afins 
(CNTA), na Indústria (CNTI), nas 
Empresas de Crédito (Contec), em 
Turismo e Hospitalidade (Contra-
tuh), em Transportes Terrestres 
(CNTTT), em Edifícios e Condomí-
nios (Conatec), da Indústria Gráfica 
(Conatig) e dos Servidores Públicos 
do Brasil (CSPB). As entidades 
afirmam que as alterações nas re-
gras do seguro desemprego, abono 
salarial, pensão por morte e auxílio 
doença representam um “retrocesso 
na condição de vida de milhões de 
brasileiros”.

As confederações alegam que, 
“por força do princípio da veda-
ção do retrocesso social, uma vez 
alcançado determinado nível de 
concretização dos direitos sociais, é 
proibido que sejam desconstituídas 
as conquistas já alcançadas pelo 
cidadão ou pela formação social em 

Supremo acata ADIn das 
Confederações contra MPs 664 e 665

Já são oito as Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade ajuizadas no 
STF para questionar as MP MPs 
664 e 665/2014, que alteraram cri-
térios de concessão de benefícios 
previdenciários e trabalhistas. Por 
prevenção, todas as ações foram 
distribuídas ao ministro Luiz Fux, 
que anunciou a tramitação e jul-
gamento conjuntos. O argumento 
comum a todas as ações é o de que 
a edição das MPs violou o artigo 62, 
caput, da Constituição Federal (CF), 
que exige os requisitos da urgência 
e relevância para que o presidente 
da República lance mão deste ins-
trumento legal. 

Outro argumento é o de que a 
MP 664/14 corresponde a “minirre-
forma previdenciária”, modificando 
leis que estão em vigência há anos 
e prejudicando trabalhadores, apo-
sentados e pensionistas. As ADIs 
foram ajuizadas por partidos polí-
ticos (Solidariedade, PSTU, PSB), 
por confederações nacionais de 
trabalhadores de diversos setores, 
por entidades representativas de 
aposentados e pensionistas, servi-
dores públicos e pela Força Sindical.

que ele vive”, por isso seria inválida e 
inconstitucional qualquer norma que 
revogue uma norma infraconstitucio-
nal concessiva de um direito sem que 
seja acompanhada de uma política 
equivalente. “No caso, a regressão 
em destaque foi feita sem qualquer 
compensação”, afirmam.

Argumentam, ainda, que “as 
normas restringem o direito à 
percepção de benefícios de caráter 

alimentar substitutos do salário, 
benefícios estes que representam 
e recebem a natureza de direitos 
fundamentais, impassíveis de serem 
modificados sem o devido processo 
legislativo e blindados pelo próprio 
artigo 246 da Constituição Federal”. 
O ministro relator, Luiz Fux, deter-
minou que a ADI 5295 seja apensada 
às demais, já que serão julgadas 
conjuntamente.

Alterações são 
questionadas 
em oito ADIs

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Marcio Pochmann*

Após sua hibernação por mais 
de uma década, o neoliberalismo 
vem registrando sinais recentes 
de seu reaparecimento. Para ser 
introduzido ainda no início dos 
anos 1990, durante a passagem do 
governo Sarney para o de Collor 
de Mello, o neoliberalismo contou 
com três condições fundamentais.

A primeira, provocada pela re-
cessão econômica no início da déca-
da de 1990, que buscou enfraquecer 
seus opositores, como os sindicatos, 
diante da inexorável elevação do 
desemprego e da redução no poder 
aquisitivo dos salários.

A segunda condição foi re-
velada pelos constrangimentos 
impostos pela revisão do papel do 
Estado através das transferências 
de funções públicas ao setor priva-
do, viabilizadas pela privatização 
de empresas estatais e corte gene-
ralizado no gasto público.

A terceira condição ocorreu 
constituída pela implementação 
de várias medidas de flexibiliza-

ção das regras nas 
áreas financeira, co-
mercial, produtiva e 
trabalhista.

Essas três condi-
ções estruturadoras 
do neoliberalismo 
dos anos 1990 no 
Brasil encontram-se, 
guardada a devida 
proporção, retoma-
das no período re-
cente, o que pode 
contribuir, ao que 
parece, para a rever-
são da posição governamental que 
até então se movia majoritariamen-
te contrária.

Inicialmente, pelo reapareci-
mento de um novo quadro reces-
sivo, capaz de alterar a trajetória 
positiva de elevação no nível de 
emprego e de ampliação salarial. 
Na sequên cia, a abertura para o 
crescimento da presença do setor 
privado em paralelo à contenção 
do Estado em algumas atividades.

Exemplo disso pode ser obser-
vado pela aprovação da legisla-

ção que incentiva a 
entrada de capital 
estrangeiro na saú-
de, responsável, até 
o momento, pela 
aquisição de qua-
se meia centena de 
hospitais no país. 
U m  m o v i m e n t o 
comparável loca-
liza-se também na 
educação, com o 
estabelecimento de 
oligopólios priva-
dos no ensino supe-

rior e participação importante do 
capital estrangeiro.

A contenção no gasto público 
em todos os níveis imposta pela 
retomada do programa de auste-
ridade fiscal permanente, assim 
como a possibilidade de haver 
novas rodadas de concessões no 
serviço público, pode apontar para 
uma nova fase de apequenamento 
do Estado no Brasil.

Por fim, o atual vigor legislativo 
expresso pelo rápido avanço da pau-
ta patronal e antilaboral, estabelecida 

pela condução de votações sobre a 
terceirização e o Simples trabalhista. 
De um lado, o projeto de lei da ter-
ceirização, tal como apresentado, po-
derá representar o rebaixamento das 
condições de trabalho e remuneração 
dos empregados não terceirizados 
ao precarizado já vigente entre os 
terceirizados.

Em síntese, o trabalhador ter-
ceirizado no Brasil recebe remu-
neração que equivale, em média, à 
metade da percebida pelo emprega-
do não terceirizado. Além disso, a 
rotatividade do terceirizado é duas 
vezes maior que a do empregado 
não terceirizado.

De outro lado, o encaminhamen-
to das proposições estabelecidas 
em torno do projeto do Simples 
trabalhista poderá permitir redução 
sensível na proteção que o emprega-
do assalariado possui por meio da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
Ou seja, a maior e mais profunda 
reforma neoliberal do trabalho que 
o Brasil conhecerá.

(*) Economista

Depois de alguns anos 
de hibernação, a retomada neoliberal
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São Paulo

Posse solene da Anaten-SP 
é realizada no SinSaudeSP

Foi realizada na sede do Sin-
SaudeSP a posse solene da nova 
diretoria da Associação Nacional dos 
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem 
de São Paulo, que contou com a pre-
sença de diversas autoridades, entre 
parlamentares e representantes da 
Enfermagem de todo o País.

O presidente do SinSaudeSP e 
da CNTS, Dr. José Lião de Almeida, 
saudou os presentes e destacou a im-
portância dos profissionais da saúde, 
em especial auxiliares e técnicos de 
enfermagem, para a sobrevivência 
do SUS e dos hospitais filantrópicos e 

privados. O mestre de cerimônias da 
solenidade foi o Dr. Joaquim José da 
Silva Filho, Secretário-Geral do Sin-
SaudeSP e Diretor Jurídico da CNTS. 

Presentes ainda o deputado fede-
ral e ex-ministro dos Esportes Orlan-
do Silva e a deputada estadual Sarah 
Munhoz; o presidente do COFEN, 
Manoel Neri da Silva; o presidente 
do Coren-DF, Gilney Guerra Me-
deiros; o presidente em exercício do 
Coren-SP, Mauro Dias da Silva e o 
representante dos quadros 2 e 3 do 
Coren-SP, Jefferson Caproni, entre 
outros. (Paulo Pavone)

Mato Grosso do Sul

A valorização profissional dos 
auxiliares e técnicos de enfermagem 
foi tema de um encontro entre o 
presidente do Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen), Dr. Manoel 
Carlos Neri da Silva, e dirigentes da 
CNTS e do SinSaudeSP, realizado 
na sede do Sindicato dos Auxiliares 
e Técnicos de Enfermagem e Empre-
gados  da Saúde de São Paulo. 

Na ocasião foi entregue ao diri-
gente do Cofen uma solicitação para 
que representantes da Confederação 
possam participar da recém-criada 

Comissão Nacional dos Técnicos de 
Enfermagem (Conatenf) e também 
da Câmara Técnica de Legislação e 
Normas (CTLN), como observadores.

A reunião foi coordenada pelo Dr. 
José Lião de Almeida, presidente da 
CNTS e do SinSaudeSP, e pelo Dr. 
Joaquim José da Silva Filho, Secretário-
-Geral do SinSaudeSP e diretor de 
Assuntos Trabalhistas e Judiciários da 
CNTS. Também estiveram presentes 
José Antonio da Costa, presidente da 
Anaten e Jefferson Caproni, represen-
tante do Coren-SP. (Paulo Pavone)

Valorização profissional 
do auxiliar e técnico 

de enfermagem é tema 
de reunião com o Cofen

Paulo Pavone

Em maio, as entidades sindi-
cais SINTESAÚDE/MS - Sindicato 
Intermunicipal dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde de Mato Grosso do Sul, SIE-
MS - Sindicato dos Profissionais da 
Área de Enfermagem de Mato Grosso 
do Sul e SINTERMS - Sindicato dos 
Técnicos e Auxiliares em Radiologia 
em Empresas Públicas e Privadas 
no Estado de Mato Grosso do Sul 
organizaram mobilização com os tra-
balhadores da Santa Casa de Campo 
Grande, reivindicando o pagamento 
dos salários atrasados. Mais de 1.000 
trabalhadores seguiram em passeata 
do hospital até a Prefeitura e Secreta-
ria Municipal de Saúde Pública com 

cartazes, carro de som e palavras de 
ordem. Após a mobilização, o se-
cretário municipal de Saúde, Jamal 
Salém, acabou liberando  recursos de 
R$ 3.750 milhões à Santa Casa para o 
pagamento dos salários.

Festa do Trabalhador 
da Saúde 2015

O Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde de MS - SIN-
TESAÚDE/MS, com o apoio da FE-
ESSAÚDE, CNTS e outros, realizou, 
dia 9 de maio, a Festa do Trabalha-
dor da Saúde. O evento contou com 
1.200 trabalhadores da saúde do 
Estado, que junto com familiares 
e amigos puderam compartilhar 
momentos de descontração e ale-

gria, com um grandioso churrasco 
e diversos sorteios de prêmios como 
10 Tablets, 10 bicicletas, 03 TVs de 
32, 01 TV 42, entre outros. Duran-
te o evento houve também linda 
homenagem pelo dia das mães, 
com distribuição de 500 botões de 
rosas. O local da comemoração foi 
o Clube da SELETA - Sociedade 
Caritativa e Humanitária de Campo 
Grande - MS.

Trabalhadores paralisam 
contra atraso dos salários na 

Santa Casa de Campo Grande

Paulo Pavone
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De acordo com Terezinha Peris-
sinotto, presidente do Sindicato, a 
terceirização vai resultar na volta à 
escravidão das mulheres. De acordo 
com a dirigente, elas terão de pror-
rogar a jornada de trabalho para 
serem melhor remuneradas. “Com 
uma maior jornada e as tarefas do-
mésticas com os filhos e a família, 
elas vão retroceder em seus direitos”, 
observou. A manifestação foi feita no 
dia 29 de maio.

O Sindisaúde de Passo Fundo 
e Região (RS) ajudou a organizar, 
junto com a CUT Regional Planalto 
e a CUT Alto Uruguai, o MST e en-
tidades sociais, o Dia Nacional de 
Paralisação e Manifestações contra 
Terceirização, em Passo Fundo. Tra-
balhadores da saúde de Carazinho, 
Palmeira das Missões, Passo Fundo, 
Sarandi e Soledade participaram ati-
vamente do ato público e da passeata, 
que também teve o papel de se opor 
contra as Medidas Provisórias 664 

e 665, Ajuste Fiscal e o Pacotaço do 
governador Ivo Sartori e em Defesa 
dos Direitos e da Democracia.

Desde as 5h30 postaram-se de-
fronte à Coleurb – a maior e uma das 
três empresas de ônibus de Passo 
Fundo –, integrando uma assembleia 
junto com motoristas e cobradores 
da transportadora, que chegavam ao 
local para iniciar a jornada. Depois de 
uma votação secreta realizada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores de Cole-
tivos Urbanos (Sindiurb), motoristas 
e cobradores da Coleurb decidiram 
paralisar suas atividades. A medida 
foi seguida pelos funcionários da 
Codepas e Trasnspasso, garantindo 
o sucesso do movimento.

Depois, em passeata que par-
tiu da Avenida Paissandú, todos 
dirigiram-se à Esquina Democrática 
(esquina das avenidas Bento Gon-
çalves com Brasil), onde o cortejo 
encontrou-se com integrantes do 
Cpers Sindicato e dos funcionários 

Seminário 40 anos FEESSERS integra 
festa e debate sobre conscientização

Um dia pra guardar na 
memória da Federação 
dos Empregados em 

Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul - FEESSERS, que 
nos seus 40 anos, completados 
dia 25 de maio, optou por fes-
tejar no Dia dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras em Saúde, 12 
de maio, organizando o Se-
minário 40 Anos FEESSERS e 
promovendo forte debate sobre 
a saúde, os trabalhadores e os 
rumos da profissão.

Já na abertura a discussão 
pegou fogo, com a mesa formada 
pelo diretor de Assuntos Culturais e 
Orientação Sindical da CNTS, Emer-
son Cordeiro Pacheco, o presidente 
da CUT, Claudir Nespolo, o procu-
rador chefe do Ministério Público do 
Trabalho, Fabiano Holz Beserra, e 
pelo presidente da Federação, Milton 
Kempfer.

“Nós sindicalistas não podemos 
deixar de sonhar”, afirmou Emerson 
Cordeiro Pacheco, após falar sobre 
organização sindical e as muitas di-
ficuldades de garantir que o direito à 
organização seja exercido sem a pres-
são das chefias. Mas, principalmente, 
depois de discorrer sobre a gravidade 
do projeto de terceirização, que “aca-
ba com todo processo de trabalho da 
forma como conhecemos hoje, planos 
de carreira, possibilidade de ascensão 
profissional, entre outros fatores”.

Emerson acentuou o fato de que 
os empresários pretendem reduzir 
custos com este novo formato de re-
lações trabalhistas, mas na verdade, 
“querem reduzir custos às custas do 
trabalhador tão somente”. Ainda 
assim o sonho continua e depende 
da organização de todos.

Impressionado por não ver greve 
geral em função da terceirização, o 
procurador Fabiano Holz afirmou 
categoricamente que o projeto foi 
estruturado claramente para prejudi-
car o trabalhador. E o pior, segundo 
ele, “é que parece haver uma falta de 
conscientização ou desinformação 
sobre os fatos”. “Falamos de atrasos 
de FGTS, de salários, do não cumpri-
mento da NR 32 e de empresas sem 
idoneidade alguma, que contratam, 
escravizam em alguns casos, somem, 
deixam os trabalhadores sem nada”.

O procurador deu como exemplo 
o caso de um trabalhador que volta 
para casa sequelado e, sem o suporte 
trabalhista, só piora. “Para isso, não 
existe reparo”, assegurou. Firme e de-
terminado, comentou que o papel do 
MPT é social e voltado para a defesa 
do trabalhador. Para os Sindisaúdes 
sinalizou com a ideia de que entrem 
em contato com os procuradores 
locais, para que possam estreitar as 
relações e aproximar os interesses.

Em tom de brincadeira, o presi-
dente da FEESSERS, Milton Kem-
pfer, citou o diretor Gilmar França, 
que costuma dizer que “hospital 

não é lugar de lazer, tanto que 
ninguém é convidado para visitá-
-lo”. Com isso, Milton expressou 
sua preocupação com a parada 
nos investimentos para a saúde 
imposta pelo governador Sartori. 
“Não queremos voltar à época 
em que éramos lanterninhas em 
investimentos na área, porque 
sabemos que sempre estoura 
nos trabalhadores”, disse ele. 
Seguindo a linha de preocupação 
geral, reafirmou a integração da 
Federação nas lutas dos hospi-
tais, das centrais sindicais e dos 
Sindisaúdes filiados.
Claudir Nespolo afiançou seu 

orgulho diante da entidade que está 
filiada desde o ano de 1997 e traz 
em sua trajetória acúmulo de lutas 
conjuntas de relevância para os tra-
balhadores. Em relação à saúde, foi 
enfático em dizer que os 12% de apli-
cação dos recursos “são o mínimo, 
definido em lei, mas a aplicação deve-
ria ser bem acima deste percentual”. 
Claudir ressaltou as dificuldades que 
a classe trabalhadora hoje enfrenta, 
devido a grande alteração sofrida na 
correlação de forças do Congresso 
Nacional, composto por uma maioria 
assustadora de deputados conserva-
dores e anti-trabalhistas.

Sobre as terceirizações propostas 
pelo PL 4.330, os trabalhadores pre-
cisam compreender o real significa-
do disso, ou seja, estamos falando 
da falência de todas as relações de 
trabalho atuais. Por isso, concla-
mou a todos a participarem do Dia 
Nacional de Greves e Paralisações 
contra a Terceirização, dia 29 de 
maio. Segundo ele, “precisamos 
todos unir forças, chamar outros 
sindicatos e a população em geral”. 
(Fonte: FEESSERS)

A CNTS tem o doloroso de-
ver de comunicar o falecimento 
de Roberto Silva de Souza, 
suplente da Diretoria, Diretor-
-secretário de Patrimônio da 
Federação dos Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul - FEESSERS e 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Saúde de 
Lajeado (RS).

No momento, rende ho-
menagem póstuma ao valioso 
companheiro, sempre firme na 
luta pela valorização da catego-
ria, pelo fortalecimento do SUS 
e por assistência de qualidade 
para a população. A Diretoria 
se solidariza com os compa-
nheiros do Rio Grande do Sul, 
com os familiares e amigos, 
na certeza de que as atitudes 
e exemplos do companheiro 
Roberto estarão presentes na 
continuidade de nossa jornada.

SINDISAÚDE de Passo Fundo (RS) teve participação 
atuante nas manifestações de 29 de maio

do Banco do Brasil que fica no local. 
O Ato Público, realizado às 11h, no-
vas manifestações pararam o trajeto 
do trânsito e de pedestres, também 
contou com a participação de mo-
toristas e cobradores das empresas 

e da direção do Sindisaúde. Traba-
lhadores do MST e integrantes da 
Associação Nacional dos Estudantes 
e UNE, como outros movimentos 
sociais também participaram. Rosa 
Pitsch (Mtb-5015)

Nota de pesar
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Após negociação exaustiva entre a 
diretoria do Sindicato dos Trabalha-
dores em Estabelecimentos de Ser-
viços de Saúde de Chapecó e Região 
- SITESSCH e o sindicato patronal, 
a diretoria do SITESSCH garantiu 
a reposição de 8,42% para todos os 
trabalhadores e trabalhadoras, o piso 
estadual de R$ 1.042,00 e a renovação 
das demais cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Além disso, com o intuito de 
melhorar o índice aplicado, a pre-
sidência do SITESSCH contatou via 
telefone todos os administradores 
hospitalares para dialogar sobre 
percentuais diferenciados que pu-
dessem ser agregados ao reajuste 
salarial dos trabalhadores(as). Desta 
forma, foi possível conquistar reajus-
te acima do percentual oferecido pelo 
sindicato patronal em 14 hospitais: 
Arabutã, Caibi, São Carlos, Lindoia 
do Sul, Ipumirim, Chapecó, Con-
córdia, Nova Erechim, Quilombo, 
Itapiranga, São José do Cedro, São 
Lourenço do Oeste, Maravilha e 
Cunha Porã foram beneficiados, sen-
do que estes três últimos já estavam 
assistidos na CCT.

Em percentuais, os reajustes 
variaram de 8.42% a 18.20%. Aos 
trabalhadores e trabalhadoras do 
Hospital Regional do Oeste (HRO) e 
suas respectivas filiais, a negociação 
teve êxito com índice negociado de 
8.95% para todos os trabalhadores e 
de 9.42% para os auxiliares e técnicos 
de enfermagem, exceto serviço de 
apoio. Em São Carlos, os auxiliares de 
enfermagem terão 10% de reajuste; os 
técnicos, 11.20%. No hospital de Caibi 

o reajuste será de 9.5% para todos 
os trabalhadores, exceto serviço de 
apoio. Em Arabutã e Itapiranga, os 
auxiliares e técnicos de enfermagem 
receberão reajuste de 18.20%.

Avaliando o processo de nego-
ciação, a presidente do SITESSCH, 
Maria Salete Cross, questionou a 
dificuldade de acordar o reajuste 
junto ao patronal, que sempre ar-
gumenta não haver recursos para o 
aumento salarial. “Mesmo sob esse 
argumento, conseguimos conquistar 
reajuste diferenciado em 10 hospitais, 
isso mostra que é possível haver 
mais flexibilidade nas negociações e 
garantir índices melhores do que os 
oferecidos pelos patrões”, afirma a 
presidente. 

Uma das desculpas dada pelo 
patronal para não oferecer índices 
maiores é a de que, se isso ocorrer, 
hospitais considerados pequenos 
fecham as portas. Porém, foi justa-
mente nestes hospitais que os rea-
justes diferenciados buscados pelo 
SITESSCH foram superiores. “Se 
conseguimos avançar em 10 hospi-
tais pequenos, porque o mesmo não 
ocorre em hospitais considerados 
de médio e grande portes, como 
exemplo de Palmitos, Pinhalzinho, 
Xanxerê e São Miguel do Oeste?”, 
questiona Maria.

A diretoria orienta os traba-
lhadores e trabalhadoras para que 
verifiquem se o reajuste foi repas-
sado, caso contrário, devem entrar 
em contato com o Sindicato através 
do e-mail sitessch@terra.com.br ou 
49 3905-3000. (Fonte: Comunicação 
SITESCH)

A chapa única Juntos Somos Mais 
Fortes, eleita com 97% dos votos dos 
trabalhadores(as) no mês de fevereiro, 
foi oficialmente empossada na noite 
do dia 20 de maio. O evento foi reali-
zado no Salão Comunitário São José 
Operário do bairro Passo dos Fortes, 
em Chapecó, e reuniu mais de 200 
convidados entre trabalhadores(as), 
dirigentes sindicais, representantes 
da Federação dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
do Estado de Santa Catarina - FETES-
SESC, e da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Saúde - CNTS, 
autoridades e familiares.

A presidente do SITESSCH, Maria 
Salete Cross, assume seu segun-
do mandato como presidente da 
entidade sindical. Para ela, a apro-
vação da chapa com quase 100% 
dos votos favoráveis representa o 
esforço e a dedicação empenhados 
nestes anos de trabalho em prol dos 
trabalhadores(as) e do Sindicato e 
reiterou que a dedicação será ainda 

maior nesse segundo mandato. A 
presidente também agradeceu o 
apoio dos demais sindicatos que 
acompanharam o processo eleitoral. 
O período de gestão da nova diretoria 
será 2015/2019.

Autoridades e dirigentes sindicais 
presentes: Deputada estadual Lucia-
ne Carminatti (PT), representando 
também a Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina; vereador Nacir Mar-
chesini (PT), representando também 
a Câmara de Vereadores de Chapecó; 
Neudi Giachini, presidente da CUT/
SC; Cleber Ricardo Cândido da Silva, 
presidente do SindiSaúde de Criciú-
ma e vice-presidente da FETESSESC, 
representando a mesma no ato; Jânio 
Silva, diretor da FETESSESC e repre-
sentando a CNTS, em nome de seu 
presidente, José Lião de Almeida; 
Valter Paulo Fuck, gerente regional 
do Ministério do Trabalho e Emprego 
em Chapecó; e Deise Paludo, repre-
sentando o deputado Federal Pedro 
Uczai (PT).

Nova diretoria do 
SITESSCH é empossada

SITESSCH fecha convenção e 
garante índices diferenciados

Paraná

Antonio Lemos*

Muito embora a Federação do 
Paraná, entidade de 2° grau, tenha 
a sua direção junto à classe traba-
lhadora, mais politicamente ela vem 
trabalhando em prol de sua categoria 
e trazendo à luz da realidade as con-
quistas em defesa dos trabalhadores 
da saúde, na sua base, negociando o 
percentual de 9,34% que é acima do 
INPC do governo.

Por vezes, a vida é um autêntico 
cenário de guerra onde a luta é a 
única hipótese de salvação. Nosso 
mundo é maravilhoso, cheio de co-
res lindas e de pessoas fantásticas. 
Acontece que também existem cores 
sombrias e pessoas cruéis. Quando 
a vida nos presenteia com desafios 
dolorosos e com horas de infelici-
dade, o único caminho é procurar 
forças em nós mesmos. Há batalhas 
que incluem você sem permissão, e 
aí a determinação, a esperança e a fé 
são as armas que você tem de utilizar 
para sair com glória.

Depois de tomarem posse da 
nossa identidade jurídica, depois de 
milhares de audiências, após desacre-
ditados mediante tanta injustiça im-

O Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
de Londrina e Região divulga a nova 
diretoria em exercício, que tem à frente 
Osmar Pereira Santana, como diretor 
presidente. Completam a diretoria 
efetiva os diretores Joel Sousa Lisboa, 
Aldecir Coelho dos Santos e Andrea 
Tognon Tomezak. Fazem parte do 
Conselho Fiscal os dirigentes sindicais 
Aparecido Honorio Pusa, Helena Al-
ves Botelho e Irma Mainardi Fernan-
des da Silva. Como suplentes da dire-
toria foram eleitos Andreia Alves da 
Silva, Edilene dos Santos Silva, Edna 
Zacas, Fatima Bertagnoli da Paixão e 
Marcio Pereira Machado.

O SINSAUDE é intermunicipal 
e representa trabalhadores de hos-
pitais, clínica médicas, consultórios 
odontológicos, duchas, casas de mas-
sagens, postos de saúde, laboratórios, 
empresas de medicina em grupo, 
cooperativas médicas e de saúde, 
clínicas de fisioterapia, clínicas psi-
cológicas, clínicas capilares, clínicas 
de estética, clínicas veterinárias, 
serviços de esterilização de resíduos 
hospitalares, serviços de esterilização 

de resíduos contaminados, serviços 
de controle de endemias, serviços 
de atendimento pré-hospitalar, em-
pregados celetistas de programas 
de saúde.

Base Territorial: Municípios de 
Alvorada do Sul, Andirá, Arapoti, 
Assaí, Barra do Jacaré, Bela Vista do 
Paraíso, Cafeara, Cambará, Cambé, 
Cândido de Abreu, Carlópolis, Cen-
tenário do Sul, Conselheiro Mairinck, 
Curiúva, Figueira, Florestópolis, 
Guapirama, Ibaiti, Ibiporã, Imbaú, Ja-
boti, Jacarezinho, Jaguariaíva, Japira, 
Jataizinho, Joaquim Távora, Jundiaí 
do Sul, Londrina, Lupionópolis, 
Mauá da Serra, Nova Santa Bárbara, 
Ortigueira, Pinhalão, Piraí do Sul, 
Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro 
de Maio, Reserva, Ribeirão Claro, Rio 
Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Salto 
do Itararé, Santa Cecília do Pavão, 
Santana do Itararé, Santo Antônio 
da Platina, Santo Antônio do Paraíso, 
São Jerônimo da Serra, São José da 
Boa Vista, Sapopema, Sengés, Serta-
nópolis, Siqueira Campos, Tamarana, 
Telêmaco Borba, Tomazina, Ventania 
e Wenceslau Braz. (Fonte: Sinsaude)

Vencemos os desafios

perfeita, graças a Deus e à dedicação 
daqueles que estiveram e se fizeram 
presentes, graças à persistência da-
queles que nunca perderam a fé, a 
Federação dos Empregados em Esta-
belecimentos de Serviços de Saúde do 
Estado do Paraná, venceu os desafios! 
O Presidente da Federação Antonio 
Lemos agradece a todos aqueles que 
mesmo distante contribuíram para 
nossa vitória. Muito Obrigado!

*Presidente FEESSEPR

SINSAUDE de Londrina tem 
nova diretoria e representação
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Nos dias 7 e 8 de maio de 2015 
o Sindicato dos Profissionais de 
Enfermagem, Técnicos Duchistas, 
Massagistas e Empregados em Hos-
pitais, Clínicas e Casas de Saúde do 
Estado do Rio Grande do Norte - SI-
PERN realizou um curso de formação 
sindical para a diretoria. O curso foi 
ministrado pelos assessores jurídicos 
do Sindicato, Dr Fabiano e Dr Rafael. 
Segundo Agnatemy Fernandes, di-
retor do SIPERN, essa qualificação 
é fundamental para os diretores. “A 
nossa diretoria foi eleita em outubro 
do ano passado e tomou posse em 
dezembro, e esse curso de capacita-
ção vem mostrar a importância do 
trabalho sindical para eles”, disse 
Agnatemy.

Outro aspecto importante da qua-
lificação é aproximar o trabalhador 
do Sindicato. “O curso só vai atender 
melhor o nosso trabalhador de base 
dentro das empresas, aproximar ele 
dos diretores e principalmente do 
Sindicato o que é muito importante”, 

acrescentou o diretor de Planejamen-
to e Cultura do SIPERN. O curso foi 
realizado na sede própria da institui-
ção, no Centro de Natal.

1º de maio - O Dia do Trabalhador 
foi comemorado com caminhada em 
Natal. O Sindicato dos Médicos (SIN-
MED RN) com apoio do Sindicato de 
Enfermagem (SIPERN) e o Sindicato 
dos Odontologistas (SOERN), reali-
zaram, em 1º de maio, Dia do Tra-
balhador, a caminhada “O trabalho 
faz o mundo”. A concentração foi na 
Associação Médica onde foi servido 
um café da manhã leve e, logo em 
seguida, foi iniciada a caminhada em 
direção ao Parque das Dunas e onde 
aconteceu a apresentação do grupo de 
samba Quarteto Linha. No percurso 
ouve breve parada em frente ao Hos-
pital Walfredo Gurgel para um ato. O 
SIPERN participou da caminhada e 
reivindicou a redução da jornada de 
trabalho para enfermagem e valoriza-
ção dos profissionais de Enfermagem. 
(Fonte: Comunicação SIPERN)

Espaço das Federações e Sindicatos

Região Nordeste

Denunciar  é 
sim a arma para 
combater diversas 
irregularidades. A 
denúncia feita pelo 
Sindicato dos Au-
xiliares e Técnicos 
de Enfermagem do 
Estado de Alagoas 
- Sateal a respeito 
das irregularida-
des no funciona-
mento do Serviço 
de Atendimento 
Móvel de Urgên-
cia - Samu, em Rio 
Largo vão ser base 
para um inquérito civil público ins-
taurado pelo Ministério Público do 
Estado (MPE).

O descaso com os servidores e 
a população Riolarguense foi de-
nunciado pelo Sateal ano passado. 
Desde que a sede foi interditada por 
não apresentar nenhuma condição 
de funcionamento, os servidores do 
Samu foram obrigados a se mudar 
para uma sala improvisada em um 
posto de saúde do município. O 
problema é que não possui local de 
descanso para os plantonistas, nem 
água e muito menos infraestrutura. 
Várias vezes os trabalhadores tive-
ram que comprar água para beber. 
O Samu também vinha apresentando 
carência de médicos e enfermeiros, o 
que causou a deficiência no serviço 
oferecido à população. 

Em portaria publicada no Diário 
Oficial do Estado (DOE), dia 26 de 
maio, os promotores Jorge Bezer-
ra e Tácito Yuri requisitaram da 

FEESSNE inaugura 
nova sede em Recife

A Federação dos Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços de Saú-
de do Nordeste - FEESSNE inaugura, 
dia 25 de junho, a nova sede da enti-
dade em Recife-PE. Segundo o presi-
dente da Federaçãoe vice-presidente 
da CNTS, João Rodrigues Filho, além 
da solenidade de inauguração da 
nova sede haverá homenagem aos 
colaboradores que ajudaram a fundar 
a entidade sindical. O evento contará 
com reunião da Diretoria da CNTS 
e curso de prática previdenciária e 
conjuntura sindical

“A representatividade da Federa-
ção cresceu muito nos últimos anos. 
E não poderíamos deixar de home-
nagear as pessoas que contribuíram 
para fundar a Federação e também 
aquelas que foram importantes para 
o crescimento até agora. Também 
homenagearemos o presidente da 
CNTS, José Lião de Almeida”, des-
taca João Rodrigues.

De acordo com Rodrigues, “es-
tarão presentes representantes dos 
sindicatos filiados à Federação; 

representantes de outras federações 
dos trabalhadores da saúde; diretores 
da CNTS; homenageados e membros 
das famílias dos homenageados in 
memoriam”.

Os dirigentes dos sindicatos da 
base da FEESSNE participarão, nos 
dias 25, 26 e 27 de junho do curso de 
prática previdenciária e conjuntura 
sindical, com o assessor jurídico da 
CNTS, José Pinto da Mota Filho, e 
a assessora da Confederação para 
assuntos de conflito junto ao Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, Zilmara 
Alencar. No dia 28 haverá reunião 
do conselho de representantes da 
Federação.

Confira a programação do evento:
Dia 25 - Inauguração da sede da 

FEESSNE, homenagens, coquetel, 
Curso sobre conjuntura sindical com 
a advogada Zilmara Alencar

Dia 26 e 27 - Curso de capacitação 
previdenciária com o advogado José 
Pinto da Mota Filho

Dia 28 - Reunião do conselho de 
representantes da FEESSNE

SIPERN realiza curso 
de formação para diretores

Ministério Público investiga 
denúncia do SATEAL contra SAMU

Maceió poderia estar na lista de 
municípios que seriam contemplados 
com recursos do Ministério da Saúde 
se suas duas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) já estivessem 
em funcionamento. Durante a Mar-
cha dos Prefeitos o ministro Arthur 
Chioro divulgou que os municípios 
seriam contemplados com R$ 220 
milhões, que englobam recursos para 
diversos serviços.

Para as UPAs, o Ministério da 
Saúde destinou R$ 56,6 milhões, 
que foram divididos entre as 31 uni-
dades em 12 estados (AM, BA, CE, 
DF, MG, MS, PB, PR, RJ, RS, SC e 
SP). Segundo informou o Ministério 
da Saúde, as UPAs são habilitadas 
pelo Ministério após entrarem em 
funcionamento e qualificadas quan-
do conseguem cumprir uma série 
de critérios para garantir maior 
qualidade dos serviços prestados, 
como o desenvolvimento de ati-
vidades de educação permanente 
para os profissionais e implantação 
de protocolos de atendimento clíni-
co e classificação de risco.

Em Maceió, duas UPAs foram 
construídas, uma no bairro do Be-

nedito Bentes e outra no Trapiche, 
e seriam importantes para atender a 
população que necessita de serviços 
intermediários, o que desafogaria 
os hospitais e as unidades básicas 
de saúde. O problema é que ambas 
estão prontas e com as portas fecha-
das, já que a prefeitura ainda não 
formalizou os contratos com as Or-
ganizações Sociais (OS) que ficariam 
responsáveis pelo gerenciamento. A 
UPA do Trapiche é a que se encontra 
em estágio mais próximo de entrar 
em operação, já que a prefeitura afir-
ma que a empresa para gerir o espaço 
já foi escolhida.

Já a UPA do Benedito Bentes 
continua com a situação indefinida. 
Nenhuma das empresas que se ins-
creveu para concorrer ao processo de 
gestão foi aprovada. Para o presiden-
te do Sindicato dos Auxiliares e Téc-
nicos de Enfermagem do Estado de 
Alagoas - Sateal, Mário Jorge Filho, 
enquanto isso, os profissionais con-
tinuam a sofrer com a precariedade 
nas condições das unidades e a popu-
lação com pouca oferta de serviços. 
(Ascom Sateal com informações do 
Ministério da Saúde)

De portas fechadas, UPAs 
de Maceió deixam de receber 

recursos do Ministério da Saúde

prefeitura de Rio Largo cópias do 
termo de convênio firmado entre 
o município e o Estado de Alagoas 
para o funcionamento do SAMU; a 
relação de todos os servidores do 
SAMU, especificando a natureza 
jurídica do vínculo com o municí-
pio: efetivos/contratados/comis-
sionados; a folha de pagamento 
de todos os servidores do SAMU, 
referente ao mês de abril/2015; a 
carga horária e regime de trabalho 
de cada servidor; a cópia de CNH 
dos motoristas; a cópia do CRLV 
dos veículos do SAMU; o registro 
de atendimento de ocorrências no 
mês de abril/2015. 

Em novembro de 2014 o MPE 
havia estipulado 60 dias para que a 
estrutura saísse da sede improvisa-
da e fosse instalada em um prédio 
adequado. A prefeitura não cumpriu 
os prazos e até o momento o Samu 
continua de forma improvisada. 
(Ascom Sateal) 
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Alimentos seguros: tema celebra 
Dia Mundial da Saúde 2015

Em 2015 a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) elegeu 
o tema “Do campo à mesa, 

obtendo alimentos seguros” para as 
comemorações do Dia Mundial da 
Saúde, celebrado em 7 de abril.  A 
boa nutrição é um fator determinante 
para a garantia da boa saúde. Desde 
o nascimento, o homem necessita 
de alimentos para sua sobrevivên-
cia. A qualidade dos alimentos que 
consumimos é um fator importante. 
A região das Américas conta com 
cerca de 953 milhões de habitantes 
e garantir alimentos seguros a toda 
esta população é um desafio para 
todos os países da região. O acesso a 
quantidades suficientes de alimentos 
seguros e nutritivos é fundamental 
para a manutenção da vida e promo-
ção da saúde.

A segurança alimentar e a boa nu-
trição são indissociáveis. O consumo 
inadequado de determinados tipos 
de alimentos ou ingredientes, como 
excesso de sal, açúcar e gorduras, 
pode levar a ocorrência de algumas 
doenças crônicas, como o diabetes 
e a hipertensão. Paralelamente, a 
prática de atividades físicas também 
é essencial para a saúde de qualquer 
indivíduo. Por esses motivos, a Or-
ganização Pan-Americana da Saúde 
(Opas/OMS) no Brasil ampliou o 
tema e celebra o Dia Mundial da 
Saúde incentivando o consumo de 
alimentos seguros, a alimentação 
saudável e a prática de atividades 
físicas juntos.

Alimentos não seguros geram 
um ciclo vicioso de doença e desnu-
trição que afeta particularmente os 
mais vulneráveis (crianças, idosos 
e doentes). Os alimentos saudáveis 
são a chave para uma boa saúde, por 
outro lado, os alimentos não seguros 
contendo bactérias, vírus, parasitas 
ou substâncias químicas prejudiciais 
à saúde são a causa mais de 200 
doenças – que vão desde diarreia ao 
câncer.

Doenças diarreicas matam cerca 
de 2 milhões de pessoas por ano, 
incluindo muitas crianças. Essas do-
enças prejudicam a produtividade; 
sobrecarregam o sistema de saúde 

pública e reduzem os ganhos econô-
micos; impedem o desenvolvimento 
socioeconômico, prejudicando as 
economias nacionais, turismo 
e comércio.

A urbanização e as mu-
danças nos hábitos de con-
sumo têm aumentado o 
número de pessoas que 
compram e comem 
alimentos preparados 
em locais públicos. 
A globalização tem 
provocado crescen-
te demanda dos 
consumidores por 
uma ampla varie-
dade de alimentos, 
resultando em uma 
cadeia global cada 
vez mais complexo e 
mais alimentos. Com 
a globalização, as via-
gens e o crescimento do 
comércio internacional 
de alimentos, as doenças 
transmitidas por alimentos 
podem atravessar as fronteiras 
nacionais a afetar rapidamente 
vários países, representando um 
risco cada vez maior de transmis-
são de doenças. Exemplos incluem 
contaminação de fórmula infantil, 
surtos de Escherichia coli ligadas 
a carnes contaminadas e legumes, 
uso indiscriminado de agrotóxicos, 
entre outros.

Os governos devem eleger a 
segurança alimentar uma priorida-
de de saúde pública, uma vez que 
desempenham papel fundamental 
no desenvolvimento de políticas e 
marcos regulatórios; estabelecer e 
implementar sistemas de segurança 
alimentar eficazes que assegurem 
que os produtores de alimentos e 
fornecedores ao longo de toda a 
cadeia alimentar, desde o campo 
até a mesa do consumidor, seja em 
sua casa ou em um restaurante, pos-
sam operar de forma responsável e 
fornecer alimentos seguros para os 
consumidores. A boa colaboração 
entre governos, produtores e consu-
midores ajuda a garantir a segurança 
alimentar.

A OMS também visa facilitar a preven-
ção mundial das doenças alimentares, com 
a detecção e resposta às ameaças à saúde 
pública, associadas a alimentos não segu-
ros, e trabalha para garantir a confiança do 
consumidor nas autoridades nacionais e 
internacionais. Para tanto é necessário que 
os estados-membros reforcem suas capa-
cidades nacionais para prevenir, detectar 
e gerir os riscos de origem alimentar por:

• Fornecer avaliações científicas inde-
pendentes sobre os riscos microbiológicos e 
químicos que formam a base para as normas 
internacionais de alimentos, orientações e 
recomendações, conhecido como o Codex 
Alimentarius, para garantir a segurança do 
alimento de onde quer que ela se origine;

• avaliar a segurança das novas tecno-
logias utilizadas na produção de alimentos, 
tais como a modificação genética e nano-
tecnologia;

• contribuir para melhorar os sistemas 
alimentares e quadros legais nacionais e 
implementar a infraestrutura adequada 
para gerir os riscos de segurança alimentar. 
A OMS e a FAO possuem uma Rede Inter-
nacional de Autoridades em Segurança 
Alimentar - INFOSAN para compartilhar 
rapidamente as informações durante emer-
gências de segurança alimentar;

• promover a manipulação segura dos 
alimentos através de programas sistemáti-
cos de prevenção e consciência, através das 
Cinco Chaves para uma alimentação mais 
segura e outros materiais informativos; e

• advogar para a segurança alimentar 
como um componente importante da se-
gurança da saúde e para a integração da 
segurança alimentar nas políticas e pro-
gramas nacionais em conformidade com 
o Regulamento Sanitário Internacional 
(RSI - 2005).

Outro grande desafio são os 
micro-organismos resistentes que 
entram na cadeia de alimentos e são 
uma ameaça à saúde pública. O uso 
prudente de antimicrobianos na me-
dicina humana é crucial no combate 
à resistência antimicrobiana. Esse 
uso prudente é igualmente crucial 
na agricultura, particularmente na 
produção animal e na piscicultura. 
Os alimentos seguros deveriam 
servir como plataforma para unir 
as partes interessadas, com vistas à 
conscientização e à adoção de medi-
das para a solução do problema. Em 
maio de 2015, a OMS apresentou um 
plano global de ações na Assembleia 
Mundial da Saúde para a resolução 
do crescente problema de resistência 
antimicrobiana.

A inocuidade dos alimentos 
requer um esforço global. A OMS 
há muito tempo colabora com vá-
rias atividades da Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO) e da Organização 
Mundial da Saúde Animal (OIE), a 

fim de assegurar a inocuidade dos 
alimentos em todos os elos da 

cadeia de alimentos. É extre-
mamente importante que os 

governos nacionais atuem 
da mesma forma, pensan-
do na saúde do consumi-
dor e construam pontes 
entre setores da saúde, 
agricultura, comércio e 
meio-ambiente.

Reconhecendo a im-
portância da falta de 
segurança dos alimen-
tos e das doenças trans-
mitidas por alimentos 
(DTAs) como uma im-
portante causa de do-

enças e mortes em todo 
o mundo, a OMS adotou 

a resolução WHA53.15, 
em 2002, e a Resolução 

WHA63.3, em maio de 2010, 
estabelecendo como prioridade 

a inocuidade dos alimentos e a 
prevenção e o controle das DTAs. 

A OPAS também adotou como prio-
ridade a inocuidade dos alimentos 
e seu aprimoramento como um dos 
objetivos estratégicos do seu Plano 
Estratégico 2014-2019.

Como observou a diretora Geral 
da OMS em um número recente da 
revista Lancet, o momento pede uma 
resposta sustentável para os proble-
mas centrais, que são a dispersão das 
autoridades responsáveis pela qua-
lidade dos alimentos, os orçamentos 
instáveis e a escassez de demonstra-
ções convincentes sobre o efeito das 
doenças de origem alimentar. Por 
isso, a OMS e a OPAS dedicam esse 
Dia Mundial da Saúde aos Alimentos 
seguros, a fim de catalisar uma ação 
coletiva dos governos e do público 
para a adoção de medidas desti-
nadas a melhorar a segurança dos 
alimentos no campo, nas indústrias, 
nos mercados, nos restaurantes, 
lanchonetes e padarias, nos serviços 
de ambulantes e nas cozinhas dos 
nossos lares. (Fonte: Organização 
Pan-Americana da Saúde - Opas)


