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Uma história de trabalho e conquistas

CNTS lança selo e planeja atividades
comemorativas de seus 25 anos
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

A

Confederação Nacional
dos Trabalhadores na
Saúde iniciou, dia 21 de
dezembro último, a contagem
regressiva para as comemorações de seu Jubileu de Prata e a
caminhada para um futuro de
novas conquistas em defesa da
saúde, dos trabalhadores e da
sociedade.
Editorial e Pág. 15

Arquivo CNTS

Plenária anual debate
conjuntura político-econômica

Em mais um encontro para reflexão sobre os graves problemas políticos,
econômicos, éticos e sociais que afligem a sociedade brasileira, a Confederação realizou a plenária anual dos seus dirigentes, quando foi feito o
lançamento do selo do Jubileu de Prata .
Págs. 3 e 4

Milhares de pessoas
participam de marcha
em defesa do SUS
A marcha em defesa da saúde, organizada pelo Conselho Nacional de
Saúde e pela Frente em Defesa do SUS - ABRASUS, reuniu cerca de 10 mil
pessoas em busca de alternativas visando assegurar os princípios constitucionais de universalidade e integralidade e ampliação das fontes de financiamento para o SUS. O ato público fez parte da abertura da 15ª Conferência
Nacional da Saúde, realizada de 1° a 4 de dezembro, em Brasília.
Págs 7 a 10

Dirigentes da CNTS
participaram do ato
público e também da 15ª
CNS. A Confederação
montou stand no
espaço da Conferência
e distribuiu material
próprio sobre a Norma
Regulamentadora 32,
assédio moral e 30 horas
para a enfermagem.
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CNTS 25 anos - Uma trajetória
de trabalho e conquistas

A

Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde
comemorou, dia 21 de dezembro, seus 24 anos de luta em
defesa da saúde, dos trabalhadores
e da sociedade. E nessa data iniciou
a contagem regressiva para as comemorações de seu Jubileu de Prata e a
caminhada para um futuro de novas
conquistas.
A criação da CNTS, em 21 de
dezembro de 1991, foi um passo de
gigante em direção a um Brasil mais
justo e solidário, com saúde para
todos. O que levou à criação de uma
entidade de representação nacional
dos empregados da saúde foi determinado sempre pelo pioneirismo,
pela garra e pela determinação.
Os primeiros anos de existência da CNTS foram dedicados à
organização da própria entidade e
das federações e sindicatos pelo
país. A importância de marcar
presença junto às instâncias dos
poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário federais fez com que,
em maio de 1994, a sede fosse
transferida de São Paulo para
Brasília.
A integração da diretoria e
a atuação em parceria com as
federações filiadas e sindicatos
vinculados foram metas alcançadas. Os encontros nacionais
dos dirigentes sindicais trabalhadores na saúde foram marcados
por debates acerca de temas de
extrema relevância e nos momentos oportunos.
Com o passar dos anos, a
CNTS conquistou espaços fundamentais na representação
política junto às instituições
governamentais e também em
movimentos e atividades com
outras entidades sindicais e de
classe representativas dos trabalhadores.
Todas as questões essenciais
relativas às políticas, aos serviços e
aos trabalhadores de saúde, obrigatoriamente, passam pela discussão
e/ou aprovação não apenas do Congresso Nacional, mas também de órgãos deliberativos como o Conselho
Nacional de Saúde, a Mesa Nacional
de Negociação Permanente do SUS,
o Fórum das Entidades Nacionais
de Trabalhadores na Área da Saúde
e o Fórum Mercosul, por exemplo.
E em todos eles a CNTS tem participação efetiva, com representação
na composição desses órgãos e entidades, contribuindo para a tomada
de decisões que norteiam as ações
e políticas de governo. Da mesma
forma, nas instâncias estaduais e
municipais temos a participação de
nossas federações e sindicatos.
O trabalho em parceria, o diálogo
e as iniciativas no sentido de ampliar
a interlocução e ações conjuntas
com outras entidades, voltadas à
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ampliação de direitos sociais e trabalhistas, à melhoria das condições
de trabalho e, consequentemente,
à qualidade dos serviços prestados
à sociedade marcam a gestão da
CNTS. São muitas as atuações e
ações em parceria com entidades de
classe como a ABEn, o Cofen, a FNE
e demais entidades representativas
dos trabalhadores da saúde.
A CNTS carrega bandeiras que
visam a qualidade dos serviços de
saúde e que passam pela reorganização e fortalecimento do SUS,
com financiamento permanente e
suficiente; por jornada e condições
dignas de trabalho; pela instituição
de piso salarial e plano de cargos e
salários; pela qualificação profissional; por mais unidades de atendimento e aquisição de equipamentos;
enfim, por medidas que levem ao

e a Confederação se fez presente
nas mobilizações. A defesa das diversidades, consideradas minorias,
sempre foi pauta em nossos debates
e atuações, com destaque para as
graves questões de discriminação
e preconceito que envolvem as
mulheres, os jovens, os negros e as
pessoas LGBT.
A comunicação com as bases
sempre foi uma de nossas prioridades. Desde 1996 mantemos
um jornal que busca não apenas
informar, mas também formar opinião de nossos dirigentes para que
estejam preparados para o debate.
Essa orientação é complementada
pela agência virtual, pelas cartilhas
sobre temas específicos e, agora,
terá maior alcance com a instalação
da nossa rádio e TV web. Mais um
sonho realizado.
As vitórias de cunho político
Arquivo CNTS
e de afirmação como representante em terceiro grau dos
trabalhadores na saúde vieram
acompanhadas da conquista
de patrimônio. Hoje, nossa
sede dispõe de todas as condições para bem receber nossos
dirigentes e também abrigar
reuniões de outras entidades, a
exemplo do Fentas, na função
de coordenação adjunta; do Fórum Nacional da Enfermagem,
atualmente sob a coordenação
da CNTS; do Fórum Sindical
dos Trabalhadores - FST, com a
coordenação financeira. A CNTS
também abriga e coordena o
FSTS - Fórum Sindical dos Trabalhadores na Saúde, criado em
novembro de 2015.
O crescimento da Confederação e a maior participação e
reconhecimento no movimento
sindical e pelas instituições também nos levaram à ampliação de
nosso quadro de empregados e
assessorias próprias, no sentido
efetivo cumprimento do preceito
de termos mais embasamento para
constitucional que determina a saúnossas atividades e ações.
de como direito do cidadão e dever
A Confederação se orgulha
do Estado.
de ser uma realidade presente no
Nesse sentido, logramos êxito
cotidiano da categoria, resultado
em muitas de nossas batalhas. Em
do compromisso de todos os direlação à formação profissional, por
rigentes sindicais e trabalhadores
exemplo, atuamos para a formação
da saúde rumo à consolidação de
de milhares de atendentes em auuma entidade cada dia mais forte
xiliares de enfermagem. Inclusive,
e autêntica na defesa dos direitos
fomos modelo para a criação do
trabalhistas e sociais do conjunto
programa de formação desenvolda categoria.
vido pelo Ministério da Saúde, o
A cada edição do jornal neste ano
Profae. Em defesa da saúde pública
teremos o resumo de uma gestão da
conquistamos a aprovação do SuCNTS, em ordem cronológica. Buspremo Tribunal Federal para que
camos, assim, resgatar a história da
as gestantes de feto com anencefalia
entidade pelos anos de luta e pelas
pudessem decidir pela continuidade
conquistas alcançadas. (ver pág. 15)
ou não da gravidez.
Esta é a Confederação Nacional
Muitas das propostas prejudidos Trabalhadores na Saúde do preciais aos trabalhadores deixaram
sente, que se orgulha do seu passado
de ser aprovadas no Congresso
e segue firme com o olhar no futuro.
Nacional por conta da pressão
contrária do movimento sindical
A Diretoria
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CNTS debate conjuntura e ética profissional

E

m mais um encontro para reflexão sobre os graves problemas
políticos, econômicos, éticos e
sociais que afligem a sociedade brasileira, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde realizou a
plenária anual dos seus dirigentes,
dia 25 de novembro, em Brasília. Na
oportunidade, foi feito o lançamento
do selo do Jubileu de Prata da CNTS,
criada em 21 de dezembro de 1991, e
que hoje se orgulha de ser uma realidade presente no cotidiano da categoria.
Debater a conjuntura político-econômica tornou-se fundamental
em razão dos riscos de desemprego,
queda dos salários, redução de direitos
trabalhistas e sociais, precarização da
mão de obra e das relações de trabalho,
entre outras ameaças. “A discussão é
mais que oportuna pela grave crise
que o país vive e nós, trabalhadores,
temos de estar conscientes das causas
e consequências de forma a poder
contribuir para o fortalecimento da democracia e a retomada do crescimento
do país. Para isso, devemos aproveitar

os ensinamentos e trocar experiências”,
ressaltou o presidente da CNTS, José
Lião de Almeida.
“O reconhecimento do trabalho
desenvolvido pela CNTS é resultado
do compromisso de todos os dirigentes sindicais e trabalhadores da saúde
rumo à consolidação de uma entidade
cada dia mais forte e autêntica na defesa dos direitos trabalhistas e sociais
do conjunto da categoria. Seus 25 anos
serão destaque em todas as atividades
e ações a serem realizadas no ano de
2016”, segundo o tesoureiro-geral da
Confederação, Adair Vassoler.
“Esse é o momento para avaliarmos os nossos mais diversos
compromissos com os trabalhadores, com a saúde e com a sociedade
em geral. Nos últimos tempos não
tivemos um ano tão conturbado em
se tratando das questões políticas e
econômicas”, destacou o secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castagna.
Ele apontou como essencial, ainda,
o debate acerca da pesquisa sobre o
perfil da enfermagem e as questões

éticas da atuação profissional.
Em nome das federações filiadas, a presidente da Federação dos
Trabalhadores da Saúde do Estado
do Rio de Janeiro, Maria Barbara da
Costa, também apontou 2015 como
um ano dramático e danoso para
o país, a sociedade e, em especial,
para os trabalhadores. “Estamos vivendo uma situação jamais vista de
desemprego e que atinge a saúde”,
disse, citando a precariedade da
assistência e o fechamento de santas
casas e outras unidades de atendimento, além dos danos causados à
saúde do trabalhador. “Devemos
ter unidade para discutir e buscar
soluções”, finalizou.
Nos dois dias que antecederam a
plenária, as questões administrativas
e políticas da Confederação foram
discutidas pelos membros da diretoria, do conselho de representantes,
do conselho fiscal e dos comitês especiais. As reuniões foram momentos
também para iniciar o debate acerca
de ações e atividades para 2016.
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

No ensejo das grandes mobilizações no Brasil e no mundo,
pelo Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, marcado pela data de 25 de
novembro, a plenária da CNTS
foi convidada a refletir sobre as
causas e consequências dos crimes contra a mulher. De acordo
com dados do IBGE, a cada ano,
cerca de 1,2 milhão de mulheres
sofrem agressões no Brasil.
O estudo Mapa da Violência
2015: Homicídio de Mulheres
mostra que 13 são mortas todos
os dias, e destas mortes, 50,3% são
cometidas por familiares. Pelas
estimativas do Ipea, 500 mil mulheres são estupradas, sendo que
somente 52 mil ocorrências chegam ao conhecimento da polícia.
Os dirigentes assistiram a
vídeos produzidos pela equipe
de comunicação da CNTS sobre
a violência contra a mulher e
também em homenagem pela
Semana da Consciência Negra.

Diap e Dieese apontam necessidade
de interferência do movimento sindical
Diante do cenário de desemprego, inflação, juros altos e embate entre o governo e o Poder Legislativo,
representantes do Diap e do Dieese
que participaram da Plenária Anual
dos Dirigentes da CNTS alertaram
para a necessidade da ação sindical para amenizar as expectativas
desfavoráveis aos trabalhadores.
Max Leno de Almeida, supervisor
do Dieese no Distrito Federal, e
Neuriberg Dias, assessor parlamentar do Diap, ressaltaram como
pontos negativos a falta de diálogo
entre governo e trabalhadores e as
dificuldades nas negociações com
os parlamentares.
Segundo Max Leno, a incerteza
em relação ao cenário futuro tem
influenciado na tomada de decisões
por parte do governo, do Congresso
Nacional e do setor empresarial e
isso tem refletido negativamente
no mercado de trabalho. “Todas as
pesquisas – Ministério do Trabalho, IBGE e Dieese –, embora com
o uso de metodologias diferentes,
retratam a situação dramática do
mercado de trabalho, com aumento

do índice do desemprego, precarização da
mão de obra, redução
do rendimento médio.
É preciso construir uma
nova governabilidade,
envolvendo os movimentos sindical e social”, alertou.
“Um governo fraco,
com economia fraca; um
ministério com perfil
patronal; e um parlamento sem compromisso com as reivindicações
sociais levam à flexibilização dos direitos dos
trabalhadores. Além
disso, em momentos de crise, fica
mais difícil se aprovar as propostas”, avaliou Neuriberg Dias. Ele
apontou, ainda, a falta de unidade
entre as centrais sindicais desde as
últimas eleições, exemplificando
que até a marcha das centrais, que
tem como objetivo unificar a pauta e
fortalecer a luta dos trabalhadores,
não foi realizada em 2015.
“Os trabalhadores tiveram

algumas conquistas como a manutenção da política do salário
mínimo; a correção da tabela do
imposto de renda; a rejeição da
prevalência do negociado sobre o
legislado, mas devem estar atentos para a pauta negativa que tramita na Câmara dos Deputados e
no Senado, que inclui a discussão
acerca da contribuição assistencial, ampliação da terceirização,
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entre outros projetos
prejudiciais”.
O vice-presidente
da CNTS, João Rodrigues Filho, como coordenador do debate,
ressaltou as graves
questões do déficit
público e do subfinanciamento do Sistema
Único de Saúde - SUS.
“O orçamento insuficiente deixou o Ministério da Saúde sem
recursos até mesmo
para o pagamento dos
últimos meses do ano
e o décimo terceiro
salário de seus funcionários.
A falta de verba atingiu, inclusive, o fornecimento de medicamentos contínuos”, lamentou. Segundo
ele, a crise vivida pelo país interfere
na vida de cada um e também na
organização sindical, o que ficou
claro durante as exposições do Diap
e do Dieese. A 2ª vice-presidente
da CNTS participou também da
coordenação da mesa.
3

Jornal da

CNTS

Insegurança, extensas jornadas e baixos
salários marcam trabalho da Enfermagem

“A

tualmente, a taxa de
desemprego na enfermagem é de 10%. Sem
contar com os trabalhadores que
vivem de bicos e subjornadas.
Em contrapartida, um terço dos
profissionais amargam jornadas
muito longas”, disse a pesquisadora
Maria Helena Machado ao abordar
a pesquisa Perfil da Enfermagem
no Brasil, realizada pela Fundação
Oswaldo Cruz - Fiocruz em parceria
com o Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. No quesito mercado de trabalho, 59,3% das equipes
de enfermagem encontram-se no
setor público; 31,8% no privado;
14,6% no filantrópico; e 8,2% nas
atividades de ensino.
Considerando a renda mensal
de todos os empregos e atividades
que a equipe de enfermagem exerce, constata-se que 1,8% de profissionais na equipe (em torno de 27
mil pessoas) recebe menos de um
salário mínimo por mês. A pesquisa
encontra um elevado percentual de
pessoas (16,8%) que declararam ter
renda total mensal de até R$ 1.000.
Contrariando as críticas do setor
patronal de que os profissionais

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Apenas 29% dos profissionais se sentem seguros no local de trabalho
da enfermagem possuem mais de
um vínculo, a pesquisa revela que
a maioria (63%) tem apenas uma
atividade de trabalho.
Os quatro grandes setores de empregabilidade da enfermagem, público, privado, filantrópico e ensino
apresentam subsalários. O privado
(21,4%) e o filantrópico (21,5%) são
os que mais praticam salários com
valores de até R$ 1.000. Em ambos, os
vencimentos de mais da metade do

contingente não passam de R$ 2.000.
O debate foi mediado por Luciano
Silva, dirigente do Cofen, órgão parceiro na realização da pesquisa.
Segundo Maria Helena, a pesquisa revelou ainda que apenas
29% dos profissionais da enfermagem se sentem seguros no local de
trabalho. “Este dado revela que os
quatro setores precisam avançar em
aspectos como a segurança do profissional em relação aos pacientes e

também no relacionamento com os
chefes diretos e gestores”.
Outro recorte da pesquisa revela
que a participação masculina tem
aumentado constantemente. “A
enfermagem é composta majoritariamente por mulheres. Mas o que
avaliamos na pesquisa é que a participação masculina vem crescendo
e, hoje, os homens representam
cerca de 15% dos trabalhadores da
enfermagem”, disse.
A pesquisa foi executada em
aproximadamente 50% dos municípios brasileiros e em todos os 27
estados da Federação, incluindo
desde profissionais no começo da
carreira até os aposentados (pessoas de até 80 anos). De acordo
com dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE,
a área de saúde compõe-se de um
contingente de 3,5 milhões de trabalhadores, dos quais cerca de 50%
atuam na enfermagem. Segundo a
pesquisa realizada pela Fiocruz,
a enfermagem possui cerca de 1,8
milhão de trabalhadores. A coordenação da mesa ficou a cargo dos
dirigentes da CNTS Maria Salete
Cross e Adilson Luiz Szymanski.

Redes sociais são faca de
dois gumes, alerta especialista
A Responsabilidade Civil dos
Colaboradores dos Serviços de
Saúde nas Redes Sociais foi tema da
palestra ministrada pelo advogado
Péricles Duarte, da Comissão de Direitos Humanos, da OAB/MS. Durante o debate, o advogado abordou
diversos riscos que o profissional da
saúde corre ao expor com fotos e vídeos nas redes sociais o seu local de
trabalho. A mesa de debates foi coordenada pelo diretor de Assuntos
Trabalhistas e Judiciários da CNTS,
Joaquim José da Silva Filho, e pela
diretora Terezinha Perissinotto.
Segundo Péricles, todo cuidado
é pouco. “Toda ação tem uma reação e um resultado, que devemos
prever e avaliar a capacidade de
suportar”. Hoje é bem comum as
pessoas desejarem postar tudo nas
redes sociais. Segundo pesquisa
feita em parceria com o Instituto
Conecta e a Wordwide Independent
Network Research - WIN, o brasileiro passa, em média, 84 minutos
por dia usando um smartphone. O
número supera a média global em
cerca de 10 minutos.
De acordo com o palestrante, muitas postagens feitas são
sem maldade. É mais a questão
do prazer de compartilhar com
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amigos determinados
momentos, mas que
pode colocar em risco
a integridade moral
de muitas pessoas e
que pode ser acompanhada de diversos
riscos. “Diferente do
que muitos pensam,
internet não é uma
terra sem Lei, onde se
pode tudo de forma
inconsequente. Internet e especialmente as
redes sociais são faca
de dois gumes”.
Nos últimos anos, a
internet tem registrado
muitos casos de profissionais da
saúde que expõem suas indignações
e acabam perdendo o emprego por
conta disso. A Justiça do Trabalho
já possui entendimento jurisprudencial a respeito desses casos. No
mais recente, a Justiça considerou
como grave o ato de um profissional
da enfermagem que “curtiu” no Facebook comentários feitos por outra
pessoa, considerados ofensivos à
empresa em que trabalhava, confirmando a validade da demissão
por justa causa que lhe foi aplicada.
No entender jurídico, a conduta do

trabalhador caracteriza ato lesivo
da honra e da boa fama contra o
empregador, nos termos da alínea
k do artigo 482 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT.
Duarte deu algumas dicas no
sentido de os trabalhadores evitarem o mau uso da internet. “Na
maioria dos casos, os trabalhadores são demitidos porque fazem
suas críticas, ou até brincam no
posto de trabalho, utilizando o
uniforme da empresa, às vezes
até expondo o paciente. Isso realmente é grave. Segundo o Código
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Civil, no artigo 186,
aquele que, por ação
ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito. Por mais que
o trabalhador pense
em fazer um desabafo,
que ele observe antes
a legalidade, as condições, o momento e local
oportunos para fazê-lo.
Caso contrário estará
cometendo ilicitude”.
O advogado ainda
chamou a atenção para a responsabilidade dos sindicatos. “A
questão dos profissionais da saúde
nas redes sociais é uma via de mão
dupla. Ao mesmo tempo em que
elas podem explicitar uma violação
do direito do trabalhador, podem
também prejudicar o profissional
por qualquer mau uso. Portanto, é
obrigação das entidades sindicais
trazerem essa discussão para a realidade dos profissionais da saúde
de forma que eles tomem as devidas precauções quando utilizarem
as redes sociais”, disse.
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CNTS apresenta
ao Cofen sugestões
para alteração
na Lei 5.905/73
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Sugestões foram apresentadas pelo Comitê Jurídico da CNTS

A

CNTS, por seu comitê jurídico, concluiu o documento com as contribuições da
Confederação em resposta à consulta
pública aberta pelo Conselho Federal
de Enfermagem, com vistas à elaboração de anteprojeto de lei para
alterar a Lei 5.905/1973, que cria o
sistema Cofen/Conselhos Regionais
e estabelece suas funções. A proposta
da CNTS, amplamente debatida com
os dirigentes das federações filiadas
e dos sindicatos vinculados e ouvidos profissionais da enfermagem e
integrantes da sociedade em geral,
foi entregue ao presidente do Cofen,
Manoel Neri. “Nosso objetivo é que
o anteprojeto venha fortalecer nossas
instituições e traga mais segurança
aos profissionais da enfermagem”,
destaca o diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários da CNTS,
Joaquim José da Silva Filho.
A Confederação propõe modificação do sistema eleitoral, no sentido
de simplificar a exigência da vasta
documentação hoje obrigatória, por
entender que a medida dificulta
a participação dos profissionais
candidatos e impõe injustificada
burocracia ao processo eleitoral.
Também defende eleição com chapa
unitária para os conselhos regionais,
incluindo todas as profissões da
enfermagem, de forma proporcional
e paritária, garantindo, ainda, que
todos os profissionais tenham o
direito de concorrer a qualquer um
dos cargos disponíveis, inclusive a
presidência.
Ainda com relação às eleições, a
Confederação sugere que as mesmas
sejam diretas nos conselhos regionais, com a formação dos respectivos
colégios regionais e com a função
de elegerem o pleno e a diretoria do
Conselho Federal; garantir igualdade
de condições entre todos os concorrentes, com financiamento eleitoral
via conselhos regionais; além de

fixar o valor da “multa pelo não
comparecimento à votação” que hoje
é, absurdamente, equivalente e uma
anuidade, igualando-o aos valores
das eleições gerais no país.
O valor das anuidades fixadas aos
integrantes da categoria, motivo de
reclamações e de inadimplência por
parte dos profissionais, também é
abordado pela CNTS, ao avaliar que
o valor atual está fora da realidade e
da condição financeira dos profissionais. A proposta é que as anuidades
sejam fixadas pelo Conselho Federal
e não pelos conselhos regionais; e que
o valor nunca ultrapasse o percentual
de 5% do contrato de trabalho em
vigor do profissional.
Por falta de consenso entre a diretoria e as entidades que compõem a
CNTS, inclusive, pelas divergências
que existem na própria categoria
sobre o tema, a Confederação vê
com muita preocupação, mas não
apresentou sugestão sobre a proposta
de criação de exame de proficiência
para os profissionais da enfermagem.
Porém, no documento dirigido ao
Cofen, a CNTS defende a criação de
mecanismos na lei que assegurem
mais força e poder aos conselhos em
relação à fiscalização do trabalho
em enfermagem, especialmente, em
relação à qualidade da assistência
prestada aos usuários do sistema de
saúde e às condições de trabalho dos
profissionais. Este poder ou atribuição também deve ser garantido na
questão da fiscalização do sistema
de formação profissional.
“A lei de criação do sistema
Cofen/Corens é de 1973, quando o
Brasil vivia um período de governo
autoritário. Convidamos a Enfermagem a pensar propostas para sua
atualização”, afirma Manoel Neri,
ressaltando a importância e a forma
democrática da consulta pública. O
prazo para envio de propostas vai até
o final de fevereiro de 2016.

Valorizar o trabalhador da
saúde é dar valor à vida
Dr. José Lião de Almeida*

C

om 1,6 milhão de pessoas
exercendo a profissão, a
Enfermagem é hoje a segunda categoria mais numerosa
do Brasil. Só perde para os metalúrgicos. Como sabemos, trata-se
de equipe formada basicamente
por Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, que fica 24
horas por dia ao lado do paciente.
“O ofício da enfermagem exige
mais altruísmo que o nosso. Por
mais atenção que dediquemos
aos pacientes, quanto mais tempo
passamos com eles? Nossas visitas
duram minutos, enquanto esses
profissionais ficam encarregados
de ministrar-lhes os medicamentos prescritos, puncionar veias
invisíveis, fazer curativos, cuidar
da higiene, ouvir reclamações,
incitá-los a reagir e a enfrentar o
desconforto, consolá-los, orientar
e amparar familiares, tarefas que
requerem competência profissional, empatia e desprendimento”.
Importante reproduzir aqui essa
opinião de um médico conceituado como o Dr. Drausio Varella
sobre a Enfermagem.
Infelizmente, nossas autoridades e políticos em geral, salvo
raras e honrosas exceções, não
levam em conta essa realidade
em suas ações administrativas

e legislativas. Caso
houvesse um mínimo de compreensão
sobre a importância
desses trabalhadores,
projetos importantes,
que tratam de justos
benefícios à categoria,
não teriam sido engavetados. É o caso do
PL 2.295/00, que institui a jornada de 30
horas semanais e do
PL 4.924/09, que cria
o Piso Salarial da Enfermagem.
A Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde, por julgar
de extrema emergência a correção
dessa injustiça, começa mais um
ano de luta na busca da aprovação
desses projetos. Ao assumirmos o
protagonismo do Fórum Nacional
da Enfermagem mostramos que
estamos dispostos a prosseguir
na luta até a conquista. Sabemos
que hoje, num momento em que
se fala apenas de crise e “ajustes”,
a tendência patronal é para a redução de direitos já conquistados.
Conscientes disso, remaremos com
força contra a maré, pela valorização dos trabalhadores da saúde,
pois valorizar a Enfermagem é dar
valor à vida!
*Presidente da CNTS
e do SinSaudeSP

Fórum da Enfermagem planeja
grande evento para maio de 2016
A executiva do Fórum Nacional
da Enfermagem decidiu convidar
os fóruns estaduais e as entidades
representativas da enfermagem nos
estados e municípios para reunião
ampliada, dia 24 de fevereiro, com
o objetivo de articular e mobilizar a
enfermagem brasileira para o ‘Dia
Nacional de Luta Pela Valorização
da Enfermagem, que acontecerá dia
17 de maio deste ano.
O evento, que tem como objetivo
fomentar nos estados e municípios
a necessidade da regulamentação de

uma jornada de trabalho digna e piso
salarial coerente com a atividade exercida pelos profissionais, fará parte das
atividades da semana da enfermagem
que acontece de 12 a 20 de maio.
Segundo o coordenador do Fórum, Valdirlei Castagna, foi criado
um grupo de organização composto
por um membro de cada entidade do
Fórum. “Cada membro desta equipe
estará responsável pela mobilização
de sua base a fim de, no dia 17 de
maio, arregimentarmos o maior número de pessoas”, disse.

Membros do Fórum coletam assinatura favorável ao PL 2295
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Ato público reúne milhares
de pessoas em defesa do SUS

m busca de alternativas visando assegurar os princípios do SUS, cerca de 10
mil pessoas de diferentes regiões do país
realizaram a marcha em defesa da saúde na
Esplanada dos Ministérios. Organizada pelo
Conselho Nacional de Saúde e pela Frente em
Defesa do SUS - ABRASUS, a manifestação
reuniu diversos movimentos sociais, entidades
sindicais, pastorais sociais e outros organismos
ligados à Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB, parlamentares, representantes
de órgãos públicos que atuam amplamente
em defesa da saúde pública digna e justa para
a população brasileira, Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB.
Entre as pautas defendidas estavam a ampliação das fontes de financiamento para o SUS,
historicamente insuficientes. Os militantes também protestaram contra as tentativas de retirar
as garantias constitucionais de universalidade
e integralidade, asseguradas no princípio de
que a saúde é um dever do Estado e um direito
de cidadania.
Na ocasião os dirigentes da CNTS manifestaram também em favor da jornada de 30h
semanais para o profissional da saúde. O ato
público fez parte da abertura da 15ª Conferência Nacional da Saúde realizada de 1° a 4 de
dezembro, em Brasília, como cenário ideal para
mostrar suas reivindicações.
A saúde é uma das principais preocupações
do brasileiro e também um dos maiores desafios

dos governantes. Em pesquisa realizada pelo
Ministério da Saúde para averiguar a qualidade do Sistema Único de Saúde - SUS, a média
nacional foi de 5,5 em uma escala de 0 a 10. Isso
atesta o quanto o sistema brasileiro de saúde
já cresceu e o quanto falta desenvolver para se
efetivar como um sistema integral, universal,
gratuito e eficiente.
Para o secretário-geral da CNTS, Valdirlei
Castagna, o SUS caminhou muito nos últimos
27 anos, mas é preciso dar um salto ainda maior.
“Estamos aqui em frente ao Congresso Nacional
porque aqui está o poder e queremos negociar
com os gestores e com a União para liberar
recursos para a área da saúde”.
A então presidente do CNS, Maria do Socorro de Souza, relata que esse foi o momento
de todos irem para as ruas reivindicar melhoria
na saúde. “No momento de crises política e
econômica, onde uma das principais políticas é
o Sistema Único de Saúde, que está ameaçado,
não poderíamos jamais omitir da nossa capacidade de lutar”.
Para o tesoureiro da CNTS, Adair Vassoler, a caminhada veio mostrar para o governo
que todas as entidades sindicais e sociais
estão juntas. “Estamos reivindicando mais recursos para o SUS. Queremos um atendimento de qualidade para a população. A CNTS
se mostrou presente com uma representação
grande, engrossando o coro do chamado do
Conselho Nacional”.

Conselho cobra do governo
mais recursos para o SUS

Portal CNS

Fontes de recurso foram discutidas em reunião com ministro Berzoini
“A presidenta compreende a
necessidade de mais recursos para
a saúde”, destacou o presidente do
Conselho Nacional de Saúde - CNS,
Ronald Ferreira dos Santos, que em
sua primeira atividade pública entregou o manifesto da Frente de Defesa
do SUS - Abrasus à presidente Dilma
Rousseff, na presença dos ministros
Jaques Wagner, da Casa Civil; Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo; Patrus Ananias, do Desenvolvimento Agrário; e Tereza Campello,
do Desenvolvimento Social.
Com o ministro Berzoini, houve
reunião para discutir as possibilidades de novas fontes para o SUS apontadas pelo documento do Conselho.
Ronald ressaltou trechos do documento, que alertam no sentido de
que o processo de subfinanciamento
histórico do Sistema Único de Saúde
teve continuidade em 2014 e 2015 e
será mais grave segundo as projeções
de recursos alocados no orçamento
federal para 2016. “A situação do SUS
é dramática. Seu colapso pode afetar
6
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as condições e a qualidade da atenção
à saúde de 200 milhões de brasileiros.
Na prática, o direito social à saúde
está ameaçado”, cita o documento.
Os novos conselheiros, eleitos
dia 5 de novembro, para o triênio
2015/2018, tomaram posse no Palácio
do Planalto, dia 15 de dezembro. Esta
foi a quarta eleição após a retomada
da democracia no processo eleitoral, com ampliação das entidades
componentes do órgão e eleição do
presidente. A CNTS, mais uma vez,
conquistou vaga de membro titular e
é representada no Conselho pelo vice-presidente, João Rodrigues Filho.
“Nos surpreendeu e estou feliz
com o grande interesse das entidades
sindicais em participar, especialmente
pelo aumento do número de confederações de trabalhadores”, disse João
Rodrigues Filho, ressaltando o aumento no número de entidades que se
inscreveram pleiteando participação
no processo eleitoral, como eleitoras e
também como candidatas a membros
do CNS e do movimento sindical.

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Manifesto em Defesa do SUS
O processo de subfinanciamento histórico do Sistema Único de Saúde (SUS) teve
continuidade em 2014 e será ainda mais grave segundo as projeções de recursos alocados
no orçamento federal para 2015 e 2016.
A piora do quadro está no fato de que
os baixos valores alocados no orçamento
federal para atender a aplicação mínima
constitucional não são mais suficientes
para cumprir com as despesas compromissadas ou pactuadas com Estados e Municípios nos padrões que já não garantiam
plenamente este direito constitucional
para a população: uma parte das despesas
de 2014 (R$ 3,8 bilhões) foi garantida com
recursos do orçamento de 2015; e esta mesma situação se repetirá de 2015 para 2016
(R$ 5,9 bilhões) e de 2016 para 2017 (R$
16,6 bilhões).
As consequências negativas disto sobre
as despesas que representam cerca de 2/3
dos valores da aplicação do Ministério da
Saúde (MS) em ações e serviços públicos
de saúde (ASPS) refletirão diretamente
na população em termos de deterioração
da qualidade do atendimento de saúde nas
diferentes unidades de serviços existentes
no Brasil: assim como ocorreu em 2014 e
está ocorrendo em 2015, faltarão recursos
adequados para atendimento em hospitais,
realização de exames, atenção básica nas
unidades de saúde, programa saúde da
família, farmácia popular, entre outros.
A situação do SUS é dramática. Seu colapso pode afetar as condições e a qualidade
da atenção à saúde de 200 milhões de brasileiros. Na prática, o direito social à saúde
está ameaçado. Na Constituição de 1988, o
movimento da reforma sanitária apostou na:
Universalização, na integralidade e na
equidade dos serviços públicos de saúde e na
participação popular. Tais pressupostos são
fundamentais, em especial o artigo 196 da
Constituição (saúde é um dever do Estado,
um direito do cidadão).
Porém, são insuficientes para garantir
a legitimidade do SUS diante das classes
populares e das classes médias. Em 2014,
o SUS destinou para todos R$ 1.063 per

Dezembro de 2015/Janeiro de 2016

capita/ano. Comparativamente, os planos
privados de saúde, beneficiados por isenções
fiscais e empréstimos a juros subsidiados,
gastaram o equivalente a R$ 2.818 per
capita/ano para sua clientela quatro vezes
menor.
Neste quadro, devemos combater a
redução de recursos do Ministério da Saúde e apostar na melhoria da qualidade do
gasto, definindo prioridades na alocação
de recursos, alertando para o fato de que a
maior parte dos problemas de gestão decorre
exatamente desta falta de recursos – especialmente na área de recursos humanos.
Às vésperas da realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde, a unidade da luta
institucional, social e popular em defesa do
SUS deve conciliar três eixos de ação que
podem resolver no curto prazo os efeitos negativos do subfinanciamento do SUS para o
atendimento de saúde da população:
Apoiar a aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) 01-A/2015
– que modifica a Emenda Constitucional nº
86/2015 por meio do aumento do valor da
aplicação mínima da União em ASPS para
19,2% da Receita Corrente Líquida e rejeitar
a prorrogação da DRU (Desvinculação das
Receitas da União) para 2023 com alíquota
majorada para 30% em tramitação no Congresso Nacional;
Defender a criação de uma contribuição
sobre as movimentações financeiras (nos
moldes da CPMF) e a taxação sobre grandes
fortunas como novas fontes exclusivas para
o SUS, cujos projetos estão tramitando no
Congresso Nacional, de caráter progressivo
(quem dispõe de maior capacidade contributiva deve pagar mais) e compartilhada entre
a União, os Estados, Distrito Federal e os
Municípios;
Reforma tributária que promova a
justiça fiscal; e
Cobrar do governo federal a mudança
da política econômica de caráter recessivo,
com o início imediato de um processo de
redução da taxa de juros, por outra política
voltada para o crescimento econômico com
inclusão social.
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Plenária defendeu SUS humanizado,
integral e de qualidade para todos

15ª Conferência Nacional de
Saúde, que aconteceu de 1º
a 4 de dezembro de 2015, foi
marcada não só pela diversidade e
participação, mas também por sua
inovação na elaboração e monitoramento de suas diretrizes. Foram sete
eixos debatidos ao longo dos quatro
dias de conferência. A 15ª CNS teve
como principal objetivo avaliar as
atuais estruturas do Sistema Único
de Saúde e traçar novas metas para
os próximos anos, visando fazer
cumprir no SUS as características
constitucionais de integralidade
e universalidade. Cerca de 5 mil
pessoas participaram do evento. A
conferência debateu 625 proposições
gerais. Destas, 80% foram aprovadas
com mais de 70% dos votos, 13%
foram rejeitadas e 7% foram para a
plenária final. Figuraram entre as
principais discussões a gestão, o financiamento do SUS, a valorização
do profissional de saúde e a defesa
da saúde como necessidade, direito
humano e justiça social.
Na avaliação da presidente Dilma
Rousseff, quando a população brasileira olha para o SUS, sabe que há
conquistas. “Temos que valorizar o
SUS todo dia. E isso significa garantir
vacinas, transplantes, vigilância sanitária e epidemiológica, tratamento
das pessoas com deficiência, medicamentos gratuitos ou com desconto.
Tudo isso é a complexa articulação
de pessoas que garantem o SUS, e
que mudam para melhor a vida dos
brasileiros”, disse.
Segundo a então presidente do
Conselho Nacional de Saúde, Maria
do Socorro Sousa, a 15ª defendeu,
atualizou e resignificou o conceito de
direito universal à saúde. “A 15ª foi
fundamental para discutir o papel
do Estado na regulação do trabalho
em saúde, os espaços de negociação

Valter Campanato/Agência Brasil

permanente entre trabalhadores e
gestores da saúde, e os mecanismos
de precarização, valorização e qualificação do trabalho na saúde por meio
da criação e implementação do Plano
de Carreira, Cargos e Salários. Dessa
forma, motivamos estudantes da área
da saúde a acreditar no sonho de fazer
carreira no SUS, assim como repudiamos o tratamento indigno dedicado a
trabalhadores da saúde”, disse.
Para o vice-presidente da CNTS e
conselheiro nacional de saúde, João
Rodrigues Filho, a 15ª Conferência foi
realizada numa conjuntura nacional,
política e econômica muito difícil.
“É muito importante para o país
para apresentar as suas deliberações
visando nortear a gestão da saúde
como dever do Estado e direito de
todos os brasileiros. Participaram
aproximadamente cinco mil pessoas,
entre delegados, convidados e credenciamentos livres, além de mais
de 10 países convidados.

Segundo ele, na etapa municipal,
foram realizadas 4.706 conferências
municipais de um total de 5.570 municípios, significando participação de
84,49%. “Na etapa estadual, todos
os 26 Estados e o Distrito Federal
realizaram suas conferências, tendo
ainda como agente mobilizador as
conferências livres, as plenárias e os
seminários internacionais. Realizamos
ainda marcha com aproximadamente
10 mil pessoas na Esplanada do Ministérios, significando a abertura pública
e política da 15ª Conferência”, disse.
A CNTS montou stand no espaço
da Conferência e distribuiu material
sobre a Norma Regulamentadora
32, assédio moral e 30 horas para a
enfermagem. Segundo o tesoureiro
da CNTS, Adair Vassoler, “a intenção
foi conscientizar os participantes da
Conferência de problemas vivenciados no dia a dia do trabalhador da
enfermagem, como a falta de jornada
de trabalho digna regulamentada, as-

sédio moral e questões de proteção dos
trabalhadores contra agentes químicos
e biológicos nos postos de trabalho”.
O atual presidente do Conselho,
Ronald Ferreira dos Santos, lembrou
que, entre público e privado, o Brasil
investe menos de 8% do Produto
Interno Bruto em saúde. “Apesar
de atender a toda a população com
esse financiamento, o SUS consegue
realizar muito. Quando a gente olha
o número, vê o milagre que o SUS
faz”, afirmou.
Para ele, o corte do orçamento da
Saúde em R$ 16 bilhões pode minar
o sistema. “Os recursos garantem o
funcionamento do SUS até setembro
de 2016 e o aporte de R$ 7 bilhões deixa ainda um rombo de R$ 9 bilhões
para o ano que vem”, disse. Confira
nas retrancas o que foi discutido e
aprovado em cada um dos sete eixos
temáticos da Conferência de Saúde.
(Com informações do CNS e ENSP/
Fiocruz)

Eixo 1: Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade
O ministro da Saúde, Marcelo
Castro, destacou a necessidade
de superar o subfinanciamento
da saúde; a importância de um
maior planejamento de ações
que leve em conta a mudança do
perfil demográfico e epidemiológico da população brasileira;
a urgência de “modernização”
da administração pública para
torná-la mais ágil; a prioridade
da atenção básica, acompanhada
também de iniciativas como o
‘Mais Especialidades’; a demanda
por uma formação de profissionais de saúde adequada a um
modelo de atenção centrado na
atenção básica; e a relevância da
democracia participativa, tratada
como complemento fundamental
da democracia representativa.

Entre as principais propostas
do debate estão a redução das desigualdades geográficas e de grupos
sociais, fortalecer atenção básica e
as redes assistenciais regionalizadas, como estratégia de garantia
do acesso e do cuidado integral,
reforçar a estruturas de respostas
às urgências em saúde pública,
aprimorar o pacto interfederativo
para o fortalecimento do SUS, aumentar a capacidade de produção
de insumos estratégicos em saúde
e a produção de inovações tecnológicas, bem como o financiamento
da saúde e a eficiência no gasto, e
incentivar propostas de fixação dos
trabalhadores da saúde.
Diretrizes aprovadas:
Diretriz 1.1 - Fortalecer o direi-

to à saúde e a garantia de acesso
à atenção de qualidade no SUS.
(Aprovada com 92,1% dos votos)
Diretriz 1.2(a) - Ampliar e
qualificar o acesso aos serviços de
saúde de qualidade, com ênfase
nos princípios da integralidade,
universalidade, equidade, além
da humanização. (Aprovada com
86,1% dos votos)
Diretriz 1.2(b) - Assegurar o
acesso universal a ações e serviços
de saúde integrais e de qualidade,
ampliando a oferta de serviços e
ações de modo a atender às necessidades de saúde, contemplando a
continuidade da atenção por meio
de redes regionalizadas. (Aprovada
com 79% dos votos)
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Diretriz 1.3(a) - Fortalecer as
políticas de saúde para minorias
étnicorraciais, comunidades tradicionais, identidade de gênero,
LGBT, portadores de doenças
raras e pessoas com deficiência,
priorizando as práticas integrativas e complementares em
saúde. (Aprovada com 69% dos
votos)
Diretriz 1.4 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde
de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização,
equidade e no atendimento das
necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e
hospitalar. (Aprovada com 67%
dos votos)
7
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Eixo 2: Participação e Controle social
O economista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP,
Áquilas Mendes, destacou algumas
iniciativas que deveriam mobilizar
imediatamente os delegados da 15ª
Conferência Nacional de Saúde no
papel de controle social. Uma das
propostas é a que trata da Lei de
Responsabilidade Fiscal, mas, nas
opções de textos atuais, fala, no máximo, em “flexibilização” dessa legislação para a saúde. Ele defendeu
que o texto votado pelos delegados
falasse em “eliminar” o limite de
gastos com pessoal na saúde. “Não
podemos cair na conversa do grande
capital”, alertou.
Áquilas defendeu a importância
de a Conferência se manifestar pela
revogação da Lei 13.067, que permitiu a entrada do capital estrangeiro
na saúde. Ele sugeriu que se pensassem em formas de se fazer isso, já
que não havia qualquer referência a
isso no documento que foi discutido
e que, pelas regras estabelecidas,
não poderia haver propostas novas,
que já não tenham vindo das etapas
estaduais e municipais.
Diretrizes aprovadas:
Diretriz 2.5 - Fortalecer, ga-

rantir e defender as instâncias
de controle social e fomentar a
participação social, em articulação
com os movimentos sociais e suas
pautas, garantindo a participação
cidadã e o caráter deliberativo dos
conselhos de saúde. (Aprovada
com 86,7% dos votos)
Diretriz 2.4 - Defender incondicionalmente o SUS público, 100%
estatal, universal, de qualidade e
sob gestão direta do Estado, contra
todas as formas de privatização,
reiterando o texto constitucional
que define a saúde como direito do
cidadão e dever do Estado. (Aprovada com 86,5% dos votos)
Diretriz 2.2(a) - Fortalecer as
instâncias de controle social, especialmente as conferências e conselhos de saúde, como espaços estratégicos de gestão participativa,
garantindo o caráter autônomo.
(Aprovada com 85,8% dos votos)
Diretriz 2.1 - Fortalecer a
participação social em todas as
políticas públicas, ampliando
os canais de interação com a
população, com transparência

e participação cidadã. (Aprovada com 85,7% dos votos)
Diretriz 2.3 - Implementar,
efetivar e monitorar a Política
de Educação Permanente para o
Controle Social no SUS, conforme
a Resolução 363/2006 do CNS.
(Aprovada com 85,1% dos votos)
Diretriz 2.6 - Efetivar as instâncias de controle social e articulá-las
entre si para o fortalecimento da
participação social cidadã em todas
as políticas com vistas ao desenvolvimento de ações intersetoriais
resolutivas. (Aprovada com 83,3%
dos votos)
Diretriz 2.2(b) - Garantir o
fortalecimento e estruturação do
controle social de acordo com as
leis orgânicas da saúde. (Aprovada
com 72,3% dos votos)
Diretriz 2.7 - Fortalecer as instâncias de controle social e garantir o
caráter deliberativo dos conselhos de
saúde, ampliando os canais de interação com o usuário, com garantia de
transparência e participação cidadã.
(Aprovada com 81% dos votos)

Eixo 3: Valorização do Trabalho e Educação em Saúde
“Precisamos inserir um movimento de formação em todos os
ambientes de saúde. O trabalhador não é um recurso da saúde,
ele é parte desse sistema”, disse
o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
do Ministério da Saúde, Hêider
Aurélio Pinto.
Para Hêider, o país precisa
fortalecer e aprimorar a atenção
básica, incentivar propostas de valorização profissional e fomentar a
formação profissional contínua dos
trabalhadores da saúde. “A formação profissional e permanente do
trabalhador é elemento importante
não só para imprimir qualidade ao
cuidado em saúde, mas também
para a empregabilidade, a sustentabilidade do emprego e o aumento
da renda”, avaliou.
A pesquisadora da Fundação
Oswaldo Cruz - Fiocruz, Maria
Helena Machado, apresentou os
resultados da pesquisa realizada
pelo instituto. Segundo ela, entre
as principais características atuais
da força de trabalho em saúde
estão a elevação da escolaridade
das equipes profissionais, o crescimento descontrolado da oferta
de profissionais e o aumento da
privatização desordenada das
escolas de formação profissional
de saúde.
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Materiais com orientação foram distribuídos por dirigentes da CNTS
Diretrizes aprovadas:
Diretriz 3.3 - Fortalecer a Política de Educação Permanente com
vistas a participação e construção
coletiva na gestão dos serviços de
saúde, garantindo o destino e a
aplicação de recursos do SUS para
a qualificação dos profissionais
de saúde de todas as categorias.
(Aprovada com 95,7% dos votos)
Diretriz 3.1 - Fortalecer o papel
do Estado na regulação do trabalho
em saúde, democratizando as relações de trabalho e garantindo espaços de negociação permanente entre trabalhadoras(es) e gestoras(es)
da saúde, e os mecanismos de

desprecarização, valorização e
qualificação do trabalho na saúde
por meio da criação e implementação do Plano de Carreira, Cargos
e Salários (PCCS). (Aprovada com
90,2% dos votos)
Diretriz 3.5 - Fortalecer o
papel do Estado na regulação do
trabalho em saúde e ordenar, para
as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente,
a qualificação, a valorização dos
trabalhadores e trabalhadoras,
combatendo a precarização e favorecendo a democratização das
relações de trabalho. (Aprovada
com 81,8% dos votos)
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Eixo 4:
Financiamento
do SUS e Relação
Público-privado

Ampliar as fontes de financiamento da saúde foi uma das reivindicações mais presentes durante a
15ª Conferência Nacional de Saúde,
puxadas principalmente por integrantes da Frente em Defesa do SUS,
que reúne as entidades que integram
o movimento Saúde+10, entre elas
a CNTS, que reivindicam 10% das
receitas correntes brutas da União
para a saúde. O movimento defende
a votação do PLP 321/2013 que amplia o repasse de verbas para a saúde.
“É uma briga importante, é preciso
aumentar os recursos do sistema para
que possamos garantir que todos os
brasileiros tenham acesso à saúde”,
afirmou o ex-ministro da Saúde,
Arthur Chioro.
Uma saraivada de vaias foi acionada a qualquer menção às quatro
letras da Contribuição Provisória
sobre Movimentações Financeiras,
que, segundo a proposta atual do
governo, taxaria 0,2% de todas as
transações bancárias de pessoas e empresas e seria destinada à Previdência
Social. Ao contrário, as propostas
que fizeram menção à taxação de
grandes fortunas e lucros bancários,
à tributação progressiva no Imposto
de Renda e extinção de subsídios e
subvenções públicos a empresas privadas de saúde foram ovacionadas
pelos delegados e delegadas.
Diretrizes aprovadas:
Diretriz 4.1 - Garantir financiamento estável e sustentável para
o Sistema Único de Saúde - SUS,
aprimorando o marco regulatório da
saúde complementar, melhorando
o padrão do gasto e qualificando o
financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos, no
sentido de assegurar a qualidade a
atenção e os direitos do cidadão, respeitadas a universalidade e o caráter
exclusivamente público da gestão,
com transparência. (Aprovada com
83,9% dos votos)
Diretriz 4.2 - Garantir o financiamento estável e sustentável para o
SUS, melhorando o padrão do gasto
e qualificando o financiamento tripartite e os processos de transferência
de recursos. (Aprovada com 53%
dos votos)
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Eixo 5: Gestão do SUS
e Modelos de Atenção à Saúde
O presidente do Conselho
Nacional dos Secretários Municipais de Saúde – Conasems,
Mauro Junqueira, apresentou
dados que revelam que o SUS
sobrevive com um investimento
de R$ 2,90 per capita por dia, o
que totaliza R$ 1.063 por pessoa
por ano, enquanto os planos
privados dispõem de R$ 7,72
per capita/dia ou R$ 2.818 por
pessoa/ano. “E tudo isso com
isenção fiscal, empréstimo a juros
subsidiados e sem cobertura integral”, ressaltou, conclamando as
“lideranças” a atuarem junto ao
Congresso Nacional para tentar
frear a desconstrução do SUS que
anda a todo vapor.
A Emenda Constitucional 86
desonerou também ainda mais
a União nos gastos com saúde.
Mudando o cálculo do financiamento, a emenda, segundo
os debatedores, fez com que a
participação do governo federal no SUS seja menor em 2016
do que já tem sido nos últimos
anos. A injustiça na distribuição
de responsabilidades dos entes
federados com o SUS, portanto,
foi um dos problemas destacados
por todos os integrantes da mesa.
De acordo com Junqueira,
hoje municípios e estados estão investindo mais do que a
exigência constitucional (15% e
12% respectivamente) na saúde,
enquanto, para a União, “teto e
piso são a mesma coisa”. É exatamente por isso, segundo Jurandir
Frutuoso, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de
Saúde – Conass, que ainda não
se sentiu tanto os efeitos da crise
econômica na saúde. Mas isso vai

Eixo 6: Informação, Educação
e Política de Comunicação do SUS

mudar, garantiu, dizendo que esses entes federados já chegaram
ao seu limite de gastos. “Estamos
num ponto de não retorno”.
Diretrizes aprovadas:
Diretriz 5.3 - Garantir políticas públicas que busquem a
integralidade da assistência por
meio do fortalecimento da Atenção Básica, da ampliação e da
implantação de equipes da Saúde
da Família e Núcleos de Apoio
à Saúde da Família. (Aprovada
com 94,4% dos votos)
Diretriz 5.5 - Fortalecer e estruturar plenamente a Atenção
Básica, como ordenadora do
sistema de saúde, garantindo o
financiamento para a expansão
das equipes de saúde da família
de acordo com a revisão dos
critérios da Política Nacional da
Atenção Básica. (Aprovada com
92,5% dos votos)
Diretriz 5.1 - Defender incondicionalmente o caráter público
do SUS, 100% estatal e de qualidade e sob a gestão direta do
Estado e contra todas as formas
de privatização e parcerias público-privadas e/ou estrangeiros.
(Aprovada com 90,7% dos votos)
Diretriz 5.4 - Aprimorar a
relação e o fortalecimento da
gestão compartilhada nas regiões de saúde, considerando as
especificidades regionais com
ampla responsabilidade de entes federativos, oferecendo aos
cidadãos o cuidado integral e
de qualidade. (Aprovada com
90,6% dos votos)

Umberto Trigueiros, diretor
do Instituto de Comunicação
e Informação Científica em
Saúde da Fundação Oswaldo
Cruz, observou que ao longo
de todo ano, as etapas distritais,
municipais e estaduais da 15ª
Conferência aconteceram em
todo Brasil, mas, no entanto,
não se viu nenhum destaque
na mídia nacional. “Parece que
não aconteceu. A mídia não tem
interesse nas coisas do povo, a
não ser nas mazelas da imprensa
marrom”, afirmou.
Segundo Altamiro Borges,
do Centro de Estudos da Mídia
Alternativa Barão de Itararé, a
mídia trabalhou contra o SUS e
contra os direitos trabalhistas da
Constituinte até hoje. Mas essa
manipulação, explicou o jornalista, não se sustenta apenas em
mentiras. “É mais sofisticada. O
problema da manipulação não
está na mentira, mas no realce e
na omissão. O que a mídia faz?
Só destaca os aspectos negativos
como filas, mortes, macas no
corredor e esconde o que tem de
positivo no SUS. Ela esconde que
o SUS é responsável por 95% dos
transplantes, 100% da vacinação,
85% dos procedimentos de alta
complexidade”, enumerou.
Diretrizes aprovadas:
Diretriz 6.1 - Elaborar e
implementar uma Política de
Informação, Educação e Comunicação em Saúde que reforce
o princípio constitucional da
saúde como direito de todos(as)
e dever do Estado e que promova a disseminação do conheci-
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mento científico e tecnológico.
(Aprovada com 93,7% dos votos)
Diretriz 6.3 - Garantir o acesso às informações sobre a gestão
do SUS para o controle social e
para a sociedade, de forma pública e transparente. (Aprovada
com 93,1% dos votos)
Diretriz 6.2 - Valorizar e defender o SUS como política pública de Estado, por meio de estratégias de comunicação, produção
e disseminação do conhecimento
científico, tecnológico e popular,
mas também das políticas e ações
de saúde e seus resultados nos
grandes meios de comunicação,
mídias comunitárias e redes virtuais, contribuindo, desta forma,
para a sustentabilidade do SUS.
(Aprovada com 92,2% dos votos)
Diretriz 6.5 - Promover a
produção e a disseminação do
conhecimento científico e tecnológico, de análises de situação de
saúde e da inovação em saúde,
contribuindo para a sustentabilidade do SUS. (Aprovada com
87,1% dos votos)
Diretriz 6.4 - Fortalecer o
SUS como política pública, assegurando a democratização do
acesso à informação em saúde,
facilitando a interação entre
trabalhadoras(es), usuárias(os)
e gestoras(es) nos níveis municipais, estaduais e federal,
promovendo a educação na
perspectiva da construção coletiva e dialógica. (Aprovada com
90% dos votos)
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Eixo 7: Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS
O presidente da Fundação
Oswaldo Cruz – Fiocruz, Paulo
Gadelha, defendeu investimento
em ciência, tecnologia e inovação
para garantir a consolidação do
Sistema Único de Saúde, argumentou sobre a relevância do complexo
econômico industrial da saúde e a
importância da participação social
na ciência e também criticou o ajuste
fiscal que atingiu áreas importantes
da saúde e da ciência, tecnologia e
inovação do país.
O professor da Universidade
Federal de Santa Catarina – UFSC,
Norberto Rech, incluiu o tema das
patentes no debate e criticou o
distanciamento entre a academia,
as políticas públicas e o sistema
de saúde, principalmente no caso
das doenças negligenciadas. “A
pesquisa em produtos e inovação
neste campo é absolutamente restrita, quase inexistente. Quando
buscamos a academia, que deveria
realizar pesquisas importantes, ela

E

Diretrizes aprovadas:
Diretriz 7.5 - Assegurar um
sistema de informação que permita
a comunicação e o fluxo de informação entre os serviços de saúde,
efetive a funcionalidade dos fluxos
de referência e contrarreferência,
a exemplo dos prontuários eletrônicos e Cartão Nacional de Saúde,
e com isso melhore a qualidade do
atendimento. (Aprovada com 93%
dos votos)
Diretriz 7.3 - Aprimorar os recursos tecnológicos e a pesquisa que
se realiza nos estabelecimentos de
saúde do SUS, garantindo a incorporação dos mesmos pelos serviços
e ações de saúde. (Aprovada com
90,9% dos votos)

Diretriz 7.4 - Fortalecer a assistência farmacêutica pública com
responsabilidade e estruturada pelas três esferas de governo nos três
níveis da assistência, de acordo com
a competência de cada um dos entes
federados, atendendo em todos os
níveis de atenção à saúde com profissionais qualificados para tal fim.
(Aprovada com 90,8% dos votos)
Diretriz 7.2(a) - Implementar
plenamente a Política Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação em
Saúde, orientada para o desenvolvimento científico que possa gerar
projetos de pesquisas (respeitando
as normas de bioética e proteção à
biodiversidade) voltados às necessidades de saúde e fortalecimento dos
sistemas de informação em saúde.
(Aprovada com 90,2% dos votos)
Diretriz 7.1(a) - Fortalecer as políticas industrial e de ciência, tecnologia e inovação em saúde, visando

a ampliação do acesso a insumos
(medicamentos, vacinas, materiais
e equipamentos de saúde), bem
como as tecnologias de promoção,
diagnóstico, prevenção, tratamento
e recuperação da saúde. (Aprovada
com 88% dos votos)
Diretriz 7.1(b) - Fortalecer o
Complexo Industrial da Saúde e
promover o desenvolvimento da
plataforma tecnológica do país, visando fortalecer a Política Nacional
de Medicamentos e de Assistência
Farmacêutica, impactar na redução
do déficit da balança comercial
brasileira (com a importação de
medicamentos) e na promoção e
incorporação de novas tecnologias
pelo SUS. (Aprovada com 80% dos
votos)
Diretriz 7.2(b) - Promover a Ciência, Tecnologia e Inovação para
Fortalecimento do SUS. (Aprovada
com 80% dos votos)

Mesa Nacional aprova protocolo
sobre trabalho decente no SUS

m mais uma contribuição na
busca de melhoria nas condições de trabalho, a Mesa Nacional de Negociação Permanente
do SUS - MNNP-SUS aprovou o
Protocolo nº 09 /2015, que institui
as diretrizes da Agenda Nacional
do Trabalho Decente para Trabalhadores e Trabalhadoras do Sistema
Único de Saúde - ANTD-SUS. O
protocolo considera, em seus fundamentos, o trabalho como um dos
direitos sociais; como um dos fatores
determinantes e condicionantes da
saúde; a participação da comunidade
na gestão do SUS; e os estatutos da
Igualdade Racial e da Juventude. A
proposta será submetida à apreciação
do Conselho Nacional de Saúde.
Entre as prioridades do Protocolo
estão a geração de mais e melhores
empregos no SUS; fortalecer a gestão
do trabalho; o diálogo e a negociação
sobre as condições e relações de trabalho no SUS; e combater todas as
formas de discriminação no local de
trabalho, com especial atenção às discriminações de gênero, raça e etnia.
O diretor da Secretaria da Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde
do Ministério da Saúde - SGTES/MS,
Heider Pinto, participou da assinatura e comprometeu-se a trabalhar para
que as ações destacadas no protocolo
sejam implementadas. Participaram
também da cerimônia representantes da OIT, Thaís Dumêt Faria, e da
Organização Panamericana de Saúde
- Opas, Cristiane Gosh, que parabenizaram pela assinatura do protocolo.
Os diretores da CNTS Jânio Silva
e Lamartine dos Santos Rosa, membros da Mesa, participaram de toda
a discussão e elaboração do texto
aprovado. “Apesar de ser um proto-
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está de costas para esta questão
porque não há interesse econômico
e não há interesse em termos de produção científica para contar pontos
no currículo”, disse.

O protocolo considera o trabalho como direito social
colo ainda a ser negociado, trata-se
de um instrumento importante para
que as entidades de trabalhadores tenham como parâmetro para negociar
melhorias nas relações de trabalho.
O Protocolo tem uma linha bastante
avançada e deixa claro o que é o trabalho no Brasil e que, muitas vezes,
quem está no dia a dia não percebe
certos detalhes. O documento, se
bem analisado, dá subsídios para se
fazer a análise do ambiente em que
trabalhamos, tanto do ponto de vista
técnico e logístico quanto financeiro”,
ressalta Jânio Silva.
Lamartine Rosa destaca como
essencial no protocolo a inclusão de
todos os segmentos de trabalhadores
com o objetivo de diminuir a precariedade das relações de trabalho.
“Com as diretrizes para a implantação deste protocolo esperamos, com
muito entusiasmo, que tanto gestores

como trabalhadores da saúde possam
ter um diálogo permanente quanto às
relações de trabalho, em busca tanto
do fortalecimento da gestão quanto
das condições de trabalho. Que todos
possam proporcionar e buscar melhores empregos, com remunerações
justas e sem sobrecargas de trabalho
e, principalmente, combater todas
as formas de discriminação, sempre
com o objetivo de um atendimento
de qualidade, digno e humanizado
aos nossos pacientes”.
O documento observa, ainda,
as convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre a
Igualdade de Remuneração entre
Homens e Mulheres Trabalhadores
por Trabalho de Igual Valor (100);
sobre Discriminação em Matéria de
Emprego e Ocupação (111); sobre Povos Indígenas e Tribais (169); a Convenção 151 e a Recomendação 159,
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que dispõem sobre as Relações de
Trabalho na Administração Pública.
Os princípios das políticas nacionais de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas; de humanização das relações de trabalho; de Atenção Integral à
Saúde da Mulher; o Plano Nacional de
Política para as mulheres; as diretrizes
da Agenda Nacional do Trabalho
Decente para Trabalhadores e Trabalhadoras do SUS; de Saúde Integral da
População Negra; de Saúde Integral
LGBT; e a Norma Operacional Básica
de Recursos Humanos do Sistema
Único de Assistência Social também
foram considerados na elaboração do
protocolo.
Assim como foram também observados os protocolos da Mesa
que tratam da instalação de mesas
estaduais e municipais; da criação
do Sistema Nacional de Negociação
Permanente do SUS - SiNNP-SUS; do
Processo Educativo em Negociação
do Trabalho no SUS; das diretrizes
e critérios para aperfeiçoar procedimentos de cessão de pessoal no
âmbito do SUS; das diretrizes para
a instituição de Planos de Carreira,
Cargos e Salários no âmbito do SUS
(PCCS- SUS); de desprecarização do
trabalho no SUS; e das diretrizes da
Política Nacional da Promoção da
Saúde do Trabalhador do SUS.
Para fortalecer a política de promoção da saúde dos trabalhadores (as)
do SUS, determina o uso de recursos
financeiros e outros meios necessários,
das três esferas de governo, conforme
deliberação nas instâncias de pactuação do SUS; promover as Convenções da OIT 103/52, sobre Amparo
à Maternidade; 155/52, sobre Saúde
e Segurança no Trabalho; e a 161/85,
sobre Serviços de Saúde no Trabalho.
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Alerta: Governo anuncia reforma
previdenciária como prioridade

m café da manhã com jornalistas, dia 7 de janeiro, a presidente Dilma Rousseff afirmou que
o governo vai “encarar” uma nova
proposta de reforma da Previdência Social, que pretende enviar ao
Congresso Nacional. O assunto será
discutido, primeiro, no Conselho
de Desenvolvimento Econômico e
Social e no Fórum de Trabalho e Previdência, que tem representantes dos
trabalhadores, dos empresários, do
governo e do Legislativo. O líder do
governo, deputado José Guimarães
(PT-CE), já havia anunciado que a
reforma da Previdência seria uma das
prioridades do Executivo para 2016.
A presidente deu a entender que a
base da proposta poderá ser a fixação
de uma idade mínima para aposentadoria, sem, no entanto, mexer em
direitos adquiridos. Dilma lembrou
que, nas últimas décadas, a expectativa de vida do brasileiro aumentou
em torno de 4,6 anos – hoje é de pouco mais de 75 anos, enquanto a atual
média de idade de aposentadoria no
país é de 55 anos. “O Brasil vai ter que
encarar a questão da Previdência. E
há várias formas. Os países desenvolvidos buscaram aumentar a idade
mínima para acessar a aposentadoria.
Tem outro caminho também: o 85/95
móvel e progressivo [fórmula para
cálculo de aposentadoria], que resultará na mesma convergência. Nos
dois casos, uma coisa vai ter de ser
considerada: não se pode afetar direitos adquiridos”, disse a presidente.
O analista político e diretor de
Documentação do Diap, Antônio
Augusto de Queiroz, avalia que o
movimento sindical terá a reforma da
Previdência como um grande desafio
em 2016, além da luta pelo emprego
e pela renda. “Trata-se da luta para

Ananda Borges/CD

A proposta já provoca polêmica entre os parlamentares
preservar as conquistas previdenciárias, tanto do Regime Geral, a cargo
do INSS, quanto do Regime Próprio,
de responsabilidade dos tesouros
nacional, estaduais e municipais”,
ressalta.
Segundo Queiroz, as três principais despesas públicas são os juros
das dívidas interna e externa; os benefícios previdenciários; e a despesa
com pessoal, entretanto, quando se
fala em promover ajuste para equilibrar as contas públicas, a imprensa,
o governo e os partidos liberais só se
lembram de economizar nas despesas com pessoal e com previdência,
esquecendo-se, propositalmente, da
despesa com juros. “A bola da vez é
a Previdência, para a qual há dezenas
de modelos de reformas, alguns mais
radicais, outros menos, porém todos

trabalham com a ideia de aumento da
idade mínima, com ou sem distinção
entre homens e mulheres”.
De acordo com informações preliminares, segundo Queiroz, embora
se fale em regras de transição na fase
de implementação da reforma governamental a ser apresentada, já se sabe
que ela, tal como as demais, terá o
aumento da idade mínima como um
de seus principais parâmetros. “O
argumento é sempre o mesmo: déficit
nos dois regimes”.
“Cabe ao movimento sindical travar essa luta e convencer a sociedade
e os agentes públicos de que entre os
direitos dos aposentados e pensionistas e a remuneração dos banqueiros,
com juros exorbitantes, a opção mais
acertada é proteger os primeiros. E
o governo poderia perfeitamente

buscar equilibrar seu orçamento,
reduzindo os encargos financeiros
(juros) das dívidas interna e externa,
que sugam boa parte do orçamento
público e sem qualquer benefício
para a sociedade. É uma questão de
escolha”.
Líder do PMDB e aliado de Dilma,
o deputado Leonardo Picciani (RJ)
afirmou que a reforma é um tema
controverso, mas necessário diante
das dificuldades de União, estados e
municípios cumprirem os compromissos previdenciários. “Eu creio
que o governo faz bem em mandar
esse tema e tenho certeza de que o
Congresso vai poder aperfeiçoá-lo,
no debate interno da Casa e no debate com a sociedade. O país vive um
momento de solução de problemas
estruturais, e a Previdência é um deles”, disse. Para Picciani, “a Previdência é hoje o maior custo da União e,
em muitos estados, é um dos grandes
fatores de desequilíbrio fiscal.”
Já a oposição duvida da capacidade do Executivo de conduzir a
reforma da Previdência no atual contexto. O deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) argumentou que o
ano eleitoral e a instabilidade gerada
pela tramitação do pedido de impeachment de Dilma enfraquecem
a posição do governo neste debate
polêmico. Avelino também lembrou
que anúncios de reforma chegaram
a ser feitos pelo ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e também no
primeiro mandato de Dilma, mas
as propostas nunca chegaram a ser,
de fato, efetivadas. “Desde 2011, a
presidente Dilma acena com uma
proposta de reforma da Previdência,
estabelecendo idade mínima”. (Com
informações da Agência Câmara e
Diap)

As contradições das reformas trabalhista e previdenciária
Antônio Augusto de Queiroz *
O debate sobre as reformas trabalhista e previdenciária é recorrente no
Brasil. Sempre que a onda neoliberal
ganha fôlego, há retração da atividade econômica ou existe crise fiscal
no governo federal esses dois temas
ganham evidência na mídia nacional.
O movimento sindical, desta vez,
tem motivos de sobra para se preocupar com o risco de viabilização dessas
duas reformas. A preocupação se justifica basicamente por duas razões. A
primeira é que o governo não tem mais
margem fiscal para deter a pressão
empresarial pela reforma trabalhista,
mediante a qual pretende reduzir
despesas com salários e direitos para
manter as suas margens de lucros.
A segunda é que o próprio governo tem prometido tomar a iniciativa
de propor as duas reformas. O novo
ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, já declarou publicamente seu
compromisso com elas e a presidente
Dilma, embora não tenha falado em

reforma trabalhista,
disse textualmente que
vai encarar a reforma
da previdência, especialmente no que se
refere à instituição da
idade mínima.
Ora, se antes a pressão do setor empresarial, mesmo contra
a opinião do governo, já era muito forte,
imagine agora, com o
apoio do ministro da
Fazenda, da presidente
da República e sem uma bancada
sindical robusta para se contrapor à
essa nova ofensiva?
Registre-se, ainda, que o atual
ministro da Fazenda, diferentemente
de seu antecessor, não tem o estigma
de defensor do neoliberalismo. Isso
significa que seu apoio às reformas
facilita mais do que dificulta aprovação delas.
A estratégia do movimento sindical nesse debate deve consistir,

de um lado, em mostrar as contradições do
governo e do próprio
Congresso Nacional
nesses dois temas, além
de informar aos parlamentares que seus votos serão amplamente
divulgados entre os
trabalhadores.
É preciso lembrar,
ainda, que, diferentemente de campanhas
anteriores, na eleição
de 2018 os parlamentares não contarão com o financiamento empresarial de campanha
e que, portanto, dependerão do
convencimento do eleitor, formado
majoritariamente de trabalhadores.
Em relação às contradições, lembremos que foram o governo e os
próprios parlamentares que propuseram e aprovaram a flexibilização
do fator previdenciário e o Programa
de Proteção ao Emprego (PPE), cujos
objetivos eram opostos ao pretendido
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pelas novas propostas de reforma
trabalhista e previdenciária.
A flexibilização do fator, ao contrário da instituição da idade mínima,
teve por objetivo permitir que pessoas que começaram a trabalhar mais
cedo pudessem se aposentar integralmente antes da idade requerida para
assegurar o fator pleno. O Programa
de Proteção ao Emprego, por sua vez,
tem como propósito evitar desemprego e também impedir a retirada
de direitos de forma permanente, ao
contrário do que deseja a reforma
trabalhista ora cogitada.
Logo, não faz sentido o atual
Congresso e atual governo proporem
reformas em sentido ao oposto ao
que eles mesmos, após eleitos para o
atual mandato, aprovaram e transformaram em norma jurídica. Esses são
os desafios e os argumentos na luta
para evitar esses dois retrocessos nos
direitos dos trabalhadores.
(*) Jornalista, analista político e
Diretor de Documentação do Diap
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Novos passos para efetivar o
Compromisso pelo Desenvolvimento
Clemente Ganz Lúcio*

P

romover o crescimento da
economia brasileira ganhou
prioridade absoluta na agenda
das centrais sindicais – CUT, Força
Sindical, UGT, CTB, Nova Central e
CSB – e das associações e entidades
sindicais de representação dos empregadores (CNI, Anfavea, Fenabrave, Abimaq, Abiquim, Abit, Instituto
Ethos, Sinaenco, Anfir, entre tantas
outras). Em tempo recorde, essas organizações construíram uma agenda
comum que identifica sete diretrizes
para uma transição rápida para o
crescimento econômico.
As mais de 70 entidades signatárias estiveram representadas em
duas atividades em Brasília, inclusive
em uma audiência com a presidente
Dilma Rousseff (dia 15 de dezembro),
nas quais indicaram a prioridade
para as seguintes iniciativas:
1 • Retomar rapidamente o investimento público e privado em
infraestrutura produtiva, social e
urbana, ampliando os instrumentos
para financiá-la, bem como criando
ambiente regulatório que garanta
segurança jurídica.
2 • Retomar e ampliar os investimentos no setor de energia, como
petróleo, gás e fontes alternativas,
em especial na Petrobrás.
3 • Destravar o setor de constru-

ção, por meio de instrumentos institucionais
adequados, que garantam a atividade econômica e a manutenção dos
empregos.
4 • Criar condições
para o aumento da produção e das exportações
da indústria de transformação.
5 • Priorizar a adoção
de políticas de incentivo
e sustentabilidade do setor produtivo (agricultura, indústria,
comércio e serviços), de adensamento
das cadeias produtivas e de reindustrialização do País.
6 • Ampliar, em condições emergenciais, o financiamento de capital
de giro para as empresas, com contrapartidas sociais e ambientais.
7 • Adotar políticas de fortalecimento do mercado interno para
incremento dos níveis de consumo,
de emprego, renda e direitos sociais.
A presidente manifestou total
identificação do governo com essas
prioridades, bem como ressaltou e
enalteceu a inciativa das entidades
sindicais e de empregadores, na
construção desse Compromisso pelo
Desenvolvimento.
Manifestou ainda que, para o País,
será fundamental manter esse espaço
de diálogo entre capital e trabalho,

bem como a interlocução propositiva com o
governo. “Devemos investir no amplo diálogo
social, voltado para os
interesses maiores do
País, de crescimento da
atividade produtiva,
do investimento, da geração de empregos”,
insistiu a presidente.
As entidades manifestaram a urgência
da implementação das
medidas, bem como destacaram a
capacidade de as propostas ganharem efetividade no curto espaço de
tempo.
Aberto o diálogo, os desafios aumentam porque há que se promover
a transformação dessas diretrizes
em propostas capazes de alterar a
realidade presente e suficientes para
construir o futuro almejado.
Há que, simultaneamente, atuar
para mobilizar a sociedade, o governo,
o Congresso e demais organismos públicos e entidades privadas, para que
sejam promovidos debates públicos de
qualidade e que se orientem escolhas
capazes de conduzir o País para uma
trajetória de desenvolvimento.
(*) Clemente Ganz Lúcio é sociólogo
e diretor técnico do Dieese. E-mail:
clemente@dieese.org.br

Centrais se
unem para
enfrentar a crise
As centrais sindicais, demais instituições de trabalhadores e também entidades
patronais lançaram, em 3 de
dezembro de 2015, o documento Compromisso pelo
Desenvolvimento.
Desde então, uma série de
atividades têm sido realizadas para ampliar a discussão
sobre a política econômica do
país e ações para a retomada
do crescimento com todos os
setores da sociedade. Com o
objetivo de divulgar a iniciativa, foi criada a página da
comunidade Compromisso
pelo Desenvolvimento no
Facebook.
As pessoas que curtem
a página são atualizadas,
em tempo real, sobre todas
as notícias relacionadas ao
tema.

Centrais defendem saúde dos trabalhadores
Frente à pressão pela progressiva
desregulamentação e flexibilização
dos direitos trabalhistas, o Fórum
Nacional das Centrais Sindicais em
Saúde do Trabalhador vem a público
manifestar sua preocupação com o
aprofundamento da precarização das
relações de trabalho, em especial com
a desconstrução das normas de proteção da saúde dos trabalhadores e
trabalhadoras e com a fragilidade das
políticas de prevenção e
promoção de saúde por
parte do Estado.
Na contramão dos
princípios e direitos
fundamentais da OIT,
que em 2008 resgatou
a necessidade de restabelecer um pacto civilizatório nas relações
de trabalho – reiterado
por meio da Declaração para Justiça Social
e Globalização Equitativa e das Diretrizes do
Trabalho Decente – as
decisões dos fóruns tripartites de
Saúde e Segurança no Trabalho vêm
sendo sistematicamente desrespeitadas, contrariando a premissa do
diálogo social, num claro confronto
com a legitimidade das entidades
representativas dos trabalhadores.
Vale lembrar que o respeito à
dignidade da pessoa humana, que
em tese perpassa os direitos sociais e
do trabalho, tem na proteção à saúde
um dos seus elementos centrais. Para
além de uma dimensão estritamente
12

jurídica, técnica ou normativa, o que
está em jogo no tocante à desregulamentação do trabalho neste âmbito é
uma questão ética, do valor da vida
e do bem estar humano.
A manobra patronal de suspender
por meio do Congresso Nacional
o cumprimento da Norma Regulamentadora 12, sobre a segurança em
máquinas e equipamentos; da NR 15,
limites de tolerância para exposição

ao calor, limites de tolerância para as
poeiras minerais, insalubridade por
exposição à vibração de corpo inteiro,
o restabelecimento da discussão do
uso controlado do amianto e outros
retrocessos nos direitos no campo
da relação saúde-trabalho, indicam
uma profunda banalização de situações de riscos que mutilam, matam e
adoecem milhares de trabalhadores
em plena idade produtiva, como se
fossem uma consequência “natural”
do desenvolvimento tecnológico e

dos processos produtivos.
Longe de serem frutos do acaso,
os acidentes e doenças do trabalho
são resultado de escolhas tecnológicas e organizacionais que expropriam
a dimensão humana do trabalho,
estabelecendo padrões de produção e
de produtividade que desconsideram
os limites físicos e psíquicos dos trabalhadores. Trata-se de um problema
gravíssimo de saúde pública, com
enormes impactos sociais
e econômicos, além do
imensurável sofrimento
imputado aos trabalhadores e suas famílias.
É inaceitável que as
instituições do Estado,
em particular das áreas
do Trabalho, Saúde e Previdência Social, em tese,
responsáveis por assegurar o desenvolvimento de
políticas de prevenção e
de promoção de saúde no
trabalho, se omitam diante
deste quadro, bem como
que a sociedade continue absorvendo os custos econômicos e sociais de
um problema que é absolutamente
evitável.
Também é inaceitável que a responsabilidade pelos acidentes de
trabalho continue sendo imputada
aos trabalhadores, como atos de
negligência ou “atos inseguros”,
visão reducionista que encobre a
responsabilidade empresarial pelas
condições de trabalho, bem como
perpetua medidas inócuas voltadas
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para o “esclarecimento” e “conscientização” dos trabalhadores, que não
alteram em nada a realidade do trabalho, tampouco a gestão tecnicista,
meramente burocrática, das situações
de risco por parte das empresas.
Considerando a recente fusão dos
Ministérios do Trabalho e Previdência Social, é fundamental resgatar o
compromisso assumido na Política
Nacional de Saúde e Segurança no
Trabalho, na Política de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora do
SUS e nas Conferências do SUS de
Saúde do Trabalhador de desenvolver uma ação intersetorial, fortemente articulada no âmbito do governo,
que reforce a regulação do Estado
nesta área, tendo como perspectiva a
soberania do direito à vida e à saúde.
É inadmissível que em nome do
desenvolvimento econômico, da
geração de emprego e de renda continuem sendo naturalizadas práticas
predatórias de exploração do trabalho, que ceifam milhares de vida nos
vários segmentos produtivos.
Conclamamos as instituições no
campo do trabalho, os movimentos
sociais, o movimento sindical e a
sociedade brasileira para um amplo
movimento em defesa dos direitos
dos trabalhadores, da saúde e da
vida, por condições de trabalho que
favoreçam a estruturação da saúde e
a realização humana.
Fórum Nacional das Centrais
Sindicais em Saúde do Trabalhador
- CGTB - CTB - CUT - Força
Sindical - NCST – UGT
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SinSaudeSP inicia este ano Projeto
de Segurança do Trabalho com
médicos residentes da Santa Casa

SATEAL repudia PL que autoriza
terceirização por meio de OSs
no serviço público de Alagoas

Fotos: Paulo Pavone

Após várias reuniões realizadas
com a Dra. Flávia Souza Silva de Almeida, Coordenadora de Residência
da Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo, na sede
central do Sindicato, foi apresentado
um termo de acordo de cooperação
técnica, a ser avençado com médicos
residentes do Trabalho.
Os médicos residentes da tradicional instituição filantrópica irão
atuar este ano no atendimento e
desenvolvimento de projetos para
melhorar as condições de segurança
dos trabalhadores da categoria, com
a Coordenação do Departamento de

Saúde e Segurança do Trabalhador
do SinSaudeSP.
A reunião foi coordenada pelo
presidente José Lião de Almeida e
teve a participação dos seguintes
diretores do SinSaudeSP: Joaquim
José da Silva Filho, José Sousa da
Silva, Maria de Fátima Neves de
Souza, Tânia Amaral, José Baia de
Lima, José Francisco dos Santos e
Domingos Munhoz, além do Dr. Mario Bonciani, médico do Trabalho do
SinSaudeSP, e Ana Cristina, técnica
de enfermagem do Departamento
de Saúde do Trabalho do Sindicato.
(Paulo Pavone – SinSaudeSP)

Mutirão da Saúde no SinSaudeSP
Com a presença de mais de
300 pessoas, foi realizado, na sede
central do SinSaudeSP, à rua Tamandaré, 393, o Mutirão da Saúde,
com atividades objetivando a prevenção e a melhoria da saúde dos
trabalhadores e da população. Entre
as práticas realizadas destacam-se:
aferição de pressão arterial, teste de
glicemia no dedo (HGT), avaliação
oftalmológica, de Índice de Massa
Corporal (IMC) e palestras. (Paulo
Pavone – SinSaudeSP)

SinSaudeSP realizará curso
de Cuidador de Idosos
A profissão de cuidador de idosos é uma das atividades que mais
tem crescido no setor da saúde nos
últimos anos. De olho em mais esta
oportunidade que se abre no mercado para os trabalhadores, a Diretoria do Sindicato tem incentivado o
debate sobre o assunto e prepara a

realização de um curso de Cuidador
de Idosos a partir de março deste
ano. Nesse sentido, já foi realizada
reunião no Sindicato para a apresentação do “Projeto Rede”, que trata do
assunto e é desenvolvido pelo Centro
de Tecnologia e Inclusão. (Paulo Pavone – SinSaudeSP)

A luta contra a aprovação do Projeto de Lei
que prevê a regulamentação da terceirização
movimentou o cenário
político e sindical durante todo o ano de
2015. Várias entidades
ligadas ao setor saúde
mostraram repúdio e
continuam cobrando
que as regras não permitam que a terceirização atinja o setor fim
saúde. Contrariando
essa lógica, que pode precarizar
ainda mais as relações trabalhistas,
os deputados alagoanos aprovaram
durante a última sessão do ano de
2015 o PL 618/15 que institui as Organizações Sociais (OSs) no serviço
público do Estado.
A notícia causou a indignação
nos sindicatos e entidades repre-

sentativas da saúde de
Alagoas. O Movimento
Unificado da Saúde em
Alagoas lançou nota
onde pede que o governador Renan Filho vete
o Projeto de Lei, que se
configura um duro golpe à sociedade. O presidente do Sindicato dos
Auxiliares e Técnicos de
Enfermagem no Estado
de Alagoas - Sateal e
diretor da CNTS, Mario
Jorge Filho, manifestou
indignação com a medida adotada
pelos parlamentares e não descartou a possibilidade de ingressar
com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) para garantir
que as regras não prejudiquem os
auxiliares e técnicos de enfermagem
que atuam nas unidades de saúde
de Alagoas.

Nota do Movimento Unificado da Saúde
As Entidades Representativas
dos Servidores Públicos Estaduais
manifestam repúdio à Assembleia
Legislativa pela aprovação do Projeto de Lei n° 618/15, que institui
as Organizações Sociais (Os’s) nos
serviços públicos de Alagoas, ao
tempo que solicitamos ao excelentíssimo governador Renan Filho
o veto do referido PL em respeito
aos trabalhadores e à população.
O referido Projeto de Lei também autorizará a administração de
serviços de saúde e contratação de
pessoal sem concurso público. Tal
ação se configura nefasta e de caráter antidemocrático ao consentir
a terceirização dos serviços públicos, precarizando as relações de

trabalho e atentando contra a Política Pública de Saúde do Estado de
Alagoas. Os deputados golpeiam
a sociedade ao usurpar o direito
de acesso gratuito, igualitário e
universal aos serviços de saúde,
garantido pelo SUS, conforme
preconiza a Constituição Federal.
Movimento Unificado
da Saúde
Sateal – Saseal – Sineal - Sindicato dos Odontologistas, dos
Nutricionistas, dos Farmacêuticos,
dos Psicólogos, do Nível Médio
da Saúde, dos Técnicos em Laboratório, dos Radiologistas e dos
Profissionais de Nível Superior da
Saúde em Alagoas

SATEAL promove seminário
sobre segurança do paciente
Dias de aprendizado e troca de experiências. Assim muitos definiram o
II Seminário Alagoano dos Auxiliares
e Técnicos de Enfermagem, promovido pelo Sateal nos dias 19 e 20 de
novembro, em Maceió. O evento
reuniu na capital alagoana nomes
de peso para discutir a segurança do
paciente e outros temas importantes
para a Enfermagem. O seminário
também conseguiu se sobressair ao
inovar com a transmissão ao vivo de
todas as palestras.
O dia também foi marcado por
questões ligadas ao sindicalismo,
SUS e a importância da formação
sindical. A assessora sindical da
CNTS, Zilmara Alencar, refletiu
sobre a importância de uma formação mais completa, dando ao
trabalhador a visão de sua força e
importância para a consolidação do
papel dos sindicatos. Ela também
falou que os sindicatos possuem
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papel fundamental no processo de
cidadania e de luta pelos interesses
coletivos da categoria.
“O Sindicato tem que ir às ruas,
mas também tem deveres, deve colaborar com os poderes públicos no
desenvolvimento da solidariedade
social, além de fundar e manter escolas de alfabetização e prevocacionais.
Se não houver uma visão coletiva,
nada irá mudar”, colocou.
O vice-presidente da CNTS e
presidente da Federação dos Empregados em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde da Região
Nordeste, João Rodrigues Filho,
traçou um histórico sobre o Sistema
Único de Saúde, a legislação, lutas
e conquistas de décadas do modelo
de saúde pública do país e convidou a todos os presentes a refletir
sobre seu futuro e quais ameaças
precisam ser combatidas. (Fonte:
Ascom Sateal)
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Santa Catarina

FETESSESC completa 37 anos de fundação e trabalho

Há 37 anos era fundada a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
do Estado de Santa Catarina. No dia
16 de dezembro de 1978 era criada a
FETESSESC, que teria como primeira sede o segundo andar do prédio
nº 22 da Rua Fernando Machado.
Foi uma mudança da antiga organização sindical, que tinha como
referência a Federação Interestadual
dos Profissionais de Enfermagem,
Técnicos, Duchistas, Massagistas e
Empregados em Hospitais e Casas
de Saúde do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.
Otemar Amaro Cordeiro, Gercino Evaristo, José Paulo Goulart,
Alcir Rogério Nunes, José Caetano

Rodrigues votaram para eleger a
primeira diretoria, que era composta por Gercino Evaristo, como presidente; José Paulo Goulart, vice; José
Carlos dos Santos, secretário-geral;
Alcir Rogério Nunes, 1º secretário;
Bernardo Alfhart, 2º secretário;
Otemar Amaro Cordeiro, tesoureiro
geral; e José Caetano Rodrigues, 1º
tesoureiro. À época, a Federação
era filiada à CNTC, Confederação
que representava os trabalhadores
da saúde.
De lá pra cá, nove sindicatos
foram criados em Santa Catarina
com apoio da Federação, nas cidades de Chapecó, Tubarão, Itajaí,
Curitibanos, Rio do Sul, Joaçaba,
Mafra, Caçador e Joinville. Em 1983

foi adquirida a sede própria no nº
10 da Rua Souza França, também
no Centro. As atividades foram
transferidas para a sede atual, Rua
Feliciano Nunes Pires 88, centro de
Florianópolis, em agosto de 2004.
Atualmente são 11 sindicatos filiados, representando todas as regiões
do Estado. Uma curiosidade que
permeia a data de fundação foi onde
ocorreu a festa. Após fundarem a
entidade, os delegados participaram
do casamento do secretário-geral,
José Carlos dos Santos (ao centro da
foto), realizado coincidentemente no
mesmo dia. Além do atual tesoureiro
da Federação, estavam naquela oportunidade o diretor e ex-presidente
José Caetano Rodrigues.

Diretoria do Sindsaúde de Caçador
toma posse em Curitibanos
estavam presentes, como
Representantes da Fedeo vice-presidente da Feração dos Trabalhadores em
deração, Adair Vassoler,
Estabelecimentos de Serviços
tesoureiro-geral da CNTS;
de Saúde do Estado de Santa
a diretora secretária Maria
Catarina - FETESSESC presSalete Cross, representando
tigiaram, dia 9 de dezembro,
o SITESSCH de Chapecó.
a posse da nova diretoria do
Em nome da CNTS,
Sindicato dos Trabalhadores
Adair Vassoler desejou êxito
em Estabelecimentos de Serpara os diretores que tomaviços de Saúde de
ram posse. “A ConfederaCaçador e Região
ção, mais uma vez, se coloca
- Sindsaúde de
Diretoria foi eleita
à disposição da direção do
Caçador. A precom 97% dos votos
sindicato para contribuir na
sidente Leodáluta em defesa dos trabalhadores e da
lia Aparecida de
com a presença
assistência pública de qualidade para
Souza renovou a
da diretora de
a população”, disse.
liderança à frenFormação SindiOutras entidades estiveram rete da entidade
cal da Federação,
presentadas, como a CUT-SC, o
por mais quatro
Tatiane de Castro,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
anos (2015-2019),
que enalteceu a
de Curitibanos e o vereador Sidnei
após ter vencido Pela CNTS, Adair Vassoler cumprimentou nova conquista,
a presidente Leodália Souza
Furlan (PT), que homenageou reas eleições, com
cumprimentando
centemente o Sindsaúde de Caçador
97% dos votos, no final de setembro.
Leodália, que também integra a
pelos 20 anos de história na Câmara
A cerimônia, realizada no Centro
diretoria da FETESSESC. Outros
de Curitibanos. (Fonte: FETESSESC)
Comunitário de Curitibanos, contou
membros da diretoria da entidade

SITESSCH
lança Campanha
Salarial
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Chapecó e Região (SITESSCH)
iniciou 2016 focado na organização
da Campanha Salarial 2016/2017.
Neste ano, serão realizadas 21 assembleias em 20 cidades da base
de abrangência do sindicato. Neste
ano, o lema é: Cabo de guerra. De
que lado você está?
Conforme a agenda, a primeira reunião com os trabalhadores
e trabalhadoras da categoria será
no dia 15 de fevereiro, às 10 horas
no Hospital de São Lourenço do
Oeste. No mesmo dia, às 13 horas será a vez dos trabalhadores
do hospital São Bernardo, de
Quilombo aprovarem a pauta de
reivindicações da entidade.
As assembleias encerram no
dia 25 de fevereiro em Chapecó.
Será na sede do SITESSCH às
13 horas e às 19 horas. Confira
os dias, locais e horários das
assembleias no site do sindicato:
sitessch.com.br.
Neste ano, apenas as cláusulas econômicas da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) da
categoria serão negociadas. Dentre as reivindicações que serão
apresentadas aos patrões estão:
piso por função, correção da inflação e aumento real de salário.
A presidente do SITESSCH,
Maria Salete Cross, ressalta que
“a participação dos trabalhadores
e trabalhadoras nas assembleias é
fundamental para garantir ainda
mais força e voz na mesa de negociações. Com o apoio e aprovação
da categoria somos mais fortes e,
com isso, conquistar o diferencial que precisamos na hora de
negociar”, conclui. (Texto e foto:
Patrícia Duarte/SITESSCH)

Ceará

Sindsaúde/Ceará dá posse à nova diretoria
A nova diretoria do Sindicato dos
Empregados em serviços e Saúde
do Ceará, eleita para o quadriênio
2015-2019, tomou posse dia 18 de
dezembro de 2015, em Fortaleza.
“O momento é de comemoração. O
Sindsaúde, na atual gestão, deu um
salto de qualidade na sua participação nas lutas sociais na nossa capital
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e no interior do Estado, tendo como
filiados servidores do Estado e dos
municípios, trabalhadores de hospitais particulares e da filantropia,
além dos agentes de saúde. Uma
diversidade que faz deste sindicato
uma das entidades mais representativas no fechamento de acordos e
convenções coletivas no Ceará e no

Brasil”, destaca a presidente reeleita,
Marta Brandão da Silva.
Foi um momento festivo, onde os
eleitos renovaram o compromisso em
defesa dos direitos dos trabalhadores
e por uma saúde digna para a população. Após a solenidade, dirigentes
sindicais, convidados e familiares
se confraternizaram com show da
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Fonseca Junior e Banda. A diretoria
da CNTS parabeniza os diretores
empossados ao tempo em que deseja
o máximo de êxito na nova gestão e
se coloca à disposição para o trabalho
em parceria, visando a garantia de direitos e conquistas dos trabalhadores
e por uma saúde pública integral e de
qualidade para a população.

Jornal da

CNTS

História pra Contar

Gestão 1991 a 1996 – CNTS se consolida
na representação dos trabalhadores na saúde

C

riada em 21 de dezembro de 1991, pelo
consenso de representantes das sete federações estaduais então existentes e mais de 50
sindicatos presentes no grande encontro nacional,
realizado na colônia de férias do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos de serviços de
Saúde de São Paulo, em Peruíbe (SP), a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS
passou a realizar as aspirações de profissionais e
de dirigentes sindicais da área da saúde. Naquele
mesmo dia foram eleitos e empossados os membros da primeira diretoria, do conselho fiscal, os
suplentes e a representação internacional.
Anteriormente, a representação sindical nacional dos trabalhadores na saúde era ligada à
Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio - CNTC. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que assegurou legalmente
a formação de novas confederações, a categoria
tomou fôlego e se dispôs a criar uma entidade
específica em nível nacional.
Os primeiros cinco anos de existência da
CNTS foram dedicados à organização da própria
entidade e das federações e sindicatos pelo país
e à conscientização dos trabalhadores da saúde
sobre a importância de terem uma entidade
forte e representativa dos anseios da categoria.
Foram, também, anos voltados para a defesa
das questões cotidianas dos profissionais do
setor, por melhores condições de trabalho, de
remunerações dignas e por uma saúde pública
de qualidade para todos.
A sede da Confederação funcionou provisoriamente nas instalações da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Estado de São Paulo. Somente em maio de 1994,
conscientes da importância de marcar presença
junto às instâncias dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais, a sede foi transferida
para Brasília. A partir daí, foi possível fazer um
diagnóstico da categoria: quantos eram, onde trabalhavam, quais os dilemas e objetivos nas relações
de trabalho. Assim, ficou respaldada para levar à
frente sua missão.
Em congressos nacionais ou em seminários
a CNTS manteve o seu princípio fundador de,
democraticamente, dialogar com as entidades da
base e representantes da sociedade sobre as conjunturas social, política e econômica, em especial os
desafios e rumos do setor saúde e seus reflexos nas
condições de trabalho e na qualidade dos serviços
prestados à população, e apresentar alternativas.
Em meados de 1996, a CNTS iniciou uma de
suas grandes batalhas ao ajuizar no Supremo
Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a cobrança da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira, a CPMF.
A Confederação denunciava que o importo feria a
Constituição, pois extinguia direitos e garantias do

contribuinte, cláusulas pétreas da Carta de 1988. E
ainda, o que era para ser provisório tornou-se permanente e alvo de denúncias sobre a manipulação
do dinheiro arrecadado.
A Saúde tem Cura norteou as discussões do
I Congresso Nacional dos Dirigentes Sindicais
Trabalhadores na Saúde, realizado em outubro
de 1995, que reuniu os dirigentes das federações
fundadoras em São Paulo. O evento concluía um
ciclo importante dos primeiros anos da Confederação, um período de maturação. A CNTS adquiria
personalidade própria e já formulava política
avançada de saúde em defesa dos trabalhadores
do setor em todo o país.
Ao longo dos anos, com a realização de congressos e seminários regionais e estaduais, os dirigentes
das entidades sindicais da saúde trocaram experiências, dividiram dificuldades e vitórias. Debateram problemas específicos dos trabalhadores e
também as grandes questões sociais e econômicas
do país.
Saúde para o Trabalho - CNTS no Século XXI
foi o lema da diretoria eleita em outubro de 1996,
que definiu as metas para a virada do milênio. O
Plano Nacional de Educação na Saúde, uma campanha em defesa do SUS, com a universalidade do
atendimento, a formação sindical e a luta por uma
política salarial foram as prioridades aprovadas
para a gestão 1997/2001. A pauta incluía, também,
a jornada de 30 horas, o salário profissional e a
atuação da CNTS junto às bases. O compromisso
por uma Confederação forte e unida fez parte do
juramento dos diretores empossados.
Em novembro de 1996, dirigentes da CNTS
participaram da 10ª Conferência Nacional da Saúde, quando defendeu a urgente profissionalização
dos trabalhadores da saúde, com a implantação
de projetos específicos voltados à qualificação e
aperfeiçoamento da mão de obra e ressaltava que
a educação na saúde significaria mais emprego e
qualidade do atendimento.
A Confederação denunciou que, após 10 anos
de vigência, a Lei 7.498/86, que regulamentava as
funções da Enfermagem e exigia a formação dos
atendentes, não havia sido colocada em prática. O
governo e o setor empresarial nada ou muito pouco
fizeram, apesar da cobrança das entidades sindicais. Havia, então, 300 mil trabalhadores da saúde
em situação irregular no mercado de trabalho.
Também naquela Conferência a CNTS exigiu
dos governos federal, estaduais e municipais a destinação de parcelas de seus recursos orçamentários
para a manutenção do Sistema Único de Saúde.
“Apesar de toda a discussão sobre a saúde pública
e implantação do SUS, poucas modificações foram
efetivadas. Despencaram os investimentos e os
valores pagos aos hospitais conveniados, enquanto
cresce a privatização do setor saúde”, já denunciava a Confederação.

Fotos: Arquivo CNTS

1994 – A inauguração da sede em Brasília
possibilitou maior atuação junto aos poderes

1995 – Encontro resultou na formulação
de políticas avançadas em defesa da categoria

1996 – Educação, defesa do SUS e formação
sindical foram temas definidos para
a gestão da virada do milênio

Princípios básicos da CNTS
l Representar e defender os interesses individuais e sociais dos trabalhadores na saúde junto aos

poderes constituídos, com total imparcialidade no campo das ideologias política e sindical, religião,
sexo, raça ou opção de vida.
l Defender o fortalecimento da organização sindical como instrumento legítimo da representação
dos trabalhadores em geral.
l Garantia do exercício da democracia sindical, unicidade com legitimidade de representação e fonte
de custeio segura para o exercício das tarefas sindicais, no interesse do coletivo sobre o individual
e sem interferência externa.
l Defender a saúde pública universalizada com qualidade como dever do Estado.
l Respeitar o contraditório e as deliberações democráticas, sem perder a razão das nossas convicções.
l Atuar em conjunto com as federações filiadas na execução de projetos de formação político-sindical
no interesse da categoria.
Dezembro de 2015/Janeiro de 2016

Desde sua fundação a CNTS se integrou
às lutas do movimento sindical
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“Tivemos um ano
muito difícil na política e na economia. A
classe trabalhadora
foi a mais prejudicada, atingida por
demissões em massa
e perda de renda. O
setor de saúde pública foi contingenciado
e continua sofrendo
com o subfinanciamento. Para 2016, as
previsões também estão sombrias, mas
temos de acreditar em melhorias e lutar
para que elas aconteçam, pois é preciso
avançar, principalmente nas principais
reivindicações da categoria da saúde”.
José Lião de Almeida
Presidente

“Diante da conjuntura política e econômica em que o
país se encontra, a
preocupação com
a manutenção dos
postos de trabalho
na saúde aumenta
ainda mais. Não temos como garantir
os recebimentos dos
salários dos trabalhadores em dia e ainda
temos a preocupação com a segurança
da democracia e das instituições da
República”.

“Minha expectativa
é que o Brasil, ainda que lentamente,
retomará seu processo de crescimento, fortalecendo sua
economia interna, e
com isso, o nível de
emprego voltará a
crescer. Mas 2016,
ainda será um ano
muito difícil, especialmente em relação
às negociações coletivas de trabalho,
visto que é tradição do empresariado
brasileiro querer se beneficiar em momentos de crise, propondo a retirada de
direitos aos trabalhadores. Isso também
deverá acontecer no Congresso Nacional,
pois deverão ser colocadas em discussão
matérias que afetam diretamente os interesses da classe trabalhadora. Por isso,
mais do que nunca, será preciso muita
união das entidades representativas
dos trabalhadores para o enfrentamento
desse processo”.
Valdirlei Castagna
Diretor Secretário-Geral

“Embora o ano
de 2015 possa ter
se apresentado de
uma forma bastante
difícil para a categoria da saúde, a
CNTS, mais uma
vez, cumpriu seu
fundamental papel
como protagonista na representação
dos trabalhadores da saúde. Já para 2016,
um envolvimento mais próximo da categoria será extremamente necessário, uma
vez vislumbrado mais um ano de prognóstico econômico e político reservado no
cenário nacional. Porém, se todos fizerem
a sua parte, será possível transformar
problemas em oportunidades – uma boa
luta para todos nós”.

“Em meio a uma crise política e econômica, o ano de 2015
terminou com a confirmação do agravamento do quadro de
sub financiamento
do Sistema Único
de Saúde - SUS, conforme a edição extra
do diário oficial da
união. Para complicar ainda mais há um
certo consenso entre os analistas econômicos de que em 2016 haverá novamente
recessão, que tem impactado negativamente na arrecadação da união, estados
e municípios. Segundo os especialistas
da área financeira afirmam que a redução
no orçamento do SUS, para 2016, terá um
impacto estimado na casa de 4 a 8 bilhões
em relação ao orçamento anterior, sendo
que os recursos disponibilizados em anos
anteriores já eram insuficientes para cobrir as necessidades do sistema.”
Jânio Silva
Diretor 1º Tesoureiro
“Em 2015, a CNTS
mais uma vez levantou a bandeira em
defesa do Sistema
Único de Saúde SUS e de novas fontes de financiamento
para o Sistema. Precisamos reiterar e
intensificar esse trabalho em 2016, juntamente com novas frentes de atuação”.
Mário Jorge dos Santos Filho
Diretor Social e de Assuntos
Legislativos
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João Rodrigues Filho
Vice-presidente

Adilson Luiz Szymanski
Diretor 1º Secretário
“Diante da atual
conjuntura político-econômica do Brasil, o ano de 2015
não vai deixar saudades, mas quanto a
nós dirigentes sindicais e representantes dos trabalhadores e trabalhadoras
da Saúde, temos o
dever de permanecer firmes e fortes
para garantir nossos direitos. Temos
várias bandeiras a serem implementadas, como a jornada de 30 horas para a
enfermagem, os 10% para o SUS, e ainda
o enfrentamento direto com os patrões
nas mesas de negociações, tanto regional, estadual e nacional. 2016 será um
ano de muitas lutas, mas somente com
união poderemos reverter os reflexos
do atual quadro em grandes vitórias”.
Maria Salete Cross
Diretora 2º Tesoureiro
“No ano passado,
os efeitos de uma
política desastrosa
foram sentidos e
veio a alta inflacionária, aumento
dos juros, queda
na taxa de emprego. Agora, em 2016,
não adianta tapar o
sol com a peneira: a
crise existe e é mundial. Será mais um
ano de lutas para garantir os direitos
duramente conseguidos pelos trabalhadores. Se a categoria da saúde não
se mobilizar poderá haver retrocesso
nas nossas conquistas”.
Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos Trabalhistas
e Judiciários

Neste ano de 2015
travamos uma luta
intensa no Congresso Nacional. Não
obtivemos êxito por
conta de interesses
políticos que, infelizmente, ainda
regem este país.
Mas, nos estados e
municípios, estivemos presentes, lutando e conquistando
benefícios para a categoria. Em 2016,
esperamos, de uma vez por todas,
trazer as 30 horas para a enfermagem
e conquistar um piso salarial digno
para todos.
Carlos Alberto Monteiro de Oliveira
1º Vice-presidente
Diante da atual crise que o país enfrenta, esperamos
que em 2016 os movimentos sindicais
se unam mais, que
tenhamos um direcionamento e foco
para avançarmos
em diferentes propostas que estão em
andamento. Sabemos que será um ano
muito difícil, segundo os especialistas,
mas precisamos estar juntos para enfrentar e vencer as situações adversas,
buscando sempre priorizar o trabalhador da saúde”.
Domingos Jesus de Sousa
Diretor 2º Secretário
“Os problemas políticos se agravaram no último ano
e os reflexos disso
para os trabalhadores foram o aumento do desemprego
e a deterioração do
Sistema Único de
Saúde no atendimento à população.
Acredito que em 2016 devemos ter
um grande empenho da CNTS na luta
não só para manter o emprego, como
também para a criação de novos postos
e ainda na melhoria do atendimento
no SUS”.
Geraldo Isidoro de Santana
Diretor de Patrimônio

“Diante do cenário
político e financeiro
que se afigura em
nosso país, não tenho dúvidas de que
o movimento sindical deverá se preparar para o enfrentamento de grandes
desafios. Conforme
já vem sendo noticiado nos meios de comunicação, a saída
que vem sendo discutida para a suposta
“crise” seria a flexibilização dos direitos
trabalhistas. Nesse viés, o movimento
sindical precisa estar atento, unido e
mobilizado. Precisamos garantir que
os direitos dos trabalhadores, frutos de
muitas lutas, não sejam transacionados
de modo a lhes causar condições mais
precárias do que as que já se verifica em
várias profissões”.
Lucimary Santos Pinto
Diretora de Assuntos Internacionais

Dezembro de 2015/Janeiro de 2016

“Espero que a crise
econômica se ajuste,
que não percamos as
nossas esperanças
de lutar diante dos
projetos que estão
tramitando no Congresso Nacional. A
CNTS avançou nas
suas atividades e
nos projetos, como
a ampliação do sistema de comunicação,
inaugurando nossa rádio e a TV web.
Vamos lutar cada vez mais para melhor
atender nossos trabalhadores, com informações e mais dedicação”.
Clotilde Marques
2º Vice-presidente
“Em 2015 a direção
da CNTS conquistou
muitos avanços. A
reforma estatutária é
um exemplo do que
conseguimos aprovar, pois a mesma
não sofria modificações há muitos anos.
Para 2016, com um
cenário político e
econômico ainda incerto, temos consciência plena de que as dificuldades para
aprovarmos nossos projetos junto à Câmara dos Deputados serão ainda maiores.
Diante deste quadro, será necessário
intensificar a luta em defesa de nossas
bandeiras. A CNTS cresceu e se destaca
cada vez mais principalmente junto aos
movimentos sociais e sindicais. Esse desenvolvimento deve continuar e ser a tônica para 2016, elevando a Confederação
a novos cenários e consolidando-a junto
aos espaços já conquistados”.
Adair Vassoler
Diretor Tesoureiro-Geral
“Minhas expectativas para o ano de
2016 são de que possamos desentravar
algumas demandas
históricas para os
trabalhadores da
saúde, tais como a
questão da jornada
de 30 horas para a
enfermagem, que
devido a conjuntura no Congresso Nacional ficou relegada a segundo plano por
aquela casa legislativa, apesar de todos
os esforços das entidades representativas
de trabalhadores que compõem o Fórum
da Enfermagem; assim como as questões
relativas ao financiamento e consolidação
do SUS, o qual impacta diretamente nos
salários e qualidade de vida dos trabalhadores da saúde e de toda a sociedade”.
Emerson Cordeiro Pacheco
Diretor de Assuntos Culturais
e Orientação Sindical
“A minha visão
é que esse ano de
2016 será muito difícil, mas não podemos desanimar.
Vamos lutar pelo
piso nacional para
os trabalhadores da
enfermagem e não
podemos esquecer
a luta pelas 30 horas
semanais. Vamos procurar trabalhar em
equipe, sempre uns ajudando os outros.
E juntos construindo um ano produtivo”.
Domingos da Silva Ferreira
Diretor de Assuntos de Seguridade
Social
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Diretoria aponta união e trabalho
para enfrentar crise em 2016

