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CNTS repudia desmonte do SUS
Trabalhadores e usuários marcham por mais recursos
para a saúde e defesa da seguridade social e da democracia

A
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CNTS repudia, veementemente, as
propostas e medidas que venham
desrespeitar a Constituição Federal
no que diz respeito aos princípios do SUS
da universalidade, integralidade e equidade
na assistência aos brasileiros. Nesse sentido, rejeita a PEC 241, que limita o crescimento dos gastos públicos, o que resulta
em perdas de recursos destinados às áreas
sociais, especialmente com ações e serviços
públicos em saúde, para as próximas duas
décadas.
A Confederação se indigna ante os constantes ataques ao SUS, especialmente por
atingir a parcela mais carente de usuários do
Sistema, Ataques que atingem, também, a
qualidade dos serviços prestados à população e as condições de trabalho. A CNTS está
atenta e tudo fará para evitar que as ameaças
de hoje se tornem práticas amanhã.
Editorial e págs. 4 e 5

A Comissão de Direitos Humanos realizou
audiência para discutir o desmonte do SUS.
Especialistas e dirigentes de entidades da área
de saúde protestaram contra a PEC 241. Em
vários estados houve mobilização com o tema
“São João e SUS são do Povo”.

Deputados e senadores, com apoio de
entidades sindicais criam Frente Parlamentar
Mista em Defesa do SUS, que funcionará em
harmonia com os movimentos sociais ligados
ao setor. A CNTS destacou importância da
união de forças para defender a saúde.

Milhares de trabalhadores e usuários dos
serviços de saúde participaram da II Marcha
em Defesa do SUS, quando reivindicaram
mais recursos para saúde e a defesa da seguridade social e da democracia. A CNTS participou da organização e realização do evento.

CNTS/Dieese apresentam pesquisa
sobre emprego na área da saúde
Págs. 9 a 12

Congresso eleitoral será
destaque do Jubileu de Prata
Pág. 3
De 8 de julho até 11 de novembro,
a Frente Parlamentar Mista em Defesa
da Previdência Social realiza audiências
nos estados. Pág. 13

Enfermagem lança campanha
pela valorização profissional
Pág. 7

A cultura do estupro no país foi o teor do debate
na Comissão de Direitos Humanos, ocasião
em que foi divulgada a campanha da CNTS de
combate à violência doméstica.Pág. 19
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Editorial

A

CNTS repudia ataques ao SUS

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde repudia, veementemente, as propostas e medidas
que venham desrespeitar a Constituição
Federal no que diz respeito aos princípios
básicos do Sistema Único de Saúde - SUS
da universalidade, integralidade e equidade
na assistência aos brasileiros, um direito de
todos e dever do Estado.
Nesse sentido, a CNTS se preocupa com
as declarações dadas em entrevistas pelo
novo ministro da Saúde, Ricardo Barros, de
que o governo poderá “repactuar” direitos
universais previstos na Constituição, como
a saúde, por arrecadar menos do que gasta.
Segundo o ministro, “a capacidade financeira
do governo para suprir garantias a que os
cidadãos têm direito não são suficientes e
o país não está em um nível de desenvolvimento econômico que permita garantir esses
direitos por conta do Estado”.
Entre esses direitos, ele citou expressamente “o acesso universal à saúde”. O ministro ainda criticou que a Carta Magna “só
tem direitos, não tem deveres”; e chegou a
defender os planos privados, para desafogar o SUS. “Quanto mais gente puder ter
planos, melhor, porque vai ter atendimento
patrocinado por eles mesmos, o que alivia
o custo do governo em sustentar essa
questão”, enfatizou. Diante da repercussão
negativa de suas declarações, o ministro
recuou em sua declaração.
O envio da Proposta de Emenda Constitucional 241/2016 ao Congresso Nacional,
dia 16 de junho, vem confirmar a posição
do ministro. A proposta congela gastos
públicos por 20 anos e limita o crescimento
do gasto público à inflação do ano anterior.
A PEC define que, em 2017, o limite de
gastos será a despesa primária federal de
2016 – ano de profunda recessão e gastos
sociais baixíssimos –, incluindo os restos
a pagar, reajustada pelo IPCA de 2016. A
partir de 2018, será usado o teto do ano

anterior acrescido da inflação.
A PEC 241 tem por objetivo alterar a
Constituição Federal, instituindo um novo
regime fiscal para os poderes da União e
órgãos federais com autonomia administrativa e financeira integrantes do orçamento
fiscal e da seguridade social. Na prática, o
que o governo quer é a obtenção de superávit primário para pagamento dos juros da

dívida pública, despesa essa que não teve
um teto estabelecido para os próximos anos
A limitação do crescimento dos gastos
públicos na gestão Federal, prevista na
proposta, resulta em perdas de recursos
destinados às áreas sociais, especialmente
com ações e serviços públicos em saúde,
para as próximas duas décadas. E é uma

ameaça para as universidades públicas e
para a pesquisa científica no país.
Se aprovada como foi enviada pelo governo, a PEC 241 reduz drasticamente a
possibilidade de efetivação dos princípios
do SUS, de acesso universal, integral e de
qualidade, determinado pela Constituição
de 1988. O congelamento dos gastos por
20 anos significa que mesmo em momento de recuperação da economia não se
poderá melhorar a atenção à saúde ou à
educação, avaliam especialistas em gestão
e orçamento.
O Conselho Nacional de Saúde alerta
para o fato de que cerca de 2/3 do orçamento do Ministério da Saúde são transferências para que estados e municípios financiem despesas com as Unidades Básicas
de Saúde, hospitais, exames laboratoriais
e de imagens, medicamentos, vigilância
epidemiológica e sanitária, entre outros.
Ou seja, não se trata “apenas” de reduzir
os gastos federais em saúde, mas sim
de provocar uma redução que impactará
principalmente o atendimento à população
nos estados, Distrito Federal e municípios.
A Confederação se indigna ante os constantes ataques ao SUS, especialmente por
atingir a parcela mais carente de usuários
do Sistema, diante da grave crise de falta
de recursos por que passa a saúde pública
e no momento em que o país sofre com a
endemia da dengue, Zika e chikungunya,
além da gripe H1N1.
Ataques que atingem também a qualidade dos serviços prestados à população
e as condições de trabalho, levando à excassez da mão de obra e os trabalhadores
à jornalda excessiva, acidentes e doenças
do trabalho.
A CNTS está atenta e tudo fará para
evitar que as ameaças de hoje se tornem
práticas amanhã.
A Diretoria
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Eleições CNTS

Congresso eleitoral será
destaque do jubileu de prata

A

eleição para diretoria e conselho fiscal,
prevista para 18 de novembro próximo, com chapa única e pela segunda
vez em congresso eleitoral, será destaque
nas comemorações dos 25 anos de fundação da CNTS. A definição e registro da chapa, inscrição dos candidatos e publicação
no Diário Oficial da União, encerraram a
primeira etapa do processo, concluída com
êxito e sem impugnação ou recurso. O congresso eleitoral, antes resumido a um voto
por federação filiada, reunirá cerca de 80
delegados votantes, o que significa ampliar
a democracia na escolha dos dirigentes da
Confederação, que representa cerca de 3
milhões de trabalhadores.
A formação da chapa única, segundo o
secretário-geral da CNTS e coordenador do
processo, Valdirlei Castagna, foi fruto de
acerto político discutido junto às federações.
A comissão eleitoral, composta por Valdemir
Guimarães, Carlos Santos e Raimundo Morais, avaliou e aprovou os documentos dos
integrantes da chapa inscrita em reunião na
sede da Confederação, dia 17 de junho. O
diretor Adair Vassoler participou da reunião
representando a chapa inscrita.
Ao todo, compõem a nova chapa um grupo
de 48 pessoas, que coordenarão os trabalhos
da Confederação no quinquênio de 2017 a
2022. A criação de novas diretorias vem
atender a atualização do estatuto da CNTS,
aprovado em agosto de 2015, com a finalidade de contemplar as atuais necessidades
de maior participação das federações filiadas,
além de promover alterações na estrutura da
Confederação. Entre as principais mudanças
está a ampliação do colegiado das atuais
16 para 21 diretorias, visando atender as
demandas frente ao crescimento da CNTS.

Novo estatuto

De acordo com o presidente da CNTS,
José Lião de Almeida, “o novo estatuto representa um grande avanço, pois amplia a
participação dos delegados representantes
dos trabalhadores da saúde em todo o território nacional. Além disso, aos 25 anos
de existência, é muito importante realizar
as devidas atualizações para responder aos
avanços e às mudanças de uma sociedade
cada vez mais dinâmica e complexa”.
A nova composição não terá os cargos
de primeiro e segundo vice-presidentes. Foi
reduzido o número de cargos adjuntos e
criadas nove diretorias, entre elas a de polí-

ticas públicas e serviços públicos; assuntos
de aposentados e pensionistas; negociação
coletiva; imprensa e comunicação; segurança
e saúde do trabalhador; pesquisa, arquivo e
memória sindical; cultura, esporte e lazer;
assuntos econômicos; e assuntos de gênero,
raça, diversidade e juventude – esta última
oriunda dos comitês especiais da CNTS.
Segundo o tesoureiro da CNTS e coordenador do grupo de trabalho da reforma
estatutária, Adair Vassoler, a Confederação
proporcionou um debate que viabilizou
a atualização do estatuto. “A partir deste grupo trouxemos para a discussão os
presidentes das federações filiadas e as
assessorias jurídicas. A gente avalia que
as modificações são um avanço no sentido de ampliar o espaço da CNTS para as
federações”.
Finalizada esta primeira etapa, aconteceu
a eleição dos delegados que foram indicados pelas federações. O colégio eleitoral da
CNTS se divide entre eleitores natos, que são
atualmente diretores da Confederação, dois
indicados do conselho de representantes e
delegados eleitos, que são escolhidos pelas
federações. O período de inscrição para delegados natos irá até o dia 4 de outubro. Para
os delegados eleitos a data se encerrou dia
11 de julho.
Cada Federação pode designar de três
a cinco nomes, conforme a base de representação. “A indicação dos delegados é de
extrema importância, pois através dela é que
se forma o processo eleitoral. Esta é uma
fase importante na vida da Confederação”,
concluiu o secretário.

Congresso eleitoral

A novidade dessa eleição é que ela será
feita em forma de congresso que acontecerá
em dois dias. “A CNTS está inovando na forma
de eleição dos dirigentes. Realizaremos nos
dias 17 e 18 de novembro o congresso eleitoral. No primeiro dia serão realizadas palestras
sobre temas relevantes para os dirigentes
sindicais da categoria e no dia 18 acontece o
processo de votação”, disse Castagna.
Durante o congresso, serão encerradas as
comemorações dos 25 anos da CNTS, com
anúncio do resultado do concurso para escolha do hino da Confederação – as inscrições
estarão abertas até 31 de agosto próximo –;
lançamento de revista comemorativa; e homenagem àqueles que ajudaram e/ou ajudam
a construir a CNTS.

Palavra do Presidente

n

José Lião de Almeida*

CNTS se fortalece
e amplia luta
em defesa dos
trabalhadores
Uma atuação permanente em defesa dos
trabalhadores da saúde
tem sido a marca registrada da CNTS desde sua
criação, em 1991. Essa
atuação tem se intensificado ao longo dos anos.
Hoje podemos afirmar
que somos uma entidade confederativa das
mais atuantes do setor
no Brasil e até mesmo da
América. As ações integradas da diretoria nas
mais importantes lutas trabalhistas e sociais
são uma demonstração inegável de atuação
infatigável no âmbito do Legislativo, Judiciário
e Executivo, entre outros órgãos institucionais,
em prol, principalmente, da base sindical e da
melhoria da saúde dos brasileiros.
Um rápido balanço mostra que nos últimos meses foi assídua a presença de nossos
diretores em inúmeros debates, audiências
públicas, comissões, seminários, conferências, reuniões e demais eventos que tratam
não só da defesa dos interesses da categoria,
como também de assuntos relevantes no âmbito nacional, entre eles a reforma sindical e
trabalhista, financiamento do SUS, violência
doméstica e outros temas de mobilização e
conscientização da sociedade.
Essa atuação abrange o Conselho Nacional da Saúde - CNS, onde participamos de
maneira operante e eficaz, principalmente na
incansável luta em defesa do SUS, inclusive
com participação marcante, desde a criação,
no movimento Saúde + 10, que reivindica
mais investimentos para o setor.
Outro momento relevante que devemos
registrar foi a recente reabertura de um
diálogo sobre a jornada de 30 horas, com o
líder do governo na Câmara, deputado André
Moura. A CNTS esteve presente na reunião
que marcou a retomada desta batalha, juntamente com as outras entidades que compõem
o Fórum Nacional da Enfermagem.
Na mesma linha de atuação, ainda com a
participação do Fórum Nacional da Enfermagem foi enviada uma pauta de reivindicações
da enfermagem ao Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Dessa pauta, além da jornada de 30 horas, constam ainda: piso salarial
da enfermagem, formação e qualificação
profissional, combate à terceirização, combate ao assédio moral no trabalho, combate
ao Ensino à Distância - EaD na Enfermagem
e atendimento domiciliar.
Nessa súmula de atividades, amplamente
divulgadas pelo Sistema CNTS de Comunicação, podemos vislumbrar um grande
horizonte à nossa frente, com um cenário de
fortalecimento da mobilização e luta pelos
direitos dos trabalhadores da saúde e por
mais justiça social para todos os brasileiros,
tendo como protagonista principal a nossa
Confederação.
*Presidente da CNTS e do SinSaudeSP

Comissão Eleitoral se reúne com diretores da CNTS
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Audiência Pública

CNTS participa de audiência em defesa do SUS

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

A

saúde no Brasil está enfrentando uma
das maiores crises de sua história. Com
a recessão, direitos conquistados a duras
penas podem ir por água abaixo. Pensando em
como combater o retrocesso, a Comissão de
Direitos Humanos do Senado Federal, liderada
pelo senador Paulo Paim (PT-RS), realizou
audiência pública para discutir o desmonte do
Sistema Único de Saúde. Especialistas e dirigentes de entidades da área de saúde pública
protestaram contra a Proposta de Emenda à
Constituição 241/2016, chamada por eles de
“a PEC da morte”, e outros projetos de lei em
tramitação, que estão “rasgando a Constituição
Federal e os direitos sociais”.
A audiência contou com a presença de diversos parlamentares e especialistas em saúde
pública. Outras entidades ligadas aos direitos
humanos e profissionais da saúde criticaram
a possibilidade de o governo limitar a atuação
do SUS. Os convidados se manifestaram contra
sugestão inicial do ministro da Saúde, Ricardo
Barros, de rever o tamanho do Sistema. Para
Paim, uma das principais conquistas do país
está ameaçada. “Foi o ataque ao SUS e à saúde
do povo brasileiro que fez nós criarmos esse
movimento, que é suprapartidário e tem compromisso com a democracia e com a população.
O SUS é nosso”, destacou.
A CNTS esteve representada pelo diretor de
Assuntos Legislativos, Mário Jorge Filho, que
ressaltou a importância de a Confederação estar
na luta em defesa do SUS. “É muito importante
a CNTS participar de eventos que dizem respeito
à sobrevivência do SUS. Sempre estaremos
lutando por mais recursos e melhorias, pela
qualidade da assistência e pelo trabalhador da
saúde, que de certa forma depende do SUS para
trabalhar e como usuário”.

Falta regular auditoria

De acordo com a presidente do Instituto de
Fiscalização e Controle do SUS, Jovita Rosa, que
trabalha há 23 anos na fiscalização do dinheiro
da saúde, grande parte dos recursos destinados
ao Sistema não é executada. Ela criticou a falta
de regularização de um sistema de auditoria do
Ministério da Saúde, o que acaba desobrigando
estados e municípios a regularizarem uma auditoria dos recursos destinados ao setor.
“Este ano, se não tivesse corte nenhum,
seria investido em torno de R$ 110 bilhões
do orçamento da Saúde e mais de 70% vão
para estados e municípios realizarem ações e

serviços de saúde. E, pasmem, aqui em Brasília
eles têm uma dificuldade de executar esse valor.
Então as pessoas deixam guardado no banco,
rendendo juros. O dinheiro do SUS em Brasília
está salvando o BRB [Banco de Brasília]! Agora,
as pessoas estão morrendo!” denunciou.

Ameaça a direitos

Especialista em políticas de saúde, a professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, disse que o sistema da seguridade
social sempre enfrentou forte oposição de segmentos mais identificados com uma organização
do país dentro de um modelo econômico liberal.
Segundo ela, a novidade agora é que a campanha pela retirada de direitos sociais, inclusive na
saúde, aparece “embalada” no discurso de que
a “Constituição não cabe no orçamento”. “Só
se fala em despesas e não em como podemos
arrecadar mais e combater a sonegação, que é
uma forma de corrupção”, disse.
O médico cardiologista e membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz, Geniberto Paiva
Campos, destacou a importância dos recursos
da CPMF quando era destinada para o SUS.
“Nem todos que dizem ser favoráveis ao sistema de saúde realmente são. Muitos apoiam a
extinção do SUS. Quando foi para ser votada a
CPMF, muitos foram contra um recurso que iria
diretamente para a saúde. É preciso repensar
a saúde no Brasil e quem nos representa”. Segundo o advogado da Comissão, Carlos Alves

Moura, a busca pelo equilíbrio fiscal não pode
prejudicar os fins sociais do Estado. “Antes de
se pagar a dívida monetária, há de se resgatar
a dívida social histórica”, destacou.
O secretário-geral da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil - CNBB, Dom Leonardo
Ulrich Steiner, protestou contra a PEC 241,
dizendo que ela significará um retrocesso. O
bispo convidou a sociedade a se manifestar e a
defender os pobres. Para o secretário-executivo
do Grito dos Excluídos Continental, Luiz Bassegio, a proposta representa a perda de direitos
estabelecidos na Constituição Federal de 1988.
Ele afirmou que as atuais medidas vão ter como
consequência imediata o aumento da pobreza.

Subsídios

Segundo o representante do Ipea, Carlos
Oscke, em 2013 os subsídios para os planos
de saúde giraram em torno de R$ 10,5 bilhões.
Esses recursos poderiam ser reinvestidos na alta
e média complexidades, nas Unidades Básicas
de Saúde - UBS e nas Unidades de Pronto
Atendimento - UPAs.
A diretora do Centro de Estudos de Saúde
da Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP/
Fiocruz, Isabela Soares Santos, destacou que o
corte de recursos da saúde em momento de crise
gera mais mortes, aumento de surtos, aumento
de suicídios, além de outros problemas. “A saúde é uma oportunidade para o país sair da crise
e gerar mais emprego”. (Com Agência Senado)

São João do SUS expõe ameaças ao Sistema Único de Saúde
Entidades ligadas à área
de saúde, dos movimentos
sociais e da comunidade se
reuniram dia 24 de junho em
quatro estados e no Distrito
Federal, em atos de defesa do
Sistema Único de Saúde. A
proposta do Conselho foi no
sentido de juntar dois patrimônios do povo brasileiro em
uma única mobilização, com
o tema “São João e SUS são do Povo”.
No DF, o evento, denominado “São João do
SUS”, ocorreu no Auditório III da Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade de Brasília
- UnB, onde representantes do setor também
de manifestaram pela não privatização da
saúde. O ato foi aberto pela representante do
Conselho Nacional de Saúde - CNS, Arindelita Arruda Neves, que destacou o trabalho

que está sendo feito pela Frente
Popular pela Defesa do SUS no
DF. A diretora da Faculdade de
Ciências da UnB, professora
Maria de Fátima Souza, lembrou a necessidade de manter
os direitos obtidos na área da
saúde no país. “Não podemos
admitir nenhum direito a menos”, afirmou Maria de Fátima,
observando que o SUS foi uma
conquista dos brasileiros.
Durante o evento, que teve a participação
de representantes de todos os setores da
Saúde no DF, foi divulgado o manifesto da
Frente Popular em Defesa do SUS em Brasília,
onde são assinalados os principais problemas
existentes na capital do Brasil. Considerado
como exemplo para o país em anos anteriores, hoje o setor é deficiente, como destaca

o documento elaborado pelas entidades.
Além do DF, foram realizados atos em
Defesa do SUS no Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Santa Catarina e Amapá. O presidente
do CNS, Ronald Santos, participou do evento
em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul voltou
a ter ato no dia 29, com audiência pública na
Assembleia Legislativa. Em Santa Catarina, o
ato aconteceu na Universidade Federal e teve
a presença da conselheira Carmem Lucia Luís.
No mesmo dia, os conselheiros Renato
Almeida de Barros e Haroldo Jorge de Carvalho estiveram presentes na Praça Sete de Belo
Horizonte, onde ocorreu o São João do SUS
no Estado. No Amapá o ato ocorreu na Praça
da Bandeira. No Piauí, o São João do SUS foi
realizado no dia 28, na Assembleia Legislativa. O conselheiro Geordeci Menezes de Souza
participou da grande campanha em defesa
da saúde pública e de democracia no Estado.
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II Marcha em Defesa do SUS

Por mais recursos para a saúde e defesa
da seguridade social e da democracia

M

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

ilhares de trabalhadores e
usuários dos serviços de
saúde participaram, dia 6
de julho, em Brasília, da II Marcha
em Defesa do Sistema Único de
Saúde, quando reivindicaram mais
recursos para saúde e a defesa da
seguridade social e da democracia.
A marcha também se posicionou
contra as medidas adotadas pelo
presidente interino, Michel Temer,
como a extinção do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, a pretensão do governo
em flexibilizar a Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT e a reforma
da Previdência. Dirigentes da CNTS
participaram ativamente na organização e realização do evento.
“O Sistema de Saúde tem que
ser preservado. Foram direitos
Castagna alertou para as ameaças a direitos sociais
conquistados a duras penas na
Constituição de 1988. Essas propostas que
pessoas, representando, à época, incremento de
chegam de reforma da Previdência acabam
R$ 39 bilhões na saúde. O projeto foi arquivado
normalmente retirando direitos e nós estamos
em 2014 e desarquivado na atual legislatura pelo
aqui para defender esses direitos”, declarou o
deputado irmão Lázaro (PCS-BA). Atualmente,
secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castagna.
aguarda apreciação no plenário da Câmara. A
“A participação da CNTS na Marcha vem ao
CNTS requer votação imediata do PLP.
encontro da necessidade de garantir os direitos
Segundo a diretora de Assuntos Internaciodos trabalhadores da saúde em seus locais de
nais da CNTS, Lucimary Santos, é de extrema
trabalho. Sabemos da demanda existente, dos
importância que a população do Brasil se
recursos que devem ser ampliados dentro do
conscientize da importância do Sistema Único
orçamento do Ministério da Saúde. A defesa
de Saúde. “O SUS é uma construção histórica
é para melhorar as condições de trabalho dos
da sociedade brasileira. Hoje nos deparamos
nossos companheiros”, declarou o tesoureirocom o desmonte desse sistema pelo ingresso
geral da CNTS, Adair Vassoler.
do capital estrangeiro no país, fomentando o
Desde 2012 a Confederação integra o Moempresariado privado da saúde e acabando com
vimento Saúde+10 que reivindica 10% da Reas políticas públicas implementadas durante
ceita Corrente Bruta da União para a Saúde. Em
anos pelo SUS”, disse.
agosto de 2013, o grupo entregou à Câmara dos
O diretor de Patrimônio da CNTS, Geraldo
Deputados o Projeto de Lei de Iniciativa Popular Santana, relatou que o sistema de saúde no
PLP 321/13, assinado por mais de 2 milhões de
Brasil está muito enfraquecido. “A população

mais carente não tem acesso a
esse sistema e precisa de saúde.
Aliás, os que mais necessitam são
as pessoas que precisam da atenção básica”, concluiu. Já o diretor
de Assuntos da Seguridade Social,
Domingos Ferreira, afirmou que é
preciso mais atenção do governo
com a saúde do trabalhador. “Está
acontecendo uma perda dos direitos dos trabalhadores e nós, como
dirigentes da Confederação e dos
sindicatos, vamos lutar sempre em
busca de um SUS de qualidade
para a população”.
O evento contou também com
participação de especialistas da
área da saúde, que participaram da
audiência pública que denunciou o
‘desmonte do SUS’, realizada no
dia anterior, no Senado Federal. O
presidente do Conselho Nacional
de Saúde - CNS, Ronald Ferreira, afirmou que
ainda há muitos gargalos a serem supridos no
SUS, mas propostas como a PEC 01/2015,
que destina 10% do orçamento da União à
saúde, surgem para contribuir com a melhoria
de serviços e atendimentos.
Contudo, Ronald citou a PEC 241/2016,
como uma grande ameaça ao SUS, que vem
na contramão de ideias e ações que visam fortalecer o Sistema. Esta última estabelece que
gastos de estados e municípios não aumentem
mais do que a inflação do ano anterior, o que
restringiria a capacidade de investimento dos
governos. “Com o desfinanciamento vai morrer
muita gente. O povo precisa entender como essas medidas impactam em suas vidas. Está em
curso um golpe contra a Constituição Federal.
Precisamos reafirmar o capítulo da Carta Magna
que fala da saúde, assistência social e seguridade social. É preciso lutar sempre”, declarou.

Parlamentares lançam Frente em Defesa do SUS
A luta pelo fortalecimento
do Sistema Único de Saúde
ganhou o apoio de parte da
classe política no Congresso
Nacional. Deputados e senadores criaram, dia 5 de julho,
a Frente Parlamentar Mista
em Defesa do SUS, que funcionará em harmonia com os
movimentos sociais ligados ao
setor. A CNTS esteve no lançamento da Frente, reiterando
a importância da população e
entidades estarem reunindo
forças nesse momento para
defender a saúde. “Vamos faMário Jorge destacou unidade da mobilização
zer o que for preciso para lutar
contra a PEC 241 e pela universalização
gastos públicos para os próximos 20 anos,
do SUS”, declarou o diretor de Assuntos
enviada recentemente ao Congresso pelo
Legislativos da CNTS, Mário Jorge Santos.
governo Michel Temer. Pelas contas feitas
A intenção do lançamento da Frente é
por especialistas do setor saúde, a redução
mostrar prejuízos que o país pode vir a ter
na pasta pode ser de R$ 12 bilhões nos
caso seja aprovada a proposta que limita os
próximos dois anos.

A PEC 241/2016 tem por objetivo alterar a Constituição Federal no
sentido de instituir um novo regime
fiscal para os poderes da união e os
órgãos federais com autonomia administrativa e financeira integrantes
do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social, com vigência por 20 anos.
Tal instrumento prevê a limitação
do crescimento dos gastos públicos
na gestão Federal, com perdas consideráveis de recursos destinados
às áreas sociais, especialmente aos
gastos com ações e serviços públicos em saúde, produzindo efeitos
desastrosos nas esferas de gestão
municipal e estadual.
A proposta estabelece que a partir de
2017 haverá uma limitação anual das
despesas da União em valores reais, ou
seja, apenas poderá ser gasto o valor do
ano anterior corrigido pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
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Saúde Brasil

CNTS participa de seminário
da ISP para debater realidade da saúde

R

epudiar os ataques ao Sistema Único de Saúde com
cortes de verbas e defender
a saúde como um direito humano
e não como comércio foi uma das
conclusões do seminario Saúde
Brasil, realizado pela Internacional
de Serviços Públicos, nos dias 21
e 22 de junho, com participação
de dirigentes de entidades sindicais, entre elas a CNTS, sociais
e profissionais ligadas ao setor.
A ISP mundial vai divulgar, em
breve, nota pública em defesa do
SUS. Os participantes aprovaram,
ainda, a participação na Marcha
em Defesa da Saúde, Seguridade
Seminário
e Democracia, dia 6 de julho, em
Brasília, e abertura do debate entre as entidades
para criação de um fórum suprapartidário (ou
unitário) nacional da saúde e seguridade social.
Os participantes também discutiram acerca
da campanha mundial da ISP sobre o Direito
Humano à Saúde, cujo texto base será divulgado dia 15 de outubro, para análise e envio de
sugestões pelas entidades filiadas à ISP Brasil. O
lançamento da campanha ocorrerá no dia 10 de
dezembro. Também discutiram propostas a serem enviadas à reunião tripartite da Organização
Internacional do Trabalho - OIT, sobre a melhoria
do emprego e das condições de trabalho nos
serviços de saúde, a ser realizada em Genebra,
de 24 a 28 de abril de 2017.
As propostas de ação no Brasil e na região
devem ser aprovadas no próximo seminário, de
7 a 9 de novembro, com participação internacional. Os dirigentes da CNTS, Adair Vassoler,
Clotilde Marques, Lucimary Santos Pinto, Maria
Salete Cross, Adilson Luiz Szymanski, Domingos
da Silva Ferreira, Maria de Fátima Neves de
Souza e José Sousa da Silva representaram a
CNTS no evento. Lucimary fez a apresentação
da CNTS, abordando sua composição, principais

aprovou plano de trabalho para fortalecer os sindicatos
bandeiras, espaços políticos dos quais participa,
integração com a base e com as demais entidades sindicais e sociais de trabalhadores.

Desafios

“O principal objetivo do seminário foi avaliar
os desafios que a nova realidade brasileira na
saúde nos traz e ver como fortalecer a organização dos trabalhadores para enfrentar essa
situação. Além da difícil conjuntura política em
geral, ainda se nota o forte crescimento do setor
privado internacional da saúde no Brasil, que
traz mudanças nas relações de trabalho e forte
impacto no futuro do setor”, avalia Jocelio Drummond, secretário regional interamericano da ISP.
O ingresso do capital privado no setor saúde
no Brasil, com um balanço inicial do que vem
ocorrendo e perspectivas de regulamentação foi
o tema de abertura do seminário. O ex-ministro
da Saúde, Arthur Chioro, abordou o assunto
e também falou sobre a conjuntura em saúde
no país. Segundo ele, o ingresso de recursos
estrangeiros na saúde começou em 1998, com
a lei de regulamentação dos planos de saúde,
que permitiu a compra por operadoras de capital

internacional. A liberação efetiva veio
com a Lei 13.097/2015, ampliando
os campos de atuação.
Os participantes do seminário
chegaram ao consenso de que é
necessário discutir a regulamentação
da entrada de capital internacional na
saúde no Brasil e sobre quem regula
os 40 milhões de planos de saúde
individuais e setor público; ver a experiência internacional de regulação
e denunciar a padronização/restrição
de procedimentos adotados pelos
planos. Foi analisado, ainda, um
mapa do ingresso do capital privado
da saúde no Brasil e apresentado o
projeto da ISP para o setor.

Condições de trabalho

Em relação à questão trabalhista se faz
necessário seguir a pesquisa da ISP sobre
crescimento das Empresas Transnacinoais
- ETNs no Brasil, municiando os sindicatos
com informações que permitam planejar ações
sindicais; promover estudo junto aos sindicatos
sobre alteração das condições de trabalho nos
serviços de saúde comprados por ETNs; além
de buscar apoio de sindicatos de outros países
e contato com as direções nacionais das três
principais ETNs que operam no Brasil para
discutir condições de trabalho.
As entidades se responsabilizaram pela divulgação da campanha “Saúde não é Comércio” e
elaborar um dossiê sobre as más condições de
trabalho no setor saúde no Brasil, para divulgação internacional e uso na Conferência de Saúde
da OIT, em abril de 2017. Foi criado um comitê,
com participação da CNTS, que irá elaborar o
dossiê, ouvindo todas as entidades.
O evento encerrou com a apresentação de
propostas de trabalho sobre como fortalecer o
sindicalismo da saúde no país e aprovação de
um plano para 2016. (Com ISP Brasil)

CNTS participa de audiência pública
para debater dificuldades das santas casas
Dirigentes da CNTS participaram de da
audiência pública convocada pela Comissão
de Seguridade Social e Família e pela Frente de
Apoio às Santas Casas, na Câmara dos Deputados, dia 21 de junho, que teve como objetivo
debater sobre o desequilíbrio dos contratos
firmados entre as santas casas e os governos
municipais e estaduais, apontados como uma
das explicações para o déficit de R$ 21 bilhões
do setor. A Confederação foi representada no debate pelos diretores Domingos Jesus de Souza,
Carlos Alberto Monteiro, Ubiratan Gonçalves
Ferreira, Walteci Araújo dos Santos, Mistrael
Mario Pereira da Silva, Carlos Airton Webber
dos Santos e Tatiane de Castro.
O deputado Antônio Brito (PSD-BA) destacou como preocupante o número de hospitais
que têm fechado as portas. O gerente de
operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Sandro
Ambrósio Silva, falou que desde 2015 tem o
programa BNDES-Saúde. Segundo ele, desde
2010 foram aprovados 48 planos de reestruturação voltados a santas casas, com aporte

de R$ 600 milhões, do total de R$ 2,25
bilhões disponíveis para o negócio.
O presidente da Confederação das Santas
Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades
Filantrópicas (CMB), Edson Rogatti, informou
que as secretarias de saúde custeiam apenas
60% do gasto com o atendimento ambulatorial
e cirúrgico do paciente nos contratos firmados
com as santas casas. O resto é desembolsado
pela própria instituição. Em 2015, fecharam
as portas 218 hospitais filantrópicos – um
decréscimo de 11 mil leitos na rede pública.
A participação dessas entidades nos atendimentos também foi reduzida: passou de
88% em 2012 para 60% em 2015. “Hoje,
são 2.100 hospitais sem fins lucrativos no
Brasil, que somam mais de 480 mil empregos
diretos, responsáveis por mais de 50% dos
atendimentos e internações e responsáveis
por mais de 60% dos transplantes”, ressaltou.
O Superintendente Nacional de Negócios
com Grandes Empresas da Caixa Econômica,
Gustavo de Moraes Fernandes, falou das linhas
de crédito que a mesma oferece para utilizar no

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

capital de giro e que as prestações são abatidas
nas parcelas do SUS. “São mais de 3,3 bilhões
de reais que a caixa tem investido nos últimos
meses, por meio da linha de crédito Caixa
Hospitais, aplicado em 709 contratos firmados
entre o banco e as santas casas”, informou.
A deputada Carmen Zanotto (PPS-SC)
defendeu a revisão na tabela do SUS como
medida de repor parte dos recursos da área
cortados pelo ajuste fiscal. (Com Agência
Câmara de Notícias)
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Dia Nacional de Luta

Enfermagem se une pela valorização profissional

Em

várias capitais do país, profissionais
e entidades ligadas ao setor se mobilizaram em 17 de maio, no Dia
Nacional de Luta pela Valorização da Enfermagem. Entre as principais reivindicações constam
a regulamentação da jornada de trabalho em 30
horas semanais, a fixação de um piso salarial
nacional, implementação do dimensionamento
de pessoal e formação de qualidade permanente.
A executiva do Fórum Nacional da Enfermagem
esteve reunida na Câmara dos Deputados durante as mobilizações, com o objetivo de distribuir
material para conscientizar os parlamentares das
principais pautas da enfermagem.
Segundo o secretário-geral da CNTS e coordenador do Fórum, Valdirlei Castagna, o dia de
luta pela valorização da enfermagem foi criado
para chamar atenção dos gestores da saúde para
a falta de cuidado e de reconhecimento com a
categoria. “São os profissionais da enfermagem
que ficam 24 horas no leito cuidando da saúde
do paciente. No entanto, não recebem o mesmo
cuidado do poder público e do setor privado”,
disse.
Os trabalhadores da enfermagem de São
Paulo se reuniram na sede social do Sindicato
dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e
Empregados em Estabelecimentos de Saúde de
São Paulo - SinSaudeSP para manhã de palestras
sobre as bandeiras de luta da categoria.
Em Maceió as atividades se concentraram no
Calçadão do Comércio, no Centro. O ato contou
com a presença do Sindicato dos Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem do Estado de Alagoas Sateal. Para o presidente do Sateal, Mário Jorge

Filho, a atividade conseguiu reunir profissionais
de níveis técnico e superior num dia destinado
ao debate e à luta pela melhoria da profissão.
“Foi muito positivo e gratificante poder ver
a demonstração de solidariedade da população
para com a categoria. Infelizmente, ainda tem
gente que pensa que em unidade de saúde só
existe o doutor e desconhecem que há uma
equipe de vários profissionais que estão ali para
desempenhar um importante trabalho em conjunto, a fim de oferecer uma saúde de qualidade
ao usuário”, lembrou.
Em Florianópolis, a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Santa Catarina - Fetessesc participou
de audiência pública na Assembleia Legislativa
do Estado. Dentre as principais problemáticas
debatidas destacam-se a falta de reconhecimento
dos profissionais da enfermagem e a necessidade de melhorias nas condições de trabalho.
Foi encaminhado à Assembleia do Estado e à
Câmara de Deputados documento solicitando a
regulamentação da jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem em 30 horas semanais.
Em São Luís do Maranhão, o Sindicato dos
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde - SindSaúde realizou ato que contou com a presença
do Ministério Público do Trabalho - MPT e da
Superintendência Regional do Trabalho - SRT.
Foi apresentado para os órgãos responsáveis
documento que relata a precarização da saúde no
Estado e as reivindicações dos trabalhadores da
saúde, visando a melhoria permanente da saúde.
Em Belo Horizonte, o Fórum Mineiro da En-

fermagem realizou grande ato público na Praça
da Estação. De lá, os manifestantes seguiram
até a Assembleia Legislativa, onde as lideranças
participaram de audiência pública que debateu a
aprovação do Projeto de Lei estadual 691/2015,
que fixa em 30 horas a carga de trabalho semanal de enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem e parteiras; do PL 1.032/2015, que
estabelece piso salarial regional para a categoria;
e do PL 380/2015, que estabelece parâmetros
para o dimensionamento dos profissionais da
enfermagem.
Dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores
em Hospitais da Rede Privada de Saúde do Rio
Grande do Norte – Sipern se reuniram na sede do
Sindicato, reafirmando o compromisso com a luta
pela valorização da enfermagem e aprovação do
PL 2.295/2000, das 30 horas, e a instituição de
um piso salarial justo. Após a reunião, seguiram
para visitas a trabalhadores da enfermagem em
hospitais da rede privada de saúde de Natal e
distribuíram material, além de tirar dúvidas dos
trabalhadores.
Segundo o presidente do Sipern, Domingos
Ferreira, os servidores públicos do Rio Grande
do Norte e de alguns municípios já conseguiram
a aprovação das 30 horas de jornada, enquanto
os trabalhadores celetistas e funcionários de
empresas privadas não. “É preciso lutar, é preciso
mostrar força, nossa profissão é de muita responsabilidade e de pouca valorização, o que têm
levado à insatisfação, adoecimento e aumentado
a evasão profissional, muitas vezes comprometendo a qualidade da assistência prestada aos
cidadãos”, avaliou.

Dirigentes da CNTS, das Federações e Sindicatos vinculados participaram de atos como no Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Norte

Conselho Nacional de Saúde proíbe formação por EaD
O plenário do Conselho Nacional de Saúde
aprovou, dia 2 de junho, a proibição de cursos
de graduação e formação técnica por Ensino à
Distância - EaD na área de saúde em todo o
país. A decisão vem atender denúncia feita pela
CNTS aos ministérios da Educação e da Saúde e
à Procuradoria Geral da República e que levaram
à fiscalização dos cursos de graduação EaD em
enfermagem, comprovando a má qualidade da
formação. Em outra frente, tramita na Câmara
dos Deputados o Projeto de Lei 2.891/2015,
que proíbe a formação de profissionais de Enfermagem por EaD.
“A decisão do Conselho vem se somar à
determinação do Ministério Público Federal,
resultando na fiscalização pelo Cofen, que comprovou a má qualidade dos cursos. Estamos
gratificados em saber que nossa preocupação
foi entendida e acatada. São medidas legais e
administrativas que vêm corrigir esse grave problema, que resulta em assistência desqualificada
e, até mesmo, temerosa, por colocar em risco a
vida das pessoas”, avalia o presidente da CNTS,
José Lião de Almeida.
Na denúncia sobre a má qualidade do EaD, a
Confederação ressaltou que no ensino em saúde,

por se tratar de ciências humanas, a teoria não
pode ser dissociada da prática, sobretudo na área
da enfermagem. “O estágio, além de possibilitar
ao futuro profissional a prática real das atividades
inerentes à profissão, propicia as relações interpessoais entre docentes e alunos, valorizando-os
enquanto seres humanos, indivíduos detentores
de sentimentos que o mundo virtual não poderá
substituir”.

Falta fiscalização

A CNTS reivindicou aos órgãos públicos a
instauração de procedimentos administrativos
e judiciais no sentido de proteger os interesses
sociais e o cancelamento de autorização ou
reconhecimento de cursos por meio do modelo
EaD. E também requereu a ampla fiscalização
nas instituições formadoras. Diante da denúncia
da CNTS, a Procuradoria Regional do Distrito
Federal solicitou posicionamento oficial do Cofen,
que apontou para uma “situação estarrecedora”.
A busca de soluções para a má qualidade dos
cursos foi o objetivo da reunião de dirigentes da
Confederação com a Procuradora da República
do Distrito Federal, Eliana Pires Rocha, dia 16 de
março, quando ficou definida a criação de um grupo

de trabalho no âmbito do Ministério da Educação,
com participação das entidades da enfermagem,
para buscar solução para o problema.
“O Ministério Público Federal, avaliando a
denúncia e o resultado da fiscalização, entendeu
por bem ampliar a discussão com as entidades”,
destacou Valdirlei Castagna, secretário-geral
da CNTS e coordenador do Fórum Nacional da
Enfermagem, que foi acompanhado pelo diretor
de Assuntos Legislativos, Mario Jorge Filho. Participaram da reunião, também, representantes
do MEC, da ABEn e do Cofen.
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Fórum da Enfermagem

Líder do governo promete abrir diálogo
com equipe econômica sobre 30 horas

P

ara retomar o diálogo acerca da regulamentação da jornada de trabalho da enfermagem
em 30 horas semanais com os poderes Legislativo e Executivo, a CNTS e demais entidades
que compõem o Fórum Nacional da Enfermagem
estiveram reunidas com o líder do governo na
Câmara, deputado André Moura (PSC-SE), que
se comprometeu a buscar o diálogo com a equipe
econômica do governo Michel Temer.
Segundo o secretário-geral da CNTS e coordenador do Fórum, Valdirlei Castagna, o deputado
sempre apoiou a reivindicação, mas agora, em
outra posição, como líder do governo, a enfermagem gostaria de novamente pautar o debate
do PL 2.295/2000.
“Gostaríamos de contar com o apoio do
deputado André Moura como intermediador
deste diálogo com o atual governo. Fizemos um
novo levantamento que, além de quantificar os
postos de trabalho da enfermagem no Brasil, dá
aos empregadores dos setores público e privado
a exata dimensão do impacto financeiro”, ressaltou, lembrando que as estimativas de custos
decorrentes da regulamentação da jornada em
30 horas têm sido ponto de resistência por parte
do governo e dos empregadores.
A jornada média dos profissionais é de 36 horas, o que também leva a um impacto menor nas

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

contas do governo e das empresas. Castagna destacou,
ainda, os efeitos positivos
de uma jornada adequada
às especificidades das atribuições e responsabilidades
da enfermagem, como o alto
índice de acidentes e doenças ocupacionais causadas
pelo cansaço e estresse por
conta da extensa jornada de
trabalho. “Não temos dúvidas que se o nosso projeto
de lei for aprovado teremos
menos afastamentos pelo
INSS”.
Moura garantiu que
levará o projeto, juntaMembros do Fórum com André Moura
mente com os levantana atual conjuntura econômica do país, trata-se
mentos sobre o impacto orçamentário, para
de um tema delicado e que demandará cautela
a reunião da equipe econômica. “A gente
e paciência das entidades e dos trabalhadores.
precisa, antes de mais nada, estabelecer uma
“Precisamos ter um pouco mais de paciência, mas
ponte de comunicação e entendimento entre
estaremos trabalhando sempre pela aprovação
as entidades que representam a enfermagem
do PL 2.295”, disse. Após o encontro, Castagna
e a nova equipe econômica do governo, para
enviou ao líder do governo ofício em que o Fórum
então termos um posicionamento firme do
apresenta um histórico da luta e as justificativas
Poder Executivo acerca deste tema”, avaliou.
para a regulamentação das 30 horas semanais.
O deputado André Moura afirmou ainda que,

Fórum envia pauta ao ministro do Trabalho
O Fórum Nacional da Enfermagem - 30
horas já!, composto pelas entidades sindicais e de classe CNTS, FNE, CNTSS, Cofen,
ABEn, Anaten e ENEEnf, enviou ao ministro
do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a pauta de
reivindicações da categoria. “Apresentamos
nossas bandeiras de luta e expectativas de
que as reivindicações por melhores condições
de trabalho sejam assumidas como prioridade
pelo ministro, o que resultará na melhor qualidade dos serviços prestados à população”,
disse Valdirlei Castagna, coordenador do
Fórum e secretário-geral da CNTS. O Fórum
solicita, ainda, seja concedida audiência para
apresentar as reivindicações e contribuições.
Conheça, abaixo, os itens constantes da pauta.

Jornada de 30 horas

A regulamentação da carga horária é uma
questão de legalidade, com respaldo na Constituição Federal; é uma questão de isonomia com
outros profissionais da saúde, que trabalham
lado a lado com os profissionais da Enfermagem
e já desfrutam da regulamentação da jornada, em virtude das
peculiaridades de atuação; e é
questão de saúde e segurança
no exercício profissional, sendo
indispensável dispor de condições especiais de trabalho.

diretrizes de um PCCS para os trabalhadores
do Sistema, a proposta não vem sendo adotada
pelos governos – federal, estaduais e municipais.

Formação e qualificação

Além de se assegurar remuneração adequada, é importante que se estabeleça a educação
continuada, o acesso a cursos de aperfeiçoamento e a garantia de condições dignas de
trabalho, com vistas à prestação de serviços de
qualidade; e que dê acesso dos profissionais a
cursos superiores, por meio de políticas públicas
permanentes voltadas a formar e qualificar os
trabalhadores da saúde.

Combate à terceirização

É extremamente desastroso o processo
de flexibilização dos direitos trabalhistas e de
terceirização, especialmente no segmento da
saúde, em detrimento dos serviços públicos. O
resultado é a precarização da força de trabalho; a
baixa qualidade na prestação dos serviços, tendo
em vista que na saúde não há atividade meio

Piso salarial

A má remuneração dos profissionais é um dos mais graves
problemas da saúde. O pessoal
da Enfermagem está marcado
pela baixa remuneração, em
grande parte por falta de uma
legislação própria. Outro grave
problema está na ausência de
um Plano de Carreiras, Cargos
e Salários. Embora a Mesa
Nacional de Negociação Permanente do SUS tenha aprovado

e todos devem possuir preparo especial para
o atendimento. Defendemos, ainda, a efetiva
aplicação da Norma Regulamentadora 32 nas
unidades privadas e sua extensão aos serviços
públicos, no sentido de garantir boas condições
de saúde e segurança para o trabalhador no local
de trabalho.

Combate ao assédio moral

O terror atinge homens e mulheres, trabalhadores da iniciativa privada e do setor
público, de todos os níveis e categorias. Defendemos como fundamental a conscientização
dos trabalhadores, empregadores e governos
para a adoção de medidas preventivas e de
combate à omissão.

Combate ao Ensino à Distância

No ensino em saúde, por se tratar de ciências humanas, a teoria não pode ser dissociada
da prática, sobretudo na área da enfermagem.
Quando se busca a assistência humanizada torna-se imprescindível observarmos a qualidade
na formação técnica e científica
como fator preponderante para a
obtenção de práticas seguras e que
realmente resultem na melhoria
e recuperação da saúde. Estudo
realizado pelo Cofen veio confirmar
denúncia da CNTS da má formação
do EaD, colocando em risco a saúde
da sociedade.

Atendimento domiciliar

Reunião com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira

Tendo em vista a complexidade
do tema, ressaltamos a importância do debate sobre a questão, ora
suspenso, a fim de que seja traçado
o mais completo e fiel diagnóstico
possível, sobre o número de profissionais, formação, atribuições,
responsabilidades, forma de contratação e de fiscalização do trabalho,
por exemplo.
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Pesquisa CNTS/Dieese

Mercado de trabalho na saúde
Com o objetivo de estimular a reflexão dos trabalhadores, empregadores e governos sobre o mercado de trabalho na saúde, a CNTS, por meio do Dieese, apresenta
a pesquisa Estoque de emprego dos trabalhadores da
saúde, elemento fundamental para discutir melhorias para
a categoria. “Conhecer melhor seu universo, o tamanho
de sua representatividade, é um primeiro passo para se
almejar a construção, ou mesmo melhorias, de políticas
mais realistas e eficazes”.
“Os dados são extremamente importantes porque sinali-

zam para todas as nossas entidades sindicais o quantitativo
de pessoas vinculadas a elas. Concluímos a primeira parte
da pesquisa, extraindo os dados da RAIS do ano de 2014,
que sinaliza que temos na esfera pública e na esfera privada 2,7 milhões de trabalhadores da área da saúde vinculados à CNTS. Este é um contingente muito grande que
a Confederação representa. Na segunda parte da pesquisa
vamos quantificar os profissionais por sindicatos”, ressalta
o secretário-geral da Confederação, Valdirlei Castagna. A
seguir, a íntegra do levantamento.

Estoque de emprego dos trabalhadores da saúde
Estimativa nas regiões, estados e federações vinculadas à Confederação

A

Introdução

inda há muito a ser feito em termos de
políticas públicas relacionadas à saúde
no Brasil. Apesar dos inegáveis avanços
com o advento da Constituição Cidadã, inaugurando uma base sólida por meio de um sistema
de Seguridade Social; mesmo com a criação
do Sistema Único de Saúde - SUS, em 1990,
muitos entraves precisam ser equacionados. O
próprio SUS é um exemplo quando deparado
com a questão do subfinanciamento – operacionalização e financiamento muito aquém
de suas reais necessidades; as insuficiências
nas gestões locais do Sistema; a baixa resolutividade da rede básica de serviços e uma
deficiência muito grande na formação dos
profissionais de saúde, ainda muito calcada
em práticas curativas e hospitalares e pouco
eficiente no que se refere ao desenvolvimento
de práticas mais integrais e resolutivas de
cuidado.
Sobre este último ponto, além da qualificação se faz presente uma melhor remuneração desses profissionais, criando uma nova
cultura de valorização nacional. Estimular
essa reflexão numa concepção tripartite
– empregado, empregador e governo – é
fundamental para conjeturar melhorias para
a categoria. Conhecer melhor seu universo,
o tamanho de sua representatividade, é um
primeiro passo para se almejar a construção,
ou mesmo melhorias, de políticas mais realistas e eficazes.
Embora essa pesquisa trate basicamente do quantitativo de trabalhadores
com vínculos formais na área da saúde e
filiados à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS, em todo o
território nacional, seu método de coleta
foi um pouco mais complexo, justamente
por procurar respeitar as especificidades de
cada sindicato, suas áreas geográficas, suas
categorias. Para tanto utilizou-se os registros administrativos da Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS, um importante
instrumento de coleta de dados do Ministério
do Trabalho, que tem por objetivo: (i) suprir
as necessidades de controle da atividade
trabalhista no país; (ii) prover dados para

a elaboração de estatísticas do trabalho; e
(iii) disponibilizar informações do mercado
de trabalho às entidades governamentais.

Metodologia

O estudo que se segue buscou estimar os
vínculos de emprego (estoque) em 31 de dezembro de 2014 – último ano disponível para
acesso – dos trabalhadores da saúde, contidos, tanto na administração pública, quanto

nas atividades de atenção à saúde humana e
nas integradas à assistência social. A análise
englobou todas as Federações e Sindicatos
vinculados à CNTS, em todos os estados e
municípios brasileiros.
Mais especificamente, as informações contidas nessa pesquisa buscou aferir o quantitativo de trabalhadores, por meio de vínculos de
emprego assalariado registrados, excetuando
médicos, dentistas, dentro das Classificações
Nacionais de Atividades Econômicas (CNAE´s)
84, 86 e 871.
Primeiramente cabe observar que muitas
vezes um trabalhador pode ter mais de um

vínculo. Assim, não se pode afirmar que o
estoque de emprego, seja, necessariamente,
o número exato de trabalhadores formais na
área da saúde. Não por outro motivo, o que
se procurou nesse trabalho foi fazer uma estimativa do número de trabalhadores.
Além disso, não fizeram parte da pesquisa
as ocupações nas condições de assalariado
sem carteira, de autônomos e de membros
de cooperativas de trabalho. De maneira
mais detalhada, o estudo focou os empregos nas famílias ocupacionais de CBO’s na
área da saúde, excetuando a 2231: médicos, 2232: cirurgiões-dentistas, 2251:
médicos clínicos, 2252: médicos em especialidades cirúrgicas e 2253: médicos
em medicina diagnóstica e terapêutica.
O estoque de emprego em cada UF
abrangeu todos os municípios da base de
dados da RAIS, por ordem alfabética, na
maioria das vezes. E cada planilha contém
quatro colunas, além da coluna representativa dos municípios, com as bases das
CNAE’s 84, 86 e 871. Ao final de cada
planilha há o somatório geral e uma dedução dos profissionais de Radiologia (CBO
3241). A razão para tanto se deve apenas
para facilitar o cálculo do quantitativo de
profissionais da Federação Nacional dos
Técnicos em Radiologia - FENATRABR, em
planilha posterior.
Além do cômputo de municípios e UF’s,
há planilhas com o total de vínculos por Federação e por região, respeitando o mesmo
critério de coleta dos registros.
Embora haja alguns problemas na captação do número de trabalhadores, devido
as especificidades de cada sindicato, dificultando mensurar com exatidão o universo de
profissionais com base na RAIS, procurou-se
englobar o maior número possível de vínculos
trabalhistas na área da saúde para subsidiar os
atuais trabalhos da Confederação e as futuras
demandas pertinentes ao mercado de trabalho
desse contingente. A seguir será apresentado
um resumo do que fora exposto no intuito de
esclarecer a atual situação do quantitativo de
trabalhadores pertencentes aos Sindicados e
Federações vinculados à CNTS.

1
CNAE 84: esta seção compreende as atividades que, por sua natureza, são normalmente realizadas pela Administração Pública e, como tal, são atividades essencialmente não-mercantis, compreendendo a administração geral (o executivo, o legislativo, a administração tributária, etc., nas três esferas de governo) e a regulamentação e fiscalização das atividades na área social e da vida econômica do país; CNAE 86: compreende as
atividades de hospitais gerais ou especializados que permitem internações de longa ou curta duração, hospitais psiquiátricos, centros de medicina preventiva, consultórios médicos e dentários, clínicas médicas e outras
atividades ambulatoriais. Os locais onde são prestadas essas atividades possuem infraestrutura para internação e realização de cirurgias ou para a realização de diagnósticos, procedimentos cirúrgicos e tratamentos
médicos. Esta divisão compreende também as atividades praticadas por todos os profissionais relacionados à área da saúde, as atividades de apoio à gestão de saúde e as de práticas integrativas e complementares
à saúde humana e CNAE 87: compreende a provisão de serviços residenciais combinados com serviços de enfermagem e assistência social. Na composição destas atividades, a infraestrutura fornecida é significativa
sendo os serviços prestados uma combinação de serviços de saúde e de serviços sociais. Os serviços de saúde compreendem, sobretudo, a prestação de serviços de enfermagem.
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Estoque de Empregos na Saúde: Estimativa Regional, por Estados e por Federação
TABELA 1
ESTOQUE DE EMPREGOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 - POR REGIÃO
DIVISÃO CNAE
REGIÕES

BRASIL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
DEFESA E SEGURIDADE
SOCIAL (CNAE 84)1

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL,
PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E
PARTICULARES (CNAE 87)2

ATIVIDADES DE
ATENÇÃO À SAÚDE
HUMANA (CNAE 86)2

TOTAL

793.352

1.802.867

103.206

2.699.425

87.078

68.314

668

156.060

Nordeste

229.444

304.176

9.763

543.383

Sudeste

Norte

314.777

1.003.814

72.632

1.391.223

Sul

98.222

295.142

15.655

409.019

Centro-Oeste

63.831

131.421

4.488

199.740

Fonte: Rais - Ministério do Trabalho e Previdência Social. Elaboração: Dieese				
Notas: (1) Na divisão CNAE 84 foram consideradas as CBOs dos profissionais da saúde, exceto médicos e dentistas. 			
(2) Nas divisões CNAE’s 86 e 87 foram consideradas as famílias ocupacionais ligadas a saúde, exceto médicos e dentistas. 		
		

A Tabela 1 nos mostra a ampla predominância da região Sudeste no que se refere ao estoque de emprego em 2014. Cerca de 1.391.223
(cerca de 52% do total, como elucida o Gráfico
1), ante a região Nordeste com 543.383 (cerca
de 20% do total) e Sul, com pouco mais de 409
mil empregos (15% do total).
Abre-se aqui um parêntesis para uma
questão importante. Diante do cenário preocupante, tanto no que se refere à crise política, quanto econômica, sem otimismo para
uma reversão desse quadro no curto prazo,
verifica-se que o aumento do desemprego
é mais pujante justamente nas regiões com
maior número de trabalhadores na saúde.
No Nordeste, segundo a PNAD contínua
(IBGE), a taxa passou de 9,6% (1o tri/2015)
para 12,8% (1o tri/2016), no Sudeste, de 8%
para 11,4%, no Norte, de 8,7% para 10,5%,
no Centro-Oeste, de 7,3% para 9,7%, e no
Sul, de 5,1% para 7,3%. Alguns motivos são
velhos conhecidos, principalmente para o
Nordeste brasileiro: alto processo de informalização e grande concentração de população jovem, sem experiência no mercado.
Entre os estados, a Bahia registrou o maior
índice de desemprego: 15,5%. Outros estados
também mostraram índices de desemprego
recordes. Em São Paulo, por exemplo, o desemprego ficou em 12%, e no Amapá e no Rio
Grande do Norte, chegou a 14,3%.
Um recorte por estado mostra que dos
2.699.425 trabalhadores na base dos sindicatos da saúde das 27 Unidades da Federação
(incluindo DF), conforme apresenta a Tabela
2, podemos destacar os estados de São Paulo
(29% do total), Minas Gerais (11%), Rio de
Janeiro (10%) e Rio Grande do Sul (6%), que
juntos correspondem a 56% do total (mais
de 1,5 milhão de trabalhadores). Os 44% de
trabalhadores restantes, estão distribuídos
na base dos demais sindicatos dos outros 23
estados (Gráfico 2).
A ampla maioria desses trabalhadores está
em atividades privadas de atenção à saúde
humana (CNAE 86), cerca de 67% do total de
empregos. Outros 29% estão na Administração
Pública, compreendendo a administração geral
nas três esferas de governo. O restante, cerca
de 4%, está na seção que abrange as atividades de atenção à saúde humana integradas
à assistência social.
Pelo lado das Federações podemos observar a grande diferença da Federação do
Estado de São Paulo, com 28,2%, para as
demais, quanto ao estoque de emprego. Até
mesmo a Federação do Nordeste, que soma
9 estados, aparece com 19,8%, mais de 8 p.p
atrás. Em seguida vem a Federação de Minas
Gerais, com 10,3% sobre o total; acompanhada da Federação do Estado do Rio de Janeiro,

GRÁFICO 1
PERCENTUAL DE ESTOQUE DE EMPREGOS NA SAÚDE EM 2014 - POR REGIÃO
Norte
6%

Centro-Oeste
7%
Sul
15%

Nordeste
20%

Sudeste
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Fonte: Rais - Ministério do Trabalho e Previdência Social. Elaboração: Dieese					
Notas: (1) Na divisão CNAE 84 foram consideradas as CBOs dos profissionais da saúde, exceto médicos e dentistas.
(2) Nas divisões CNAE’s 86 e 87 foram consideradas as famílias ocupacionais ligadas à saúde, exceto médicos e dentistas.
									

GRÁFICO 2
PERCENTUAL DE ESTOQUE DE EMPREGOS NA SAÚDE EM 2014 - POR UF
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Fonte: Rais - Ministério do Trabalho e Previdência Social. Elaboração: Dieese
Notas: (1) Na divisão CNAE 84 foram consideradas as CBOs dos profissionais da saúde, exceto médicos e dentistas.
(2) Nas divisões CNAE’s 86 e 87 foram consideradas as famílias ocupacionais ligadas à saúde, exceto médicos e dentistas. 		
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TABELA 2
ESTOQUE DE EMPREGOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 - POR UF

DIVISÃO CNAE
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, DEFESA E
SEGURIDADE SOCIAL
(CNAE 84)1

ATIVIDADES
DE ATENÇÃO
À SAÚDE
HUMANA
(CNAE 86)2

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À
SAÚDE HUMANA INTEGRADAS
COM ASSISTÊNCIA SOCIAL,
PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS
COLETIVAS E PARTICULARES
(CNAE 87)2

TOTAL

793.352

1.802.867

103.206

2.699.425

11 - Rondônia
12 - Acre

8.223
4.913

7.760
4.736

206
15

16.189
9.664

13 - Amazonas

20.097

14.201

114

34.412

14 - Roraima
15 - Pará
16 - Amapá
17 - Tocantins
21 - Maranhão
22 - Piauí
23 - Ceará
24 - Rio Grande do Norte
25 - Paraíba
26 - Pernambuco
27 - Alagoas
28 - Sergipe
29 - Bahia
31 - Minas Gerais
32 - Espírito Santo
33 - Rio de Janeiro
35 - São Paulo
41 - Paraná
42 - Santa Catarina
43 - Rio Grande do Sul
50 - Mato Grosso do Sul
51 - Mato Grosso
52 - Goiás
53 - Distrito Federal

4.701
31.393
3.367
14.384
25.979
14.150
27.555
12.219
21.976
47.739
11.714
7.908
60.204
85.565
16.992
73.551
138.669
38.664
32.855
26.703
8.785
13.045
24.589
17.412

1.383
32.302
2.159
5.773
23.207
20.612
44.131
15.959
15.469
64.681
16.438
19.878
83.801
185.021
37.258
192.963
588.572
100.647
55.304
139.191
23.467
20.096
43.050
44.808

0
183
65
85
647
635
1.233
837
686
3.121
481
308
1.815
13.249
2.206
6.690
50.487
5.214
2.404
8.037
740
442
1.616
1.690

6.084
63.878
5.591
20.242
49.833
35.397
72.919
29.015
38.131
115.541
28.633
28.094
145.820
283.835
56.456
273.204
777.728
144.525
90.563
173.931
32.992
33.583
69.255
63.910

UF's

BRASIL

Fonte: Rais - Ministério do Trabalho e Previdência Social. Elaboração: Dieese
Notas: (1) Na divisão CNAE 84 foram consideradas as CBOs dos profissionais da saúde, exceto médicos e dentistas.
(2) Nas divisões CNAE's 86 e 87 foram consideradas as famílias ocupacionais ligadas a saúde, exceto médicos e dentistas.

com 9,8%. Essas quatro somam mais de 2/3
do total de vínculos na área da saúde.
Fazendo uma análise desagregada de
duas grandes ocupações na área da saúde,
os Enfermeiros (CBO 2235) e os Técnicos e
Auxiliares de Enfermagem (CBO 3222), temos
a seguinte situação: em termos de vínculos
formais para o ano de 2014, e utilizando-se
mesma metodologia, os Enfermeiros somaram
235.469, enquanto os Técnicos e Auxiliares
de Enfermagem totalizaram 787.891 (Tabela
4). Um quantitativo significativo se comparado
com o total de vínculos de todas as categorias
analisadas. Esses dois CBO’s representam
cerca de 38% de todos os empregos das três
CNAE’s utilizadas na pesquisa. Por estado, o
destaque vai para São Paulo, com 310.604
vínculos, o que representa em termos percentuais do total de empregos, 11,5%.
“Este resumo explicativo teve o objetivo
de estimar o número de vínculos formais dos
profissionais de saúde, por UF’s e Federações
vinculadas à CNTS. Esses dados fazem parte
da primeira etapa de um trabalho mais amplo,
ainda a ser produzido, a estimar o quantitativo de trabalhadores por base sindical nos
estados, de acordo com os registros administrativos da RAIS, sob a égide do Ministério
do Trabalho”, explica Juliano Sander Musse,
economista do Dieese/subseção CNTS, autor
da pesquisa.

GRÁFICO 3
PERCENTUAL DE ESTOQUE DE EMPREGOS NA SAÚDE EM 2014 - POR CNAE
ATIVIDADES
DE ATENÇÃO À
SAÚDE HUMANA
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ASSISTÊNCIA
SOCIAL, PRESTADAS
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(CNAE 87)2
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Fonte: Rais - Ministério do Trabalho e Previdência Social. Elaboração: Dieese						
Notas: (1) Na divisão CNAE 84 foram consideradas as CBOs dos profissionais da saúde, exceto médicos e dentistas. 			
(2) Nas divisões CNAE’s 86 e 87 foram consideradas as famílias ocupacionais ligadas à saúde, exceto médicos e dentistas. 		
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TABELA 3
FEDERAÇÕES - ESTOQUE DE EMPREGOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
DIVISÃO CNAE
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, DEFESA E
SEGURIDADE SOCIAL
(CNAE 84)1

FEDERAÇÕES

TOTAL
FEEHCSSP
FEESSNE - Nordeste5
FEESSEMG
FEESSRJ
FEESSERS
FEESSEPR
FETESSESC
FEESSE Norte4
FENATRABR - Radiologia3
FEESSEMS

793.352
136.068
227.767
84.481
71.418
26.638
36.063
32.719
51.466
13.043
8.577

GOIÁS
DISTRITO FEDERAL
PARÁ
ESPÍRITO SANTO
MATO GROSSO
AMAPÁ

24.242
16.913
30.956
16.764
12.882
3.355

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE
HUMANA INTEGRADAS COM
ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS
EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E
PARTICULARES (CNAE 87)2

ATIVIDADES
DE ATENÇÃO À
SAÚDE HUMANA
(CNAE 86)2

1.802.867
574.138
297.222
180.667
187.659
135.808
98.566
53.694
33.075
43.493
22.991
ESTADOS SEM FEDERAÇÃO
41.880
44.020
31.606
36.226
19.710
2.112

TOTAL

% sobre o
TOTAL

103.206
50.398
9.749
13.249
6.690
8.034
5.214
2.399
420
115
740

2.699.425
760.604
534.738
278.397
265.767
170.480
139.843
88.812
84.961
56.651
32.308

100
28,2
19,8
10,3
9,8
6,3
5,2
3,3
3,1
2,1
1,2

1.612
1.690
183
2.206
442
65

67.734
62.623
62.745
55.196
33.034
5.532

2,5
2,3
2,3
2,0
1,2
0,2

Fonte: Rais - Ministério do Trabalho e Previdência Social. Elaboração: Dieese
Notas: (1) Na divisão CNAE 84 foram consideradas as CBOs dos profissionais da saúde, exceto médicos e dentistas.
(2) Nas divisões CNAE's 86 e 87 foram consideradas as famílias ocupacionais ligadas a saúde, exceto médicos e dentistas.
(3) Nessa tabela foram retiradas, de todas as Federações, o CBO 3241 referente a Radiologia. Ela entrou a parte como FENATRABR
(4) A ser criada, inicialmente com 5 estados: RO, AC, AM, RR e TO
(5) A Federação do Nordeste representa os 9 estados da região

TABELA 4
ENFERMEIROS E TEC E AUX DE ENFERMAGEM 3 - ESTOQUE DE EMPREGOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DIVISÃO CNAE

TOTAL GERAL

19.850
10
4
2
0
58
0
5
392
66
317
67
102
1.144
15
86
190
1.935
450
1.143
10.786
551
359
1.482
98
57
184
347

235.469 787.891 1.023.360
1.199
4.302
5.501
1.049
2.336
3.385
2.675
12.963
15.638
620
2.298
2.918
4.933
19.888
24.821
283
1.601
1.884
2.535
7.120
9.655
3.432
14.201
17.633
3.050
9.680
12.730
7.523
21.023
28.546
2.152
8.194
10.346
5.680
9.755
15.435
8.786
27.482
36.268
1.782
8.990
10.772
2.292
9.328
11.620
13.358
37.385
50.743
23.830
77.439
101.269
4.790
16.602
21.392
24.516
77.713
102.229
68.530 242.074 310.604
13.202
40.926
54.128
8.228
23.300
31.528
13.453
54.635
68.088
2.377
8.366
10.743
2.895
9.226
12.121
5.454
19.647
25.101
6.845
21.417
28.262

% DE (C) SOBRE O
TOTAL GERAL

3.960
2
0
1
0
2
0
9
23
8
22
17
15
63
12
10
69
425
76
274
2.282
166
87
211
31
25
50
80

TOTAL GERAL
(todas ocupações)

(B) TEC. E AUX.
DE ENF.

480.833
1.564
1.182
5.052
200
9.019
395
1.178
6.402
4.563
11.752
4.288
3.742
17.563
4.662
6.549
19.113
49.263
9.926
46.396
163.622
25.860
14.594
43.876
5.434
4.975
10.043
9.620

(C) TOTAL
(A) + (B)

(A) ENFERM.
SUPERIOR E AFINS

127.722
349
303
780
47
1.747
61
262
1.463
1.189
2.906
783
994
4.926
788
1.440
5.620
12.263
2.511
13.095
47.052
7.688
3.811
9.759
1.222
1.251
1.838
3.574

(B) TEC. E AUX. DE
ENF.

(B) TEC. E AUX. DE
ENF.

287.208
2.728
1.150
7.909
2.098
10.811
1.206
5.937
7.407
5.051
8.954
3.839
5.911
8.775
4.313
2.693
18.082
26.241
6.226
30.174
67.666
14.515
8.347
9.277
2.834
4.194
9.420
11.450

(A) ENFERM.
SUPERIOR E AFINS

(A) ENFERM.
SUPERIOR E AFINS

BRASIL
103.787
11 - Rondônia
848
12 - Acre
746
13 - Amazonas
1.894
14 - Roraima
573
15 - Pará
3.184
16 - Amapá
222
17 - Tocantins
2.264
21 - Maranhão
1.946
22 - Piauí
1.853
23 - Ceará
4.595
24 - R. G. do Norte
1.352
25 - Paraíba
4.671
26 - Pernambuco
3.797
27 - Alagoas
982
28 - Sergipe
842
29 - Bahia
7.669
31 - Minas Gerais
11.142
32 - Espírito Santo
2.203
33 - Rio de Janeiro
11.147
35 - São Paulo
19.196
41 - Paraná
5.348
42 - Santa Catarina
4.330
43 - R. G. Sul
3.483
50 - Mato Grosso Sul 1.124
51 - Mato Grosso
1.619
52 - Goiás
3.566
53 - Distrito Federal
3.191

(B) TEC. E AUX.
DE ENF.

PART (CNAE 87)2

(A) ENFERM.
SUPERIOR E AFINS

UF'S

ATIVIDADES DE

ATIVIDADES DE
ADMINISTRAÇÃO
ATENÇÃO À SAÚDE
ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA INTEGRADAS
PÚBLICA,
COM ASSISTÊNCIA
HUMANA
DEFESA E SEGURIDADE
1
2
SOCIAL
- RESID. COLET E
(CNAE 86)
SOCIAL (CNAE 84)

2.699.425 37,9%
16.189
0,2%
9.664
0,1%
34.412
0,6%
6.084
0,1%
63.878
0,9%
5.591
0,1%
20.242
0,4%
49.833
0,7%
35.397
0,5%
72.919
1,1%
29.015
0,4%
38.131
0,6%
115.541
1,3%
28.633
0,4%
28.094
0,4%
145.820
1,9%
283.835
3,8%
56.456
0,8%
273.204
3,8%
777.728 11,5%
144.525
2,0%
90.563
1,2%
173.931
2,5%
32.992
0,4%
33.583
0,4%
69.255
0,9%
63.910
1,0%

Fonte: Rais - Ministério do Trabalho e Previdência Social. Elaboração: Dieese
Notas: (1) Na divisão CNAE 84 foram consideradas as CBOs dos profissionais da saúde, exceto médicos e dentistas.
(2) Nas divisões CNAE’s 86 e 87 foram consideradas as famílias ocupacionais ligadas a saúde, exceto médicos e dentistas.
(3) Para dados de vínculos da Enfermagem utilizou-se o CBO 2235, para Enfermeiros, e CBO 3222, para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem						
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Previdência Social

Os

Trabalhadores e parlamentares
lançam frente em defesa da Previdência

mais de 500 participantes da audite essas reformas visam a redução dos direitos
ência pública interativa que lançou a
conquistados. Estamos muito preocupados com
Frente Parlamentar Mista em Defesa
isso e a CNTS estará dando todo apoio aos trada Previdência Social, no Senado Federal,
balhos realizados pela Frente”.
reivindicaram o desmembramento da pasta da
O evento também ficou marcado por críticas
Previdência Social do Ministério da Fazenda por
a propostas apontadas como parte de futura
entenderem que a fusão se trata de uma estrareforma da Previdência. Especialistas em previtégia do governo em atender interesses do merdência, economistas de diferentes partes do país
cado. A bancada suprapartidária de senadores
debateram sobre o assunto, apontando que não
e deputados federais pretende atuar em defesa
há déficit na Previdência. “O objetivo da reforma
da manutenção dos direitos sociais, da gestão
é capturar recursos e acabar com os direitos
transparente da Seguridade Social e do equilíbrio
conquistados”, relatou o vice-presidente da Assofinanceiro e atuarial da Previdência Social pública
ciação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
e solidária.
Julio Fernandes/Ag. Fulltime Federal do Brasil
Para o sena- Anfip, e mestre
dor Paulo Paim
em Direito Previ(PT-RS), a Frente
denciário, Décio
visa trazer de volta
Lopes.
para o povo braA Frente
sileiro o MinistéPa r l a m e n t a r
rio da Previdência
foi criada pelo
Social. “Devolvam
senador Paulo
a pasta para os
Paim e pelo detrabalhadores da
putado Federal
área pública ou
Arnaldo Faria de
privada, seja rural
Sá, por iniciatiou urbano. Não
va da Anfip, em
aceitaremos neconjunto com dinhuma reforma
versas entidades
que venha retirar
nacionais, estadireitos dos traduais e distribalhadores. Isso é
tais, defendendo
Frente foi criada por Faria de Sá e Paulo Paim
um assalto ao bola manutenção
so do trabalhador”, disse. Segundo o deputado
dos direitos sociais e reforma estrutural da
Arnaldo Faria de Sá (PTB–SP), a intenção é
captação de recursos nos termos da legislação
mostrar à sociedade e à classe trabalhadora
atual, com propósito de garantir a segurança
a importância da pasta criada há mais de 90
jurídica e atuarial do sistema de Seguridade
anos e que administra o maior sistema de
Social brasileiro.
distribuição de renda do país.
As propostas de novas reformas na PrevidênO secretário-geral da CNTS, Valdirlei Cascia giram em torno de sete itens: Financiamento
tagna, disse que a expectativa é que os direitos
da Previdência Social: receitas, renúncias e
trabalhistas sejam assegurados com o trabalho
recuperação de créditos; demografia e idade
da Frente. “O lançamento da Frente é de extrema
mínima das aposentadorias; diferença de regras
importância, principalmente nesse momento
entre homens e mulheres; regras das pensões
que estamos vivendo, de ameaças aos direitos
por morte; previdência rural; regimes próprios
conquistados a duras penas. A gente vê quase
de previdência; convergência dos sistemas pretodos os dias propostas da reforma e normalmenvidenciários.

Audiências
nos estados
De 8 de julho até 11 de novembro,
a Frente Parlamentar Mista em Defesa
da Previdência Social fará audiências
públicas nos estados para debater sobre
“Direito dos Trabalhadores, Previdência
Social, Combate ao Trabalho Escravo PL 432/2013, Terceirização, Negociado
acima do Legislado – PL 257/2016,
Combate à violência contra as mulheres, Combate a todos os Preconceitos e
Defesa da Democracia”. A participação
dos trabalhadores é de fundamental
importância para o enfrentamento das
ameaças de redução de direitos sociais
e trabalhistas. Nos dias 8 e 11 de julho
foram realizadas audiências em Vitória/
ES e Maceió/AL. A seguir, datas e locais
das próximas audiências:
22/07 – São Paulo/SP - TRT 2ª Região – Auditório do Fórum Ruy Barbosa
- Av. Marquês de São Vicente nº 235,
1º Subsolo, Barra Funda, São Paulo/
SP - 9:00 Contato da Organização (11)
3241-4291- E-mail: flavioacorrea@
sp.gov.br
05/08 – Belém/PA; 12/08 – Goiânia/
GO; 19/08 – Palmas/TO; 29/08 – Fortaleza/CE; 02/09 – Belo Horizonte/MG;
16/09 – São Luís/MA; 07/10 – Rio de
Janeiro/RJ; 21/10 – Cuiabá/MT; 04/11
– Salvador/BA; 11/11 – Natal/RN; ainda
com local, horário e contato a serem definidos. Mais informações - Cartilha, folder,
fotos, parceiros, estudos, etc, podem ser
encontradas na página: http://www.frenteparlamentardaprevidencia.org

Centrais e governo criam grupo técnico
para elaborar reforma da Previdência
Diante do impasse na comissão tripartite que discute a reforma previdenciária,
o governo decidiu acatar a proposta das
centrais sindicais no sentido de criar um
grupo técnico, incluindo representantes
do governo, do Dieese, em nome dos trabalhadores, e da Confederação Nacional
da Indústria - CNI, como representante
dos empregadores, o INSS e o Legislativo,
para subsidiar as discussões e elaboração
do texto final.
Em reunião dia 28 de junho, entre
representantes das quatro centrais sindicais – Força Sindical, CSB, Nova Central
e UGT – e sindicatos de aposentados que
participam do grupo inicial com os ministros da
Casa Civil, Eliseu Padilha, e do Trabalho, Ronaldo
Nogueira, para debater os impactos da reforma
para os trabalhadores, o Dieese apresentou um
diagnóstico do setor, que contesta a proposta do
governo de adotar idade mínima para a aposentadoria e regras de transição, tirando direitos. Por
decisão política, a CUT e a CSB desde o início
recusaram o convite para participar do debate.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O novo grupo irá receber as propostas das
entidades dos empregadores e levá-las aos
representantes dos trabalhadores para, então, o
governo formalizar uma proposta a ser enviada
ao Legislativo. Não foi estabelecido um prazo
para apresentação de uma proposta de reforma,
porém, diante das divergências, o governo reconhece a impossibilidade de enviar a proposta
ainda em julho, como havia anunciado. Agora,

segundo o ministro Padilha, a pretensão
é que a proposta seja votada até o final
de 2016.
Centrais contra - O grupo inicial fora
criado pelo presidente em exercício
Michel Temer, que colocou como uma
das metas do seu governo a reforma da
Previdência. Após as primeiras reuniões,
as quatro centrais sindicais membros da
comissão, em carta enviada aos ministros, fecharam posição contra “qualquer”
proposta de reforma e fazem uma série
de propostas no sentido de tornar a Previdência Social superavitária e o sistema
sustentável sem que haja necessidade de
mexer em direitos trabalhistas.
As centrais apontam como propostas o fim da
desoneração da folha de pagamento; a criação
de um programa de parcelamento de dívidas
(Refis), capaz de recuperar R$ 236 bilhões de
empresas devedoras; a revisão da isenção para
entidades filantrópicas; e a instituição de uma
nova alíquota para o agronegócio, que colabora
com somente 2,5% de seu faturamento.
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Câmara aprova DRU
em segundo turno e
PEC vai ao Senado

Coluna

Antônio Augusto de Queiroz*

A lógica do
ajuste de Temer

As

propostas de reformas do governo
Michel Temer (PMDB) reorientam a
atuação do Estado para os interesses
do mercado e atacam os três principais pilares do
Estado de Bem-Estar: a Previdência e Assistência
Social, a Educação e a Saúde universais.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
241/16, que trata do regime fiscal, atribui aos
gastos sociais – educação, saúde, previdência – e
à despesa com o funcionalismo a responsabilidade pelo problema fiscal do
país, ignorando solenemente
os gastos governamentais
com juros e amortizações, os
verdadeiros responsáveis pelo
déficit público.
A ideia da reforma da
Previdência, por exemplo,
além da intenção de retirar
ou retardar o usufruto de
direitos, com o propósito de
gerar superávit primário, tem
por objetivo criar as condições
para favorecer a previdência
privada, beneficiando duplamente o sistema financeiro.
A prioridade governamental conferida aos projetos de
prevalência do negociado
sobre o legislado e da terceirização e pejotização, inclusive
na atividade-fim das empresas, em nome da
melhoria do ambiente de negócios, na verdade
pretende o desmonte do Direito do Trabalho.
O programa de privatização, que incluirá a
venda de empresas da União ou participação
destas em outras empresas do setor privado,
especialmente as vinculadas ao sistema financeiro, Petrobras e Eletrobras, se somará às

empresas estaduais que, por força da negociação da dívida, serão repassadas à União a
fim de que esta as aliene, passando à iniciativa
privada tudo quanto for possível, nas palavras
do presidente Temer.
O discurso oficial é de diminuição dos gastos do Estado, mas na verdade o que vão fazer
é colocar o orçamento público a serviço do
mercado, promovendo a maior transferência de
riqueza da sociedade para o sistema financeiro.
O que está em jogo, portanto,
não é a redução da intervenção
do Estado na economia, mas
a sua apropriação plena pelo
mercado.
A proposta “Ponte para o
Futuro” constitui-se na quarta
tentativa das forças conservadoras e neoliberais de desmontar o Estado de Bem-Estar
no Brasil: a primeira foi com o
“Centrão”, na Assembleia Nacional Constituinte; a segunda
foi durante a revisão constitucional de 1993/94, basta ver o
conteúdo dos 81 pareceres de
então, propondo mudanças na
Constituição Federal; a terceira
aconteceu nos governos FHC;
e esta agora no governo Temer.
Ou as forças progressistas
se unem para enfrentar esse novo ataque aos
direitos sociais, ao patrimônio público e ao interesse nacional ou teremos enormes retrocessos
civilizatórios. Os direitos sociais são como pasta
de dente: quando sai do tubo dificilmente volta!

A proposta
ponte para
o futuro é mais
uma tentativa
de desmontar
o Estado de
bem-estar

(*) Jornalista, analista político e diretor
de Documentação do Diap

Agenda Brasil será retomada e
ameaça trabalhadores e a sociedade
O presidente do Senado, Renan Calheiros,
anunciou dia 16 de junho, a retomada, pelo Senado, da Agenda Brasil, um conjunto de projetos
reunidos pela Casa para alavancar o crescimento
econômico e aumentar a segurança jurídica no
país. Entre as propostas, ameaças contundentes
de retirada e flexibilização de direitos dos trabalhadores. A agenda está dividida em três áreas:
melhoria do ambiente de negócios e infraestrutura, equilíbrio fiscal e proteção social.
A agenda elaborada a partir de propostas
que já estavam tramitando no Senado Federal e
mais de 20 delas já foram aprovadas. O senador
defendeu que, dentro da Agenda Brasil, sejam
apreciados, também, a PEC que define o teto
de gastos do governo e os projetos de reajustes
salariais dos servidores públicos para que, dessa
forma, sejam criadas as condições de se avançar
na economia.
No artigo Agenda Brasil - ameaças e oportunidades, o diretor de Documentação do Diap,
Antonio Augusto de Queiroz, chamou atenção
para quatro pontos que poderão se constituir
em ameaça aos trabalhadores, aos servidores
públicos e ao conjunto da sociedade se forem

aprovados como propostos originalmente:
regulamentação da terceirização; reforma da
Previdência; reajuste dos servidores; e mudanças no SUS, com a quebra da universalidade
do Sistema e a proibição de liminares para
fornecimento de medicamentos não disponíveis
no SUS. (Fonte: Diap)
Agência Senado

O plenário da Câmara dos Deputados
aprovou, dia 8 de junho, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição
04/2015, que recria a Desvinculação de
Receitas da União - DRU, com vigência
retroativa a 1º de janeiro de 2016 e validade até 31 de dezembro de 2023. A
matéria será discutida no Senado, como
PEC 31/2016, e poderá ser analisada
diretamente em plenário, também em
dois turnos, e tem de ser aprovada por
3/5 dos 81 senadores, ou seja, por pelo
menos 49 votos.
O texto permite ao governo realocar
livremente 30% das receitas obtidas
com taxas, contribuições sociais e de
intervenção sobre o domínio econômico
(Cide), que hoje são destinadas, por
determinação constitucional ou legal, a
órgãos, fundos e despesas específicos.
Na prática, avaliam deputados contrários à prorrogação, a DRU permite à
União aplicar os recursos vinculados
por lei a áreas como educação, saúde e
Previdência Social em qualquer despesa
considerada prioritária e na formação de
superávit primário, desde que respeitando
os gastos mínimos constitucionais exigidos para cada área.
O substitutivo do deputado Laudivio Carvalho (SD-MG) não permite a
desvinculação da receita obtida com a
contribuição do salário-educação, tributo que financia programas da educação
básica pública. Pela redação aprovada, a
desvinculação das contribuições sociais
também não poderá prejudicar o Regime Geral da Previdência Social - RGPS,
que paga os benefícios previdenciários.
Apesar dessa ressalva, os deputados
que se manifestaram na sessão contra a
proposta focaram principalmente nesse
ponto. Para o deputado Arnaldo Faria de
Sá (PTB-SP), a PEC vai tirar R$ 1 trilhão
da seguridade social até 2023.
Em valores, a autorização para o
governo equivale a um número entre
R$ 117 bilhões e R$ 120 bilhões para
este ano. Na prática, esses recursos desvinculados serão transferidos para uma
fonte do Tesouro Nacional que é de livre
movimentação, sem qualquer tipo de vinculação ou destinação específica – fonte
100. O principal objetivo da DRU é liberar
recursos, que estariam comprometidos
com despesas específicas, para ajudar o
governo a cumprir a meta de resultado
primário. A meta deste ano é de déficit
de R$ 170,5 bilhões.

Estados e municípios

O substitutivo também autoriza estados, Distrito Federal e municípios a
instituírem o mesmo mecanismo fiscal
até 2023, uma inovação, já que a desvinculação sempre foi restrita à União.
Esta é uma reivindicação de governadores
e prefeitos.

Redução do FAT

Conforme estudos do Conselho Curador do Fundo de Amparo ao Trabalhador - Codefat, a aprovação da DRU,
com percentual de 30%, diminuirá o
montante de recursos disponíveis para
o Fundo, que sustenta o pagamento do
seguro-desemprego e do abono salarial,
por exemplo. (Fontes: Agência Câmara
de Notícias e Diap)
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Reforma sindical

Relator regulamenta contribuição negocial e propõe
amplos poderes para conselho de autorregulação
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Em

meio a críticas e reivindicações do
movimento sindical e aos recuos
do relator, a Comissão Especial
sobre Financiamento da Atividade Sindical
aprovou, dia 6 de julho, o parecer do deputado
Bebeto (PSB-BA) que, agora, será apresentado
como projeto de lei. O texto em discussão vai
além da questão do custeio da organização sindical, propondo a regulamentação da taxa negocial
a ser paga pelo trabalhador – sindicalizado ou
não. Ele propõe ainda a criação do Conselho
Nacional de Autorregulação Sindical, que vai
assumir as atribuições hoje de responsabilidade
do Ministério do Trabalho.
O texto também prevê regras para disciplinar
as relações de transparência, participação, democratização e autorregulação da atividade sindical. Segundo Bebeto, circunscrever o debate em
torno da pauta mínima do financiamento é um
equívoco. O parecer é resultado de seminários realizados em todas as regiões do país, envolvendo
representações sindicais de trabalhadores e de
empregadores de todas as categorias e também
membros do Ministério Público do Trabalho,
além de agregar as 26 propostas de emendas à
Constituição e projetos de lei em tramitação na
Câmara dos Deputados.
“Reconhecemos como decisivo criar mecanismos para fortalecer a ação sindical e isto envolve,
necessariamente, a questão do financiamento.
Mas o fortalecimento dos sindicatos não é uma
questão restrita à disponibilidade financeira. É
necessário também que os sindicatos cresçam
em representatividade”, ressalta o deputado. O
objetivo foi buscar o maior consenso possível
para agilizar a tramitação do projeto de lei a ser
proposto com base no relatório.
O secretário-geral e o tesoureiro-geral da
CNTS, Valdirlei Castagna e Adair Vassoler, acompanharam a leitura do relatório e manifestaram
preocupação com a abrangência das mudanças,
a exemplo dos amplos poderes que terá o Conselho. “A partir de agora, as discussões serão
em cima de uma proposta concreta”, avaliou
Castagna. “É preciso aprofundar a discussão de
forma a compreender bem o alcance da proposta”, avalia Adair Vassoler. (Conheça a íntegra do
parecer no site www.cnts.org.br)

Parecer do relator foi negociado com trabalhadores e setor patronal

Frente em Defesa da Classe Trabalhadora
visa evitar redução de direitos assegurados
Por reivindicação do movimento sindical,
deputados e senadores lançaram, dia 18 de
junho, a Frente Parlamentar Mista em Defesa
da Classe Trabalhadora. O principal objetivo é
evitar a aprovação de propostas que limitem,
reduzam ou acabem com direitos legalmente
assegurados. Entre essas propostas estão o
PLS 87/10 e o PLC 30/15, que autorizam
a terceirização nas atividades-fim das empresas, ambos em tramitação no Senado; o
PL 4.193/12, que permite a prevalência do
negociado sobre o legislado; e a PEC 18/11,
que autoriza qualquer forma de trabalho a
partir dos 14 anos de idade.
Para o diretor de Assuntos Legislativos da
CNTS, Mário Jorge dos Santos Filho, a instalação da Frente nesse momento é importante
ante o cenário exposto no Congresso Nacional de tentativas de extinção do movimento

sindical em prejuízo dos trabalhadores. “É
oportuna a criação da Frente e necessária a
união das entidades sindicais no sentido de
fortalecer a representação dos trabalhadores
para o enfrentamento da pauta agressiva
contra a organização e contra os próprios
trabalhadores”, afirmou.
A Frente nasceu com a adesão de 197
deputados e 42 senadores. Segundo o Diap,
pelo menos 55 projetos em análise no Congresso representam perdas aos trabalhadores. A frente terá uma coordenação colegiada
e subcoordenações temáticas, que abordarão
assuntos como direitos sindicais, previdência e terceirização. Contará ainda com um
conselho consultivo, composto por centrais
sindicais e entidades que representam os
diversos setores da sociedade civil. (Fonte:
Agência Câmara de Notícias)

Ministro debate com sindicalistas mudanças na CLT
da proposta de reforma da legislação trabalhista.
Segundo ele, o governo vai apresentar em 90 dias
uma proposta de revisão da CLT, para adequar
pontos dos contratos de trabalho e evitar a judicialização. Em entrevistas, Nogueira vem
explicando que o governo não vai chamar
as mudanças de “reforma trabalhista”, mas
de “readequação à realidade”.
“O trabalhador se acha desprotegido
e o empresário não contrata porque tem
medo da Justiça”, destacou o ministro,
assumindo, porém, o compromisso de
manutenção dos direitos essenciais e de
exaurir o debate nos grupos de trabalho e
câmaras bipartires no Ministério antes de
formular a proposta. O coordenador nacional do FST, Lourenço do Prado, ressaltou a
preocupação do movimento sindical com
as propostas em tramitação no Congresso
João Rodrigues alertou sobre caos na saúde
Nacional, a exemplo dos projetos que

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira,
se reuniu com dirigentes das confederações que
compõem o Fórum Sindical dos Trabalhadores FST, dia 24 de maio, para iniciar o diálogo acerca

visam a prevalência do negociado sobre o legislado, a que amplia a terceirização no mercado
de trabalho e a que extingue o imposto sindical.
Dirigentes das confederações apresentaram as demandas das respectivas categorias
e reivindicaram a implantação de políticas
públicas de crescimento e desenvolvimento,
que venham gerar mais e melhores empregos.
O vice-presidente da CNTS, João Rodrigues
Filho, representou a Confederação no encontro, quando fez uma breve avaliação da grave
situação pela qual passa a saúde pública, com
reflexos para os trabalhadores do setor e também para a sociedade. “A precariedade dos
estabelecimentos do serviço público interfere na
segurança do paciente e na saúde e segurança
do trabalhador. Os conselhos e órgãos do governo
fiscalizam somente o trabalhador, não respeitam
a legislação e não se preocupam com a formação
da mão de obra”, ressaltou.
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Fenattra comemora 50 anos
com curso e homenagens

A

Federação Nacional dos Técnicos e
Tecnólogos em Radiologia - Fenattra comemorou seus 50 anos em
grande estilo. A atividade principal foi
a realização do 7º Curso de Formação
Sindical, promovido em parceria com a
CNTS. Dirigentes de sindicatos filiados
se reuniram para debater temas como
mandos e desmandos no segmento dos
trabalhadores em radiologia; violência
doméstica; invasão do segmento dos
trabalhadores da radiologia; e Previdência
Social. O evento aconteceu entre os dias
10 e 13 de maio de 2016, em Fortaleza
(CE).
A grade de programação foi desenvolvida pensando em atingir, principalmente, questões que envolvem os biomédicos nos serviços
radiológicos; os operadores de ressonância; as
modalidades da radiologia de instalações e aeroportuária; as inspeções de bagagens.
Lideranças do movimento sindical, entre
eles o presidente da CNTS, José Lião de Almeida; e a presidente do Conselho Nacional dos
Técnicos em Radiologia - Conter, Waldelice Teodoro; foram homenageadas durante o evento,

pelo trabalho e apoio às lutas da categoria. A
diretora de Assuntos Internacionais da Confederação, Lucimary Santos Pinto, e a advogada
Rafaela Lopes de Melo Cosme, do Instituto
Múltiplos, foram palestrantes homenageadas.
O presidente do Sindicato dos Técnicos em
Radiologia do Paraná - Sinterpar, Aparecido
Del Vigna, recebeu homenagem em nome das
demais entidades filiadas à Fenattra.
Neste ano, a Fenattra e a CNTS buscaram

Violência e Previdência
foram temas das palestras
Especialista no tema, João Carlos Videira
falou sobre as aplicações da radiografia industrial, que pode ser usada em grande diversidade de materiais, inclusive em construções.
Falou, ainda, sobre as limitações, modelos
de equipamentos de proteção radiológica,
qualificações requeridas e responsabilidades
e destacou os avanços alcançados com a
radiografia digital.
Waldelice Teodoro, presidente do Conter,
abordou quanto às atribuições dos profissionais em relação à ressonância magnética,
sobre a Classificação Brasileira de Ocupações
- CBO e o conflito entre biomédicos e radiologistas. “Tramitam no Judiciário 22 ações que
contestam as divergências, inclusive quanto à

Waldelice falou sobre ressonância magnética

Lucimary foi uma das homenageadas

formação, jornada de trabalho e piso salarial.
Precisamos nos unir e não vamos abrir mão
dos nossos direitos”, ressaltou.
O assunto também foi abordado pelo
diretor de Imprensa da Fenattra e presidente do Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e
Auxiliares de Radiologia de São José do Rio
Preto e Região - Sinttar, José Carlos Ferraz.
“Já conseguimos algumas decisões favoráveis
da Justiça e vamos até o fim”, disse, citando
como grande impasse a jornada de trabalho.
Os técnicos e tecnólogos têm jornada regulamentada em 24 horas semanais, enquanto os
biomédicos são contratados para 40 horas.
“A exposição por horas a mais de trabalho
traz riscos e doenças causadas por radiação
ionizante”, alertou, cobrando mais fiscalização
dos conselhos profissionais.
Os altos índices e efeitos nocivos da
violência doméstica, que fazem vítimas em
todas as idades, gêneros e classes sociais,
apresentados por Lucimary Santos, levaram
ao debate sobre as formas de prevenção e de
combate ao crime. “Além da violência física,
tem a violência moral e psicológica que agride
principalmente as mulheres, mas está aumentando em relação a crianças e adolescentes,
idosos, homens, deficientes e pessoas LGBT.
E toda a sociedade se torna vítima”, destacou,
ao apresentar a cartilha elaborada pela CNTS
sobre o tema.
A diretora também abordou a violência
racial na família e no mercado de trabalho.
“As consequências são a perpetuação das
ideologias racistas; permanência das desigualdades sociais; violência no espaço escolar; e
potenciais subaproveitados”, avaliou.
As mudanças na Previdência Social, benefícios previdenciários, tipos de aposentadoria,
orçamento da seguridade social, receita das
contribuições, regimes previdenciários foram
aspectos abordados pelos advogados José
Pinto da Mota Filho e Rafaela Lopes de Melo
Cosme, do Instituto Múltiplus.

aumentar os conhecimentos dos filiados para o crescimento do movimento
sindical e aumento motivacional dos
dirigentes sindicais, visando fortalecer a
organização dos trabalhadores e, ainda,
formar novos líderes e futuros dirigentes
sindicais. “Ao final do curso, os participantes apresentaram relatório em grupo
e exemplificando por meio de desenho
o que absorveram das palestras. trabalho que para nós teve grande retorno,
no sentido de atingir os objetivos dos
profissionais em relação aos anseios e
dificuldades em todos os estados”, ressaltou o presidente da Federação e 1º
vice-presidente da Confederação, Carlos
Alberto Monteiro de Oliveira.
A presidência da Fenattra colocou à disposição dos seus diretores, quatro dias de formação
sindical, a fim de que os mesmos pudessem
retornar às suas bases levando novos conhecimentos e assim servir de multiplicadores dentro
do segmento sindical. O curso foi baseado nas
mudanças que o movimento sindical brasileiro
vem sofrendo de forma rápida e brusca nos
últimos anos.

Trabalhadores de
Sombrio ganham
ação na justiça
A Justiça do Trabalho de Araranguá condenou
o município de Sombrio (RS) e a Associação
Beneditina da Santa Gema e ex-administradora
do Hospital Dom Joaquim de Sombrio a pagar
os créditos trabalhistas para os 49 trabalhadores demitidos em 2014. “Entre as verbas estão
FGTS, multa pelo atraso no pagamento e férias
atrasadas”, explica o presidente do Sindicato,
Cassimiro dos Santos Cruz. No seu parecer, o Juiz
do Trabalho Charles Baschirotto Felisbino decidiu
acolher os pedidos formulados para condenar a
pagarem as verbas rescisórias constantes dos
valores líquidos dos termos de rescisões de contratos de trabalho e a indenização compensatória
de 40% sobre o montante do FGTS.
A ação foi impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de
Criciúma e Região, em setembro de 2014, após
a entidade receber denúncias dos funcionários
pelo atraso dos salários. “Sem pagamento, eles
acordaram em fazer rescisão indireta para cada
trabalhador, ou seja, eles foram demitidos e os
seus direitos, como o salário e o FGTS, foram
cobrados judicialmente”, pontuou o advogado do
Sindisaúde, Ivan Bitencourt. Conforme o advogado, da sentença ainda cabe recurso. Atualmente,
o Dom Joaquim é administrado pelo instituto
Isev. (Maristela Benedet - Assessora de Imprensa)
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Fetessne aprova mudanças no estatuto e realiza eleições
O mês de maio foi de grandes
atividades para a Federação dos
Trabalhadores em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do Nordeste
- Fetessne e os sindicatos filiados.
Logo no dia 13 foi realizada assembleia-geral extraordinária para
deliberar sobre a reforma estatutária
da entidade, quando estiveram presentes os delegados representantes
dos Estados de Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe. No dia 27 foi realizada a
eleição dos representantes da entidade junto à CNTS e no dia 28 teve
vez a eleição da diretoria e conselho
fiscal da Federação.
A reforma do estatuto foi aprovada por
unanimidade. Entre as alterações importantes
estão a democratização do processo eleitoral,
com ampliação de um delegado para quatro
por sindicato filiado; aumento de 10 para
21membros da diretoria; e substituição do
termo Empregados por Trabalhadores no nome
da Federação. “As mudanças democratizam o
processo eleitoral e também a gestão, que passa
a ser descentralizada. Já havia subsedes nos
estados, que agora serão conduzidas por um
diretor com poder de decidir e de proteção aos

Membros da diretoria eleita
trabalhadores”, ressalta o presidente reeleito e
vice-presidente da CNTS, João Rodrigues Filho.
“Agora, cada sindicato tem sua representação na diretoria com um cargo de titular e um
de suplente, que poderão representar a Federação em seu Estado, para melhor integração
com a base”, avalia o tesoureiro Walter José
Bruno D’Emery.
A eleição da diretoria da Federação para o
quinquênio 2016/2021 contou com a presença
massiva dos dirigentes dos sindicatos filiados.
A eleição foi realizada na sede da entidade, em
chapa única. São bandeiras permanentes da

Federação, segundo João Rodrigues, a
defesa do SUS, hoje sucateado em sua
estrutura e com escassez de mão de
obra, e a intransigente defesa dos direitos
trabalhistas, sociais e previdenciários.
Está prevista a realização do planejamento para a gestão, com participação do Dieese, que também vai dar
um curso sobre negociação coletiva; e
a capacitação em Previdência Social,
tendo como público alvo os advogados
dos sindicatos. “É um tema fundamental, diante das discussões da reforma
previdenciária”, avalia João Rodrigues.
Segundo ele, outras prioridades deverão
ser discutidas quando da elaboração do
planejamento e quando a conjuntura
econômica estiver mais definida.
No dia anterior, sob a coordenação da secretária-geral da Federação e diretora de Assuntos
Internacionais da CNTS, Lucimary Santos Pinto,
que representou a Confederação na assembleia
geral realizada na sede da Federação, foram
eleitos os delegados representantes da Federação junto à CNTS.
A diretoria da CNTS parabeniza pelas atividades e deseja à nova gestão, além do trabalho,
conquistas em prol do respeito aos trabalhadores e de melhores condições na assistência aos
serviços públicos de saúde.

1º de maio do Sintesaúde/MS
reúne mais de mil trabalhadores
O Sintesaúde/MS comemorou o 1º de maio
em grande estilo, com a grandiosa e tradicional
festa alusiva ao Dia do Trabalhador, realizada no
dia 7 de maio, no salão de festas da Seleta. O
evento teve início de manhã, por volta das 10
horas, e só acabou no final da tarde. A comemoração contou com o apoio da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS,
representada pelo tesoureiro-geral, Adair Vassoler, e da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato Grosso
do Sul - Feessaúde.
Durante o evento houve muita música, churrasco e sorteio de vários prêmios como tablets,
bicicletas, microondas, TVS, entre outros. A festa
contou com a presença de 1.300 trabalhadores da
área da saúde e seus familiares. Para o presidente
do Sindicato, a festa foi surpreendente. “Fiquei
muito feliz com o resultado e vamos trabalhar para
seguir crescendo”, ressaltou Osmar Gussi.

Sindesauvel promove
confraternização no 1º de maio
Em comemoração ao Dia do Trabalhador,
o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Cascavel
(PR) - Sindesauvel promoveu, dia 1º de maio,
uma confraternização reunindo trabalhadores,
associados e familiares no Seminário São José.
A ação da diretoria, tendo à frente a presidente, Dalva Maria Selzler, demonstra uma união
da base com a entidade e o respeito pela gestão
austera voltada para os reais interesses da categoria profissional representada. “O Sindesauvel
agradece a todos os filiados por prestigiar o
evento e ao Dr. Marco Túlio, que nos honrou com
um patrocínio e sua ilustre presença”, destacou
a presidente. (Fonte: Sindesauvel)

Caminhada marca
Dia do Trabalhador
da Saúde em Natal
Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Sindicato dos Trabalhadores
em Hospitais da Rede Privada de Saúde
do Rio Grande do Norte - Sipern, em
conjunto com o Sindicato dos Médicos do
Estado, promoveram uma caminhada dia
1º de maio e um grande café da manhã
para a categoria, com direito a música ao
vivo. “A caminhada é uma forma saudável
de lembrar a data e unir a classe trabalhadora, seja dos hospitais públicos ou
privados, do nível fundamental ao nível
superior, e juntos comemorarmos esse dia
especial”, ressalta o presidente do Sipern,
Domingos Ferreira.
Segundo o diretor de planejamento
e cultura do Sindicato, Agnatemy, uma
grande quantidade de trabalhadores participou da caminhada. Cada um recebeu
uma camiseta e um boné do evento no início da caminhada, que partiu do Hospital
Walfredo Gurgel e terminou no Hospital
João Machado, onde houve uma grande
festa. Parabéns a todos os trabalhadores!
(Fonte: Sipern)
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Fetessesc marca presença em audiência
pela valorização da Enfermagem
Uma voz de resistência e força ecoou do
plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina - Alesc, em 17 de maio, Dia Nacional
de Luta Pela Valorização da Enfermagem. O
espaço democrático ficou completamente lotado por auxiliares, técnicos em enfermagem
e enfermeiros de todas as partes do Estado.
Profissionais da saúde que pedem maior
reconhecimento e condições de trabalho, regulamentação da carga horária em 30 horas
semanais e valorização de salários.
A presidente da Comissão da Saúde, deputada Ana Paula Lima (PT), presidiu a mesa de
debates, que contou a presença do presidente
da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina Fetessesc, Cleber Ricardo da Silva Cândido, além
da presidente do Coren-SC, Helga Bresciani; do
representante da Superintendência Regional do
Ministério do Trabalho, Ivanildo Mota de Souza;
do diretor do Sindsaúde de Florianópolis e Região, Nereu Sandro Espezin; e da presidente da
CUT-SC, Anna Julia Rodrigues.
Helga Brescianie apresentou dados da pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, feita pela
Fiocruz/Cofen. Segundo o estudo, no Brasil atuam 1,88 milhão de pessoas, entre enfermeiros,
técnicos e auxiliares, sendo 53 mil em Santa
Catarina. A média salarial do grupo, entre 2012
e 2013, época em que o levantamento foi feito,
variava entre R$ 1.001,00 e R$ 2 mil, sendo
que 77,5 % dos profissionais entrevistados afirmaram trabalhar até 80 horas semanais.
O presidente da Fetessesc, Cleber Ricardo da
Silva Cândido, citou o contexto atual e a necessidade de união entre as entidades sindicais e profissionais da saúde. “Se antes estava difícil defender
nossos direitos, agora vai ficar mais complicado. O
novo governo já anunciou ameaças ao SUS e isto
vai gerar fechamento de hospitais e desemprego
em massa. Precisamos lutar juntos para manter
nossas conquistas”, disse Cleber.

Adair Vassoler destacou
malefícios da jornada excessiva
No início da tarde o Fórum Catarinense 30
Horas Já! fez panfletagem no Centro de Florianópolis para conscientizar a população sobre as
reivindicações da categoria.
Para a deputada Ana Paula Lima, um dos
principais motivos da não concretização das
demandas é a falta de representatividade política
da categoria. “Apesar de sermos o contingente
mais numeroso dentro da área de saúde não
ocupamos o espaço correspondente nas esferas
de poder”, disse a parlamentar, que também é
enfermeira.
Entre os principais encaminhamentos definidos
está a proposta de criação de um piso regional
para a categoria. Além disso, os presentes deliberaram enviar uma moção ao Congresso Nacional
pela aprovação do PL 2.295/2000, que propõe
a regulamentação da carga horária máxima da
categoria em 30 horas. O PL já foi aprovado no
Senado Federal, mas está há 16 anos aguardando
votação na Câmara. (Fonte: Fetessesc)

Dirigentes sindicais e advogados
participam do I Encontro Jurídico
A Fetessesc promoveu, dia 16 de junho,
o I Encontro Jurídico da entidade. O evento
ocorreu na sede do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Itajaí - Seesi e reuniu advogados e dirigentes
dos sindicatos de Chapecó, Criciúma, Caçador,
Concórdia, Itajaí, Tubarão, Joaçaba, Blumenau
e Mafra, contemplando assim todas as regiões
do Estado.
O objetivo do encontro foi promover a troca de
informações entre as entidades de trabalhadores
da saúde e esclarecer dúvidas jurídicas. Os temas debatidos foram sugeridos pelos sindicatos,
de acordo com a realidade de cada um. Entre os
principais assuntos estavam o dissídio coletivo
de trabalho, jornada de trabalho 6hx6hx12h e
banco de horas, base de cálculo da insalubridade, aviso prévio (Lei 12.506/2011), adicional noturno e hora noturna reduzida, além da

Portaria 595/2015, que trata da periculosidade
em Raio-X Móvel e o piso salarial do técnico em
radiologia.
“A gente quer avançar nesta questão, trabalhar em conjunto, no interesse da categoria, seja
nas negociações coletivas ou em ações judiciais.
Foi possível solucionar dúvidas e também gerar
encaminhamentos para novos desafios jurídicos
futuros”, avaliou o presidente da Federação,
Cleber Ricardo da Silva Cândido. A direção da
Fetessesc pretende dar continuidade a eventos
que promovam a integração entre sindicatos e
advogados de cada entidade.
O debate funcionou de maneira democrática,
com os participantes dispostos em um grande
círculo. Cada um podia levar sua questão e
experiência para compartilhar com os demais.
Para ilustrar a forma como se deu a dinâmica do encontro, em determinado momento o
representante do Sindicato dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Chapecó, Jean Vassoler, trouxe para a discussão
o entendimento daquela entidade sobre os casos
relacionados ao aviso prévio (Lei 12.506/2011),
que versa sobre a inclusão de 3 dias por ano de
serviço prestado na empresa, além dos 30 dias
de direito.
No entendimento de Vassoler, esses dias
devem ser indenizados pela empresa que demite o trabalhador. O empregado não precisaria
cumpri-los. (Fonte: Fetessesc)

Mobilização garante
pagamento de salários
atrasados em Criciúma
A greve dos trabalhadores do Hospital
São José, em Criciúma, chegou ao fim
após dois dias de mobilização, coordenada pelo Sindisaúde de Criciúma e Região. Com salários atrasados, a entidade
realizou assembleia, onde a categoria
optou por parar as atividades até o pagamento. O fim da greve com o bloqueio
judicial das contas da prefeitura de Criciúma, no valor de R$ 13.310.451,65.
Com a intervenção da Justiça, o hospital
recebeu parte do dinheiro devido pelo
setor público, o suficiente para pagar os
funcionários.
Outra unidade que chegou a realizar
assembleia devido ao atraso de salário foi
o Hospital Materno Infantil Santa Catarina,
mas a paralisação foi descartada após a
garantia do repasse da prefeitura, que só
ocorreu devido a intervenção da Justiça.
“Com o bloqueio da prefeitura, o caso de
Santa Catarina também está resolvido e
não haverá greve”, disse o presidente do
Sindisaúde de Criciúma, Cleber Ricardo
da Silva Cândido.

Festa Junina
do SITESSCH
é sucesso garantido
A 25ª edição da Festa Junina do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Chapecó
e Região - Sitessch foi realizada no dia 25
de junho, em Chapecó-SC, e reuniu mais
de mil trabalhadores e trabalhadoras na
área da saúde, familiares e demais convidados em uma noite de muita alegria,
dança e degustação de comidas típicas.
O evento superou todas as expectativas. O
Arraiá é realizado há quase 30 anos pela
entidade sindical
Foram servidos gratuitamente 250
quilos de pinhão, 30 quilos de pipoca,
100 quilos de amendoim e cerca de
600 litros de quentão. As caravanas
também compareceram. Trabalhadores
e trabalhadoras de diversas cidades da
base do Sitessch marcaram presença na
festa. Aos sindicalizados houve sorteio de
prêmios e de 40 cestas básicas, além da
escolha do melhor casal caipira adulto e
infantil, que também receberam prêmios
e serão os modelos do material gráfico da
festa de 2017.
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Violência

CNTS cobra combate à violência
doméstica em audiência pública no Senado
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Só

haverá redução dos casos de
estupro no país quando diminuir a objetificação sexual das
mulheres, a ideia de que elas estão ao
dispor do homem – dentro da chamada
“cultura de estupro”. E isso não depende
apenas da aprovação de leis, mas sim de
um enfrentamento cultural e educacional
contra a misoginia e o machismo. Esse foi
o teor do debate da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa sobre
o tema, realizado dia 13 de junho.
A diretora de Assuntos Internacionais e
coordenadora dos comitês da CNTS, Lucimary Santos, participou de uma das mesas
de debate, quando destacou a campanha
da CNTS de combate à violência e apresentou a cartilha ‘Violência Doméstica:
Convivendo com o Agressor’, elaborada pela
Confederação com base em estudos e pesquisas
de especialistas, que abordam a violência nos
seus variados segmentos: contra a mulher, ainda
a maior vítima; mas também contra a criança e
o adolescente, o idoso, o homem, o deficiente e
pessoas LGBT.
“Os inúmeros casos recentes de violações de
direitos das mulheres levaram a Confederação
a produzir este material que tem como objetivo
trazer à tona um panorama geral dos tipos de
violência, além de instruir a população sobre
como reagir em caso de violação de direitos”,
afirmou Lucimary Santos. Segundo ela, “o debate
objetivou o quanto é difícil a garantia e ampliação de direitos na perspectiva de assegurar a
integridade e dignidade da mulher”. Exemplares
da cartilha foram entregues ao senador Paulo
Paim (PT-RS), que ressaltou a importância do
documento, e aos presentes.
Paim reiterou a importância de esclarecer a
população quais são os tipos de violência que
ocorrem diariamente com as populações vulneráveis no Brasil. “A CNTS está de parabéns pela
elaboração deste material rico em informações
que são de extrema importância no combate à

violência doméstica. Quanto mais instruirmos
a população sobre seus direitos, melhor será o
combate a estas violações”, disse.
Na opinião de Valeska Zanello, pesquisadora
e representante do Conselho Federal de Psicologia, o processo de objetificação das mulheres,
da ideia de que elas estão disponíveis e podem
ser “tomadas” quando o homem desejar, mesmo
que não queiram, está tão entranhado na sociedade que isso acabou “normalizado”, ainda que
abominável. A mudança, observou, só virá com
enfrentamentos no campo cultural, na alteração
da visão de que a mulher deve estar disponível e
possa ser “consumida” pelos homens.
A representante da Comissão de Direitos
da OAB, Alinne Marques, também defendeu o
controle da mídia. A seu ver, o marketing, em
especial, tem uma ideia cruel, priorizando o
consumo, objetificando o corpo. “Ele coloca a
mulher no patamar da necessidade fisiológica e
de consumo do homem, como mecanismo para
aumentar a publicidade, a venda e a renda”,
analisou. Segundo ela, os ataques não serão
impedidos se não forem combatidas as causas:
o preconceito e o machismo que alimentam a
cultura do estupro e culpabilizam a vítima.

“Populismo penal”

Carolina Ferreira, Doutora em Direito,
Estado e Constituição, criticou o chamado
“populismo penal”, a elevação das penas
quando ocorrem casos com grande exposição na mídia. Em sua opinião, as penas
para estupradores chegam a 30 anos, mas
isso não alterou a ocorrência dos crimes
até agora. “O Direito Penal tem respostas
restritas, não resolvem o conflito, e o senso
comum de que a sociedade estará mais
segura com penas aumentadas não é real”,
disse. Ela também apontou a existência
de uma cultura de estupro no trâmite dos
processos no Judiciário, quando os juízes
desconsideram a palavra da vítima para
entenderem ter havido o crime, por exemplo.
Também nessa linha, Soraia Mendes,
doutora em direito pela Universidade de Brasília
e professora do Instituto de Direito Penal - IDP,
defendeu a mudança do ensino em escolas e até
mesmo em faculdades, que perpetuam a cultura
do estupro ao, por exemplo, apontarem em seus
manuais de Direito a relativização do não, da
negativa de uma mulher ao ato sexual.
A maioria das participantes reforçou a existência de uma “cultura de estupro” no país. Para
Jolúzia Batista, do Centro Feminista de Estudos
e Assessoria - Cfemea, essa cultura se revela
na banalização do crime, aceito e tolerado por
parcela importante da população. “Essa banalização faz com que a mulher vítima de estupro
sinta medo e vergonha de denunciar a agressão
sofrida”, avaliou.
Silvia Badin, professora da Universidade de
Brasília - UnB, lembrou que pelo menos um
terço dos casos de estupro ocorrem no âmbito
familiar ou praticado por pessoa conhecida da
vítima. Isso contribui para a subnotificação. “Nós
mulheres sofremos um assédio cotidiano. Mas
com a objetificação da mulher, nossa palavra é
colocada em segundo, terceiro ou quarto plano”,
afirmou, ao relatar a intimidação de vítimas de
violência sexual. (Com Agência Senado)

SinSaudeSP

participa de
audiência sobre EaD

Diretoria debate
plano de saúde
para a categoria

Festas Juninas
reúnem mais
de 600 pessoas

Transmissão ao
vivo da Rádio Web
SinSaudeSP

Uma comissão composta por
diretores do SinSaudeSP e da
CNTS e pela categoria participou
de audiência pública na Assembleia
Legislativa de São Paulo - Alesp
sobre o Ensino a Distância (EaD)
na Enfermagem. Organizada pela
Comissão de Saúde da Alesp, a
audiência foi solicitada pelo Coren-SP e tem o apoio do Cofen. O
SinSaudeSP abraça esta luta contra
os cursos técnicos e de graduação
em EaD para a Enfermagem, por
acreditar que esta profissão não
pode ser ensinada à distância.

Prosseguindo em sua busca por
empresa qualificada para a contratação de plano de saúde para a categoria, a diretoria do SinSaudeSP
reuniu-se com Alexandre Toledo,
representante da Potencial Saúde.
A reunião foi coordenada pelo presidente José Lião de Almeida. Estiveram presentes o secretário-geral
Joaquim José da Silva Filho e os
diretores José Francisco dos Santos,
José Baía de Lima, Tânia Amaral e
Ataíde da Silva. Em breve daremos
mais informações à categoria sobre
este benefício.

Mais de 600 pessoas animaram
as duas Festas Juninas do SinSaudeSP realizadas na sede central e
na Colônia de Férias do Sindicato da
Saúde de São Paulo, em Peruíbe. Na
sede, além das tradicionais atrações
musicais, apresentação de quadrilhas e do Trio Arco Verde, também
esteve presente o Grupo Folklorico
Kantuta, com danças bolivianas.
As danças tradicionais foram bem
animadas e muitas barracas ao ar
livre ofereceram jogos e guloseimas.
O bingo também fez a alegria dos
participantes.

A primeira transmissão ao
vivo da Rádio Web SinSaudeSP
foi realizada durante a Festa
Junina do SinSaudeSP, na sede
central do Sindicato, com apresentação de Ana Maria Mazarin
da Silva e equipe de sonoplastia,
composta pelo técnico de som
Logan Gomes da Silva e pelo
locutor Silvio Ferro, além de
produção do secretário-geral Joaquim José da Silva Filho. (Textos
e fotos: Paulo Pavone)
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Retrospectiva 25 anos

Gestão 2002 a 2006
CNTS conquista espaços
político e sindical

D

urante o III Congresso Nacional
de Dirigentes Sindicais e Trabalhadores na Saúde, em outubro de
2001, foi realizada a eleição da diretoria
da CNTS para a gestão 2002-2006.
Houve recurso contra o resultado do
pleito eleitoral e, por decisão judicial, a
Confederação passou a ser dirigida por
uma Junta Governativa.
Esse fato, porém, em nada prejudicou
a gestão da entidade, que buscou compensar o problema estando mais presente
junto às bases, promovendo a integração
com as federações filiadas e sindicatos
vinculados. Também conquistou espaços
importantes para seu crescimento político,
junto aos poderes Executivo e Legislativo,
e às demais entidades representantes dos
profissionais da saúde.
Ciente do seu papel de mediadora
do conflito estabelecido no processo
eleitoral, desde o início da gestão, a
Junta convocou os dirigentes sindicais
a unirem esforços para garantir as conquistas dos trabalhadores da saúde e
o atendimento público, gratuito e com
qualidade à população.
Nesse período, a Confederação conquistou assento no Conselho Nacional de
Saúde, compondo a Comissão Intersetorial
de Recursos Humanos; na Mesa Nacional
de Negociação Permanente do SUS; e
no Fórum das Entidades Nacionais de
Trabalhadores na Área da Saúde - Fentas. Também participou de várias ações
em parceria com a Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn e demais
confederações representativas da classe
trabalhadora.
Marcar presença junto ao movimento
sindical internacional também foi definido
como essencial pela Confederação. Em
março de 2002, representantes da CNTS
participaram da reunião do Comitê Subre-

gional da ISP, em Montevidéu, Uruguai,
para debater sobre saúde e previdência
no Mercosul e encaminhamento dos projetos de interesse dos trabalhadores do
Cone Sul, com destaque para o projeto da
saúde sobre legislação, direitos sindicais
e currículo profissional.
A retomada dos encontros regionais,
com a finalidade de discutir problemas
específicos dos trabalhadores da saúde
e também as grandes questões sociais
e econômicas nacionais, foi aprovada
como prioridade pelos membros da Junta
e delegados das federações filiadas. Na
pauta, ainda, a aprovação da NR 32 e a
definição das diretrizes para o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários do SUS foram
também questões essenciais para a Confederação, que teve participação efetiva na
elaboração dos textos encaminhados para
avaliação do Conselho Nacional de Saúde
e aprovação nesta instância.
A CNTS se uniu às demais confederações na criação e atuação do Fórum Sindical dos Trabalhadores - FST, em defesa
do sistema confederativo, com unicidade
e custeio compulsório. Em pesquisa realizada pela CNTS, 87,7% dos sindicatos
e 60% das federações filiadas se manifestaram pela unicidade sindical.
Outro tema constante da pauta e da
atuação da CNTS no período se refere à
regulamentação da Emenda Constitucional
29, que veio vincular recursos orçamentários para a saúde nas três esferas de
governo – federal, estadual e municipal.
Dirigentes da Confederação também
integraram o movimento em defesa dos
direitos previdenciários, ameaçados pelas
seguidas propostas de reforma da Previdência Social. Outra grande luta esteve
voltada para o combate à terceirização da
mão de obra, evitando, assim, a extinção
de direitos trabalhistas.

CNTS realiza concurso
para escolha do seu
hino e resgata
25 anos de atuação

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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