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Sob pressão, governo 
adia envio das reformas 
trabalhista e da 
Previdência Social ao
Congresso Nacional

Trabalho, Saúde e Democracia
2º Congresso Eleitoral da CNTS amplia 
participação e responsabilidade da base

Dirigentes sindicais da base da CNTS reúnem-se 
nos dias 17 e 18 de novembro, em Brasília, no 
2º Congresso Eleitoral, que tem como objetivo 

a maior integração e compromisso das entidades 
representantes da categoria. Os delegados votantes 
foram indicados pelas respectivas federações. Pou-
cas entidades de terceiro grau realizam suas eleições 
por forma de congresso, o que torna o processo mais 
transparente e democrático.

O congresso acontecerá em dois dias. No dia 17 
serão realizadas palestras sobre Conjuntura Política e 
Sindical; palestras e teatro interativo sobre Violência 
Doméstica, tema da campanha realizada pela Confe-
deração em 2016; premiação ao vencedor do concurso 
para escolha do hino da CNTS; lançamento de livro co-
memorativo do Jubileu de Prata; e homenagem àqueles 
que ajudaram e/ou ajudam a construir a Confederação. 
No dia 18 acontece o processo de votação.  
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A Procuradoria-Geral da República de-
nuncia a flagrante inconstitucionalidade 
da PEC 241, que institui novo regime 
fiscal, congelando o orçamento fiscal e 
da seguridade social, pelo período de 20 
anos. O procurador-geral, Rodrigo Janot, 
antecipou que vai recorrer ao Supremo 
Tribunal Federal.

A decisão vem reforçar a mobilização 
dos movimentos social e sindical e as 
posições de entidades de classe e fóruns 
que se uniram pela rejeição da proposta.

A CNTS repudia a proposta por enten-
der que a PEC não leva em conta o cresci-
mento populacional previsto por estudos 
e a inflação real da saúde, sempre maior 
que a inflação oficial medida pelo IPCA.

Página 9

As cobranças pela qualidade do ensino, qual 
a interferência no dia a dia dos profissionais e a 
responsabilidade com a qualidade da formação 
foram consenso no seminário sobre exame de su-
ficiência na graduação em enfermagem, realizado 
pela CNTS. O evento definiu a posição contrária 
dos dirigentes da entidade em relação ao Projeto 

de Lei 4.930/2016, que propõe aprovação de 
graduandos no exame como requisito obrigatório 
para o exercício da profissão no Brasil. Além 
da CNTS, as entidades que integram o Fórum 
Nacional da Enfermagem – ABEn, Anaten, CNT-
SS, ENEEnf e FNE – se posicionaram unânimes 
contra o projeto.                               Página 6

Dirigentes da CNTS rejeitam exame 
de suficiência para enfermagem

Análise CNTS/Dieese
A DRU e sua forte 
influência no desequilíbrio 
orçamentário da 
Seguridade Social

Págs. 10 a 12

PGR vai 
ao Supremo

contra PEC 241
Luis Macedo/CD
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n Editorial

É preciso unidade para evitar retrocessos
No último ano, mais especificamente 

após as eleições de 2014, o país 
viveu, e ainda viverá por um longo 

tempo, um dos períodos mais difíceis em 
termos da economia, da política, da ética e 
da democracia. A proclamação da reeleição 
da presidenta Dilma Rousseff não pôs fim a 
uma disputa ferrenha que já vinha de algum 
tempo entre os dois maiores partidos – PT e 
PSDB – durante o processo eleitoral.

Mais que isso, a disputa se alastrou e 
arrastou consigo outros partidos, alguns 
segmentos sindicais e sociais e lideranças 
jurídicas e intelectuais. O resultado político 
imediato ocorreu dia 31 de agosto, 
com o impeachment de Dilma. A 
intensidade das consequências 
dessa posição do Senado sobre os 
demais campos – econômico, ético 
e democrático – e se os efeitos serão 
positivos ou negativos para a socie-
dade, depende da cada um de nós.

No campo da democracia, em 
que pese a anulação dos votos 
de 54 milhões de brasileiros que 
elegeram Dilma Rousseff, em 
constantes mobilizações contra o 
governo Michel Temer, e as decla-
rações e atitudes de alguns países 
no sentido de desconhecer o gover-
no, as instituições se mantiveram 
firmes em suas rotinas e o povo 
teve o direito de se expressar, ressalvados 
os excessos de cada lado.

Com relação à ética, a operação lava-ja-
to continua com suas investigações; houve 
prisões de ricos e poderosos empresários e 
políticos como jamais visto; e há um grande 
número de indiciados, entre eles, o ex-presi-
dente da Câmara Federal, deputado Eduardo 
Cunha, que teve o mandato cassado por seus 
pares e é alvo de processo no Poder Judiciário.

Como entidade representativa dos tra-
balhadores, vamos aqui nos ater mais à 
situação econômica do país, que atravessa 
uma de suas piores crises, com recessão 
que reflete no endividamento público; falta 
de investimentos; redução dos programas 
sociais; aumento do desemprego; atraso no 
pagamento de salários, inclusive pensões e 

aposentadorias; fechamento ou redução das 
atividades de empresas comerciais e indus-
triais, e também hospitais e santas casas; 
enfim, fatores que influenciam negativa-
mente no dia a dia de milhões de brasileiros.

A agenda legislativa proposta para o se-
gundo semestre de 2016, avaliam especia-
listas, inclui proposições que cortam gastos 
com pessoal, saúde, educação e seguridade 
social, bem como o enxugamento do apa-
relho de Estado. Entre elas, a que propõe 
modificações na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, para restringir direitos dos servido-
res públicos; a PEC 241, que trata do novo 

regime fiscal e congela os gastos do governo 
por 20 anos; a PEC da DRU, que aumenta de 
20% para 30% a desvinculação de recursos 
destinados a educação, saúde e assistência 
social; propostas de privatização; de entrega 
do petróleo às multinacionais do setor; a 
terceirização de mão de obra.

São proposições que estão na ordem do 
dia da Câmara e do Senado, porém, muitas 
outras estão na iminência de entrar em 
pauta, logo após as eleições municipais de 
outubro. Além das reformas trabalhista, com 
flexibilização de direitos, e da Previdência, 
com investidas sobre direitos dos trabalha-
dores e segurados, anunciadas inicialmente 
como prioridade do governo Michel Temer. 

Com uma composição mais conservadora 
no Congresso Nacional, aliada a empresários 

críticos das políticas sociais por conta da 
insegurança na economia, restará aos tra-
balhadores um árduo esforço para manter 
direitos e manutenção e/ou ampliação das 
políticas sociais, dos níveis de emprego e 
valorização dos salários. Na atual legislatura 
houve redução da bancada identificada com 
os trabalhadores e movimentos sociais e o 
crescimento das forças vinculadas ao mer-
cado e ao setor empresarial.

A pressão será forte no sentido de elimi-
nar, reduzir ou flexibilizar direitos. Portanto, 
o movimento sindical terá de atuar unido 
para evitar retrocessos nas relações de tra-

balho e perda de direitos conquista-
dos com muita luta. A unidade nas 
ações, mais que nunca, será fator 
fundamental aos trabalhadores para 
o enfrentamento dos desafios que se 
anunciam para os próximos meses e 
até anos. 

Na área da saúde, a CNTS e 
suas entidades filiadas e vinculadas 
têm como principais bandeiras não 
apenas a defesa da saúde pública, 
com fonte permanente e suficiente 
de recursos para o atendimento de 
qualidade; mais recursos para saúde 
e educação; mas também a quali-
ficação e valorização dos profissio-
nais do setor, com trabalho decente 
e remuneração digna; combate à 

terceirização; e efetivo controle social na 
definição e execução das políticas públicas. 

Em sentido mais amplo, defendemos uma 
reforma política que se traduza em ética e 
transparência; uma política fiscal responsá-
vel; além de políticas públicas voltadas para 
garantir o direito à educação, à moradia, ao 
transporte, à segurança pública, combate à 
discriminação e ao preconceito, preservação 
do meio ambiente, enfim, políticas públicas 
que assegurem a justiça social. Somente 
mobilizados será possível pressionar o 
Congresso e evitar retrocessos. A CNTS não 
transigirá na defesa dos interesses e direitos 
dos trabalhadores

É preciso lutar e juntos podemos vencer!

A Diretoria

E X P E D I E N T E

DIrETorIa EfETIva

Presidente: José Lião de Almeida
vice-Presidente: João Rodrigues Filho
1° vice-Presidente: Carlos Alberto 
Monteiro de Oliveira
2° vice- Presidente: Clotilde Marques
Secretário Geral: Valdirlei Castagna
1° Secretário: Adilson Luiz Szymanski
2º Secretário: Domingos Jesus 
de Souza
Tesoureiro Geral: Adair Vassoler
1° Tesoureiro: Jânio Silva
2° Tesoureiro: Maria Salete Cross
Diretor de Patrimônio: Geraldo Isidoro 
de Santana
Diretor Social e de assuntos 
Legislativos: Mário Jorge dos Santos 
Filho
Diretor de assuntos Internacionais: 
Lucimary Santos Pinto

Diretor de assuntos Culturais e orientação 
Sindical: Emerson Cordeiro Pacheco
Diretor de assuntos Trabalhistas 
e Judiciários: Joaquim José 
da Silva Filho
Diretor de assuntos de Seguridade 
Social: Domingos da Silva Ferreira

DIrETorIa (SuPLENTES)
Terezinha Perissinotto, Maria de Fátima 
Neves de Souza, José Raimundo Santana 
dos Santos, Manoel Pereira de Miranda, 
Leodália Aparecida de Souza, Lamartine 
dos Santos Rosa, José Souza da Silva, 
Claudionor José da Silva, Ana Maria 
Mazarin da Silva, Simoni Paulino Francisco, 
José Francisco de Lima, Neuza Maria da 
Silva Rambo, Milton Gomes da Silva, Ana 
Lúcia Domingues, Ubiratan Gonçalves 
Ferreira

CoNSELho fISCaL
Efetivos - Walter José Bruno D’Emery, 
José Luciano Vieira de Viegas, Walteci 
Araujo dos Santos.
Suplentes - Tatiane de Castro, Edgar 
Siqueira Veloso, Osmar Gussi.

DELEGaDoS DE rEPrESENTação 
INTErNaCIoNaL
Tânia Amaral, Ivan Bitencourt, Cláudia 
Jaqueline Martins da Cruz, Margarida 
Pessoa Nunes, Serenita Teresinha Dias de 
Inhaia Ribeiro, Aparecida dos Santos de 
Lima, José Caetano Rodrigues, Severino 
Ramos de Souto.

Conselho Editorial
José Lião de Almeida, João Rodrigues 
Filho, Valdirlei Castagna, Adair Vassoler, 
Joaquim José da Silva Filho
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Fernandes, Tatiane Bonfim e Fellype Sales
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n Eleições CNTS

2º Congresso Eleitoral da CNTS
Trabalho, Saúde e Democracia

Participantes: Delegados natos e delegados 
eleitos pelas federações nos termos do art. 79, 
§1º, §2º e §3º do Estatuto Social da entidade 
e convidados sem direito a voto. 
realização: Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde - CNTS
Local: Hotel Nacional - Brasília/DF
17 e 18 de novembro/2016

DIa 17 DE NovEmbro 

14h: Abertura oficial do Congresso
15h: Palestras sobre Conjuntura Política 
e Sindical
Palestrantes: Zilmara Alencar – Advogada, 
especialista na área de trabalho e consultora 
da CNTS para assuntos de relações de trabalho.
André Luiz dos Santos – Jornalista, analista 
político a assessor parlamentar do Diap/CNTS.

Coordenação da mesa: João Rodrigues Filho  
Vice-presidente da CNTS
Coordenação-adjunta: Clotilde Marques
2º Vice-presidente da CNTS
16h: Debates
16h30: Intervalo
16h45: Palestras sobre Violência Doméstica
Palestrante: Dra. Valeska Zanelo – Graduada 
e Doutora em Psicologia pela UnB, orientadora 
em Mestrado e Doutorado no Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia Clínica 
e Cultura e Graduada em Filosofia pela UnB. 
Palestrante: Dra. Alinne de Souza Marques  
Advogada e Consultora Jurídica da AM 
Advocacia & Consultoria Jurídica; especialista 
em área da família; membro da Comissão 
de Combate à Violência Familiar da OAB/DF.
Coordenação da mesa: Maria Salete Cross 
2ª Tesoureira da CNTS 
Coordenação-adjunta: Adilson Luiz Szymanski  
1º Secretário da CNTS

17h45: Debates
18h15: Apresentação teatro interativo sobre 
Violência Doméstica
19h: Encerramento do dia
20h: Jantar

DIa 18 DE NovEmbro

8h: Resgate Histórico da CNTS
Apresentação do Hino da CNTS e do livro 
histórico da CNTS
Coordenação da mesa: Adair Vassoler  
Tesoureiro-Geral da CNTS
Coordenação adjunta: Carlos Alberto Monteiro 
de Oliveira – 1º Vice-presidente da CNTS
9h30: Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal 
da CNTS
12h30: Proclamação do resultado da eleição
13h: Encerramento do Congresso
13h30: Almoço 
20h: Jantar de confraternização e homenagens

ampliar a participação e compartilhar res-
ponsabilidades com as entidades da base 
é o objetivo central da eleição dos dirigen-

tes da CNTS, prevista para 18 de novembro 
próximo, com chapa única e pela segunda vez 
em congresso. O pleito acontece junto com as 
demais atividades de comemoração dos 25 anos 
de trajetória da Confederação, que representa 
cerca de 3 milhões de trabalhadores. A eleição, 
antes resumida a um voto por federação filiada, 
reunirá cerca de 70 delegados votantes.

A formação da chapa única, segundo o 
secretário-geral da CNTS o coordenador do 
processo, Valdirlei Castagna, foi fruto de acerto 
político discutido junto às federações. A co-
missão eleitoral, composta por Valdemir Silva 
Guimarães, Carlos Airton Weber dos Santos e 
Raimundo Morais, avaliou e aprovou as etapas 
do processo. Ao todo, compõem a nova chapa 
um grupo de 48 pessoas, que coordenarão 
os trabalhos da Confederação no quinquênio 
2017/2022.

A criação de novas diretorias vem atender a 
atualização do estatuto da CNTS, aprovado em 
agosto de 2015. “O novo estatuto representa 
um grande avanço para a CNTS, pois amplia a 
participação dos delegados representantes dos 
trabalhadores da saúde em todo o território 
nacional. Além disso, aos 25 anos de exis-
tência, é muito importante realizar as devidas 
atualizações para responder aos avanços e às 
mudanças de uma sociedade cada vez mais 
dinâmica e complexa”, ressalta o presidente da 
CNTS, José Lião de Almeida.

As mudanças tiveram como finalidade 
contemplar as atuais necessidades de maior 
participação das federações filiadas, além de 
promover alterações na estrutura da Confe-
deração. Entre as principais mudanças está 
a ampliação do colegiado das atuais 16 para 
21 diretorias, visando atender as demandas 
frente ao crescimento da CNTS. “As modifica-
ções são um avanço no sentido de ampliar o 
espaço da CNTS para as federações”, avalia 
o tesoureiro-geral da CNTS e coordenador 
do grupo de trabalho da reforma estatutária, 
Adair Vassoler.

A nova composição da diretoria não terá os 
cargos de primeiro e segundo vice-presidentes. 
E foi reduzido o número de cargos adjuntos e 

criadas nove diretorias, entre elas a de políticas 
públicas e serviços públicos; assuntos de apo-
sentados 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, diver-
sidade e juventude – esta última oriunda dos 
comitês especiais da CNTS.

Congresso eleitoral 
O congresso 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 relevan-
tes para os dirigentes sindicais da categoria e no 
dia 18 acontece o processo de votação. Poucas 
entidades de terceiro grau realizam suas eleições 
por forma de congresso”, disse Castagna. 

Ainda segundo o secretário-geral, com este 
modelo, a CNTS amplia a participação das 
federações na escolha democrática dos diri-
gentes da Confederação. “O processo eleitoral 
acontecia via conselho de representantes, ou 

Programa do 2º Congresso 

seja, cada entidade tinha direito a indicar um 
eleitor, envolvendo poucas pessoas na escolha 
dos gestores da entidade. A eleição via congres-
so é um processo muito mais democrático e nos 
dá condições, a partir dessa responsabilidade 
maior, de fazermos uma discussão cada vez 
mais ampla e próxima com as federações e 
sindicatos”.

Os delegados votantes foram indicados pelas 
respectivas federações. “A indicação dos dele-
gados 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.

Durante o congresso, serão encerradas as 
comemorações dos 25 anos da CNTS, com 
realização de palestras sobre Conjuntura Política 
e Sindical; palestras sobre violência doméstica, 
tema da campanha realizada pela Confederação 
em 2016; realização de teatro interativo sobre 
violência doméstica; premiação ao vencedor do 
concurso para escolha do hino da Confederação; 
lançamento de livro comemorativo do Jubileu 
de Prata; e homenagem àqueles que ajudaram 
e/ou ajudam a construir a CNTS.

Novo estatuto foi referendado pelo Conselho de Representantes da CNTS

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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n Jubileu de Prata

o resultado do concurso A Nossa Histó-
ria Cantada por Você, uma das ativi-
dades em comemoração aos seus 25 

anos de fundação da CNTS, será divulgado 
dia 28 de outubro no site da Confederação 
e por meio da agência virtual e matérias na 
CNTS TV e Rádio CNTS. O concurso tem 
como objetivo ressaltar os 25 anos da traje-
tória de lutas e conquistas da Confederação 
na defesa dos trabalhadores do setor e da 
saúde pública de qualidade para os brasi-
leiros. Ao vencedor caberá a premiação de 
R$ 5 mil. As inscrições foram encerradas 
dia 30 de setembro último. 

Após análise da CNTS se as inscrições 
seguem os critérios definidos no regulamen-
to, os materiais – letra, partitura e CD para 
conhecimento da melodia – serão avaliados, 
individualmente, pelos membros da comissão 
julgadora, composta pelo secretário-geral da 
Confederação, Valdirlei Castagna; pelo conse-
lheiro fiscal Walter José Bruno D’Emery; e por 
profissionais da Escola de Música de Brasília,  
da Escala Musical de Brasília e da Banda de 
Música da Polícia Militar do Distrito Federal. 
No dia 24 de outubro a comissão se reúne 
para avaliação conjunta e escolha do hino.

“A Confederação se orgulha de ser uma 
realidade presente no cotidiano da cate-

goria, resultado do compromisso de todos 
os dirigentes sindicais e trabalhadores da 
saúde rumo à consolidação de uma enti-
dade cada dia mais forte e autêntica na 
defesa dos direitos trabalhistas e sociais do 
conjunto da categoria. E foi com esse espí-
rito de agradecimento aos profissionais da 
saúde, e de reconhecimento pelos serviços 
prestados à sociedade, que convidamos os 
trabalhadores a participarem deste grande 
momento”, ressalta o presidente da CNTS, 
José Lião de Almeida.

As inscrições foram abertas aos traba-
lhadores e estudantes da área da saúde, 
dos setores público e privado, inclusive aos 
dirigentes sindicais da CNTS e das federa-
ções filiadas e sindicatos vinculados, com 
prazo até 30 de setembro de 2016. Além do 
prêmio de R$ 5 mil, o vencedor terá direito 
a passagem aérea, ida e volta, em território 
nacional, e uma diária – exceto se residir 
ou trabalhar no Distrito Federal – para par-
ticipar da premiação, durante solenidade 
comemorativa do Jubileu de Prata da CNTS, 
dia 18 de novembro. Se o concorrente for 
indicado por entidade sindical filiada ou 
vinculada à CNTS, a respectiva federação 
ou sindicato será contemplado com um 
computador.

 A campanha Sua história faz a nossa história 
buscou resgatar momentos importantes e decisivos 
dos 25 anos de atuação da CNTS e também integra 
as atividades comemorativas do Jubileu de Prata. 
Tem como objetivo reunir textos, fotos e vídeos que 
registrem fatos relativos à atuação da CNTS, das 
entidades filiadas e vinculadas, dos dirigentes sin-
dicais e dos trabalhadores na saúde. Os materiais 
recebidos serão utilizados na revista comemorativa, 
em exposição nos eventos e atividades relacionados 
ao aniversário da Confederação e nas diversas peças 
e veículos de informação da CNTS, como cartazes, 
panfletos, cartilhas, site, jornal e outros meios de 
comunicação.

A participação foi aberta aos trabalhadores da 
saúde, dos setores público e privado, inclusive aos 
dirigentes sindicais, da Confederação e das federa-
ções filiadas e sindicatos vinculados. As melhores 
histórias, fotos e vídeos, selecionados pelo Con-
selho Editorial e pela equipe do Sistema CNTS de 
Comunicação, receberão menção honrosa e vão 
compor o livro comemorativo do Jubileu de Prata 
da Confederação. Serão distribuídos prêmios de 
R$ 1.000,00 (mil reais) cada um para os materiais 
mais representativos do trabalho em saúde, envia-
dos até 30 de setembro de 2016. 

Para a Confederação, as memórias e registros 
de cada entidade e de cada trabalhador são es-
senciais como legados para a categoria e para a 
sociedade em geral para entendermos a história 
da qual todos nós fazemos parte. A escolha dos 
trabalhos a serem premiados será feita pelos 
membros do Conselho Editorial da CNTS dia 28 
de outubro e o resultado será divulgado por meio 
da agência virtual e matérias na CNTS TV e Rádio 
CNTS, no dia seguinte.

Resultado do concurso para escolha do hino 
da CNTS será divulgado dia 28 de outubro

Sua história faz a nossa história

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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a violência é uma questão social que afeta 
a todas as pessoas, mulheres e homens, 
sejam elas crianças, adolescentes, jovens, 

adultos ou idosos. A violência ocorre tanto em 
casa quanto no espaço público ou no local de 
trabalho. Aparece de diferentes formas e atinge 
independente da idade, cor, raça, etnia, religião, 
opção sexual, classe. Infelizmente as mulhe-
res ainda são as maiores vítimas. Segundo a 
Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República, dois milhões de 
mulheres no Brasil sofrem violência doméstica 
a cada ano.  

Além das mulheres, outros grupos bastante 
vulneráveis são o das crianças e dos idosos. 
A cada hora, dois idosos sofrem algum tipo 
de violência no país e em apenas um ano, 
o número de casos cresceu 16%. Segundo 
informações do Disque 100 a cada hora, 
cinco casos de violência contra crianças e 
adolescentes são registrados. E esses números 
não param por aí, existem casos de violência 
doméstica que não têm estatística comprova-
da como, por exemplo, os praticados contra 
deficientes, homens e pessoas LGBT.  Estudos 
comprovam que a maioria dessas agressões 
ocorre dentro de casa. 

Procurando uma forma de contribuir no en-
frentamento desse problema, a CNTS teve como 
tema em 2016 o combate à violência doméstica. 
Para reforçar a luta, a Confederação lançou a 
cartilha Violência Doméstica: Convivendo com o 
agressor. No Congresso Eleitoral que acontecerá 
em novembro, especialistas convidadas debaterão 
o assunto junto com os dirigentes da entidade. 
Além das palestras, um teatro interativo será 
apresentado, para reflexão sobre os diferentes 
segmentos da violência doméstica. 

Uma das especialistas convidadas é a pro-
fessora adjunta do Departamento de Psicologia 
Clínica do Instituto de Psicologia da Universi-
dade de Brasília e coordenadora do grupo de 

Com o intuito de reunir e 
difundir debates, estudos, pes-
quisas acadêmicas, ativismos e 
propostas político-sociais dedi-
cadas ao entendimento, combate 
e prevenção da violência contra 
as mulheres no Brasil, será rea-
lizado o III Colóquio de Estudos 
Feministas e de Gênero, com o 
tema “Mulheres e Violências: 
Interseccionalidades”. O termo 
“interseccionalidades” põe em 
relevo a diversidade das identida-
des e experiências das mulheres 
ao considerar a articulação do sexo/gênero com 
outros eixos identitários – raça, etnia, classe, 
sexualidade/orientação sexual, religião, idade/
geração, territorialidade, etc. que também par-
ticipam de discursos e práticas sociais que sus-
tentam desigualdades, exclusões e violências 
que acometem muitas mulheres na sociedade. 
O evento acontece de 9 a 11 de novembro na 
Universidade de Brasília - UnB.

O evento é interdiscipli-
nar e contará com a presença 
de diversas pesquisadoras no 
tema. No dia 8 acontecerá o 
pré-colóquio sobre Violência 
contra a mulher e o papel dos 
profissionais de saúde. A ceri-
mônia é fruto do trabalho do 
grupo Notifique, com apoio do 
Ministério Público, do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e 
Núcleo de Estudos e Programas 
de Atenção e Vigilância em 
Violência - Nepav. As palestras 

acontecerão durante todo o dia e as inscri-
ções poderão ser feitas pelo site http://www.
coloquiofeminista.com/inscricao.

Histórico do evento 
Segundo a psicóloga e professora da 

UnB, Valeska Zanello, o Colóquio de Estu-
dos Feministas e de Gênero tem, desde sua 
origem, natureza transdisciplinar e interins-

titucional. Neste sentido, a meta é ampliar 
as articulações com outras instituições que 
compartilham os mesmos objetivos, sobretu-
do, aquelas da região centro-oeste, para po-
tencializar os ganhos políticos e acadêmicos 
dos assuntos a serem trabalhados durante 
os eventos. O Colóquio tem o potencial para 
constituir-se em importante fórum de dis-
cussão e de divulgação das investigações 
da área dos estudos feministas e de gênero. 
Isso se deve à sua natureza interdisciplinar, 
bem como à sua importância nos campos 
de atuação política – esta, entendida em seu 
sentido mais amplo – e acadêmica.

“Assim, acreditamos na boa receptividade 
do evento para um amplo espectro de pes-
quisadores e alunos de pós-graduação e de 
graduação, bem como de profissionais que 
atuam na área de promoção da igualdade 
entre homens e mulheres, no combate à 
violência contra as mulheres e em vários 
outros campos de atuação onde ainda se faz 
necessária a igualdade de gênero”, declarou.

n Jubileu de Prata

Violência doméstica será tema 
do Congresso Eleitoral da CNTS

pesquisa “Saúde mental e Gênero”, Valeska 
Zanello, também representante do Conselho 
Federal de Psicologia no Conselho Nacional 
de Direitos da Mulher e membro do Grupo de 
Estudos Feministas, da UnB. Ela mostrará como 
fica a saúde mental das vítimas. 

Outra convidada é a advogada e membro da 
Comissão de Combate à Violência Familiar da 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Alinne 
Marques, que apresentará o aplicativo criado 
pela comissão com objetivo de acelerar as de-
núncias sem expor a vítima. Segundo Alinne, 
o aplicativo facilita a vida da vítima em busca 
de ajuda judicial. 

Audiência no Senado
A violência doméstica foi tema de audiên-

cia pública na Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa - CDH do Senado, 
em maio deste ano. O evento contou com a 
participação da diretora de Assuntos Interna-
cionais e coordenadora dos comitês da CNTS, 
Lucimary Santos, que destacou a campanha 
da CNTS de combate à violência e apresentou 
a cartilha.

“Os inúmeros casos recentes de violações 
de direitos das mulheres levaram a Confede-
ração a produzir este material que tem como 
objetivo trazer à tona um panorama geral dos 
tipos de violência, além de instruir a popula-
ção sobre como reagir em caso de violação 
de direitos”, afirmou Lucimary Santos. Na 
ocasião, exemplares da cartilha foram en-
tregues ao senador Paulo Paim (PT-RS), que 
elogiou a iniciativa da CNTS, e a participantes 
do evento.

Mulheres e violência: tema em palestra na UnB
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n Seminário

o seminário sobre exame de 
suficiência na graduação em 
enfermagem, realizado pela 

CNTS, dia 17 de agosto, foi marca-
do por cobranças na qualidade do 
ensino. O evento definiu a posição 
contrária dos dirigentes da entida-
de em relação ao Projeto de Lei 
4.930/2016, proposto pelo Conse-
lho Federal de Enfermagem - Cofen 
e apresentado pelo deputado Lúcio 
Viera Lima (PMDB-BA), que prevê  
aprovação de graduandos no exame 
como requisito obrigatório para o 
exercício da profissão no Brasil. 
Além da Confederação, a Associação 
Brasileira de Enfermagem - ABEn, 
Associação Nacional dos Auxiliares 
e Técnicos de Enfermagem - Ana-
ten, Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Seguridade Social 
- CNTSS, Executiva Nacional dos Estudantes de 
Enfermagem - ENEEnf e Federação Nacional dos 
Enfermeiros - FNE se posicionaram unânimes 
contra o projeto.

O secretário-geral da CNTS e coordenador do 
Fórum Nacional da Enfermagem, Valdirlei Cas-
tagna, disse que, antes de sugerir o projeto ao 
Congresso, o Cofen deveria ter feito a discussão 
com as entidades representativas da enfermagem. 
O secretário ressaltou que a proposta não serve 
para a categoria. “O seminário foi importante 
porque nele discutimos o que queremos com essa 
proposta de exame para graduandos e estudantes 
de nível médio. Precisamos encontrar uma forma 
de qualificar e proteger os usuários, estudantes e 
profissionais, mas da forma que está no projeto 

Dirigentes da CNTS rejeitam exame 
de suficiência para enfermagem

não contempla nossos anseios”, concluiu.   
A enfermeira Kênia Lara da Silva, uma das 

palestrantes do evento, da ABEn-MG e membro 
da Comissão Permanente de Educação, relatou 
que a situação de desigualdade entre os que são 
aprovados e os que não são no exame de sufici-
ência é bem grande. “Os aprovados são os que 
fazem cursos e têm mais tempo para estudar e 
a maioria são homens. Já os não aprovados são 
os de baixa renda, que trabalham em mais de 
um emprego e são mulheres”. 

Segundo a enfermeira, o que tem que ser 
feito é fiscalizar as faculdades que oferecem os 
cursos com má qualidade e a proposta precisa 
ser arquivada. “O exame acentua a desigualdade 
e as iniquidades sociais. Há uma tendência de o 

exame fazer uma seleção predatória de 
determinadas características profissio-
nais e exclusão de grupos considerados 
minoritários, que é justamente o nosso 
grupo da enfermagem”.  

Kênia Lara relatou ainda que a expe-
riência em outros países, como os Esta-
dos Unidos, não foi tão bem aceita. “As 
competências que são realizadas com 
os profissionais que fazem o exame, 
não são as melhores esperadas para 
o desempenho da profissão desejada, 
no contexto melhor em saúde”, disse.

Outro ponto apresentado por Kênia 
Lara que, segundo ela, resolveria o pro-
blema da falta de qualidade na atuação 
dos enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de enfermagem seria a ampliação de 
postos de trabalho. “Talvez a nossa dis-
cussão seja ampliar postos de trabalho 
para que a gente equilibre mais essa 

relação entre paciente e enfermeiro em geral. 
Se a gente for acompanhar, a ampliação tem 
sido muito pequena diante do que é preciso para 
qualificar o processo da enfermagem. Imagine 
uma enfermeira cuidando de uma enfermaria 
com 40 leitos, no mínimo teria que ter umas 
cinco enfermeiras nesse lugar, mas é a realidade. 
Essa teria que ser a nossa discussão”. 

Luciano Silva, conselheiro do Cofen, entidade 
convidada para falar sobre o apoio ao projeto, 
acredita que a criação do exame de suficiência 
é uma proteção à Saúde Coletiva, evitando erros 
causados por deficiências de formação, represen-
tando também uma proteção aos profissionais 
em exercício, freando a desvalorização associada 
à proliferação desordenada de cursos.

Com o intuito de discutir com profissio-
nais da enfermagem e estudantes questões 
relativas à enfermagem sob a ótica da atual 
conjuntura do país, o II Congresso Nacional 
Científico dos Enfermeiros - CONCE contou 
com a participação das entidades integrantes 
do Fórum Nacional da Enfermagem. O even-
to, realizado pela Federação Nacional dos 
Enfermeiros - FNE, contou com 28 palestras 
e debates sobre questões como insalubridade 
e periculosidade no trabalho de enfermagem; 
regulamentação da profissão dos cuidadores 
de idosos; flexibilidade e desregulamentação 
dos direitos trabalhistas; violência laboral e 
suas implicações no trabalho; e condições 
de trabalho dos profissionais de enfermagem. 

Segundo o secretário-geral da CNTS e coorde-
nador do Fórum, Valdirlei Castagna, as ações rea-
lizadas pelas entidades nacionais representativas 
da enfermagem durante o Congresso tiveram como 
objetivo arregimentar maior número de pessoas 
em defesa das reivindicações do Fórum. Castagna 
participou da mesa de abertura  do congresso.

“O objetivo foi dar visibilidade para a 
nossa pauta nacional, visando atrair os pro-
fissionais de enfermagem e estudantes para 
a necessidade de engajamento na luta pela 
regulamentação da jornada de trabalho da 
categoria em 30 horas semanais, como prevê 
o Projeto de Lei 2.295/2000; pelo piso sa-
larial nacional e por melhores condições de 
trabalho”. O Fórum distribuiu panfleto com um 

resumo da trajetória de luta pelas 30 horas.
A CNTS distribuiu, no stand do Fórum du-

rante o II CONCE, cartilha contendo as princi-
pais bandeiras de luta da Confederação. Além 
da regulamentação da jornada de trabalho da 
enfermagem, a entidade defende a instituição 
de piso salarial nacional; saúde e segurança do 
trabalhador; combate à terceirização, ao assédio 
moral no trabalho, ao ensino à distância e ao 
exame de suficiência. A CNTS também chamou 
atenção para a questão da violência doméstica 
– tema de campanha deste ano – que atinge prin-
cipalmente mulheres, idosos, crianças, pessoas 
com deficiência e as pessoas LGBT.

A diretora de Assuntos Internacionais e inte-
grante da comissão de comunicação do Fórum, 
Lucimary Santos, participou da palestra ‘Edu-
cação Sindical como Desenvolvedor de Empo-
deramento do Enfermeiro’. Segundo ela, “existe 
a necessidade de politização dos trabalhadores 
pelas entidades sindicais“. Participaram também 
os diretores da CNTS, Geraldo Isidoro, Manoel 
Miranda, Clotilde Marques e Maria Salete Cross.

Em reunião do Fórum, as entidades – à exce-
ção do Cofen – se manifestaram contra o Projeto 
de Lei 4.930/2016, que prevê a realização de 
exame de suficiência para egressos de cursos de 
enfermagem, ratificando o posicionamento con-
trário, manifestado no seminário realizado pela 
CNTS. E decidiram enviar suas justificativas ao 
Cofen, solicitando a retirada do apoio ao projeto 
em tramitação.

Fórum da Enfermagem participa do II CONCE

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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Dirigentes sindicais e de movi-
mentos sociais, de entidades 
de classe e parlamentares 

realizaram, dia 14 de setembro, o 
primeiro evento da Frente Ampla 
Brasil, que deverá percorrer o Brasil 
para mobilizar a sociedade contra 
as propostas de extinção de direitos 
sociais e trabalhistas. A Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa - CDH do Senado foi 
palco, mais uma vez, da indignação 
da sociedade diante da agenda de 
reformas do governo Michel Temer 
– trabalhista, previdenciária e de 
ajuste fiscal.

Outras pressões vieram de par-
tidos da oposição e até mesmo da 
base aliada de Michel Temer, até 
por conta do temor das urnas nas 
eleições municipais. Sob pressão, o governo 
voltou atrás na urgência das propostas, an-
tes pretendidas para este ano. A reforma da 
Previdência fica para o primeiro semestre do 
próximo ano e a trabalhista para o segundo 
semestre. Assim, os setores contrários às re-
formas como estão propostas ganham fôlego 
para ampliarem a discussão e apresentarem 
sugestões e reivindicações, tanto ao governo 
quanto aos parlamentares, no sentido de evitar 
retrocessos desastrosos.

O presidente Michel Temer afirmou, an-
teriormente, em reunião com empresários e 
com ministros da área econômica, que vai 
“enfrentar todas as resistências” para aprovar 
as reformas da previdência e trabalhista. As 
duas reformas foram pedidas pelos empresá-
rios, que sugeriram medidas para superar a 
crise e ouviram de Temer um compromisso 
de atacar as questões estruturais que travam 
o crescimento econômico.

A pretensão do governo em relação à reforma 
trabalhista gira em torno de projetos que trami-
tam no Congresso Nacional, como a jornada de 
trabalho, a prevalência do negociado sobre o 
legislado, congelamento de salários e que am-
plia a terceirização da mão de obra. “Somente 
mobilizados será possível pressionar o Congresso 
e evitar retrocessos. A CNTS não transigirá na 
defesa dos interesses e direitos dos trabalhado-
res”, ressalta o tesoureiro-geral, Adair Vassoler.

Novo paradigma 
O diretor do Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar - Diap, Antonio Augus-
to de Queiroz, analisa que “as forças hoje no 
governo são idelogicamente coesas, alinhadas 
com o chamado Consenso de Washington, que 
se reflete exatamente na agenda do programa 
Ponte para o Futuro, do PMDB. O objetivo é 
fazer com que o Estado volte às suas funções 
clássicas de garantir a propriedade, os con-
tratos privados e a moeda, afastando-se de 
outras obrigações, igualmente suas, de impor 
o equilíbrio entre as pessoas, as regiões do 
país, entre categorias e segmentos sociais”.

Para Queiroz, haverá um “jogo de salve-se 
quem puder”, com ações para que se retire 
marcos legais que servem de garantia aos 
mais desprotegidos da sociedade, como os 
trabalhadores.

A reforma trabalhista tem duas priorida-
des: prevalência do acordado sobre a CLT, 
com a valorização da negociação coletiva, e 
regulamentação da terceirização, inclusive 
nas atividades-fim. O governo é favorável à 
flexibilização da CLT e, assim, vai “prestigiar” 
as convenções coletivas para decisões sobre 
jornada e salário. A proposta é polêmica e 
sempre enfrentou forte rejeição das entidades 
de trabalhadores em governos anteriores. E 
desta vez não será diferente. (Com Agência 
Senado e Diap)

nPalavra do Presidente
José Lião de Almeida*

A reforma trabalhista 
planejada pelo governo já 
está chegando em pílulas 
amargas e corroendo len-
tamente os direitos dos 
trabalhadores. Segun-
do o cronograma oficial 
anunciado pelo ministro 
do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, a reforma só 
irá para o Congresso no 
segundo semestre de 
2017. É que pela avaliação política do Palá-
cio do Planalto não há espaço para aprovar as 
principais medidas reivindicadas pela classe 
empresarial e que supostamente ajudariam 
na recuperação da economia e geração de 
novos postos de trabalho.

A ideia é não apresentar de imediato as 
alterações prejudiciais aos cidadãos, como 
será feito com o pacote de maldades da refor-
ma da Previdência Social. A estratégia a ser 
usada pela equipe econômica para a reforma 
trabalhista será diferente. A orientação é focar 
na aprovação de projetos prejudiciais aos tra-
balhadores já em tramitação no Parlamento.

É o caso do Projeto de Lei 4.330/2008, 
aprovado na Câmara dos Deputados e em 
trâmite no Senado como PLS 30/2015, que 
estabelece a terceirização para todas as ativi-
dades. Se aprovado, esse projeto irá afetar di-
retamente o setor de saúde, especialmente a 
Enfermagem, onde o aperfeiçoamento profis-
sional é uma exigência constante. Ao legalizar 
a precarização do trabalho na atividade-fim 
a medida abrirá espaço para a “pejotização”, 
o falso cooperado, o falso autônomo e outras 
formas de relação de emprego praticadas por 
empresas subcontratadas. A CLT será rasgada 
e os trabalhadores irão receber salários me-
nores e ficarão expostos a riscos maiores de 
acidentes, como comprovam estudos sobre 
a questão.

Outro ataque perigoso aos direitos dos 
trabalhadores vem do Projeto de Lei número 
4.193/12, que prevê a prevalência do nego-
ciado sobre o legislado. Nesse sentido, recen-
tes decisões do Supremo Tribunal Federal já 
sinalizam a tendência de fazer prevalecer o 
acordo entre empresa e sindicato sobre a le-
gislação vigente, ou seja, mais um duríssimo 
golpe na CLT.

Somente a aprovação desses dois projetos 
de leis será suficiente para causar um grande 
dano aos direitos trabalhistas já consolidados 
há décadas, resultando na perda de conquis-
tas duramente conseguidas ao longo do tem-
po. O que está na mira estratégica da equipe 
econômica é a supressão, por via indireta, das 
garantias estabelecidas na CLT, o que levará 
também ao enfraquecimento dos sindicatos. 

Não podemos permitir que essa estratégia 
seja bem sucedida. Vamos ficar mobilizados 
contra a aprovação de qualquer projeto de lei 
que prejudique a classe trabalhadora. A CNTS 
tem uma história de 25 anos de luta e vamos 
unir nossas forças junto com as centrais e o 
movimento sindical para impedir esse golpe 
contra os trabalhadores!

*Presidente da CNTS e do SinSaudeSP

Reforma trabalhista 
em pílulas amargas

n Leis Trabalhistas

Sociedade pressiona 
e governo adia reforma

Milhares de trabalhadores do serviço 
público federal e estadual, integrantes dos 
movimentos sindical, social e estudantil 
organizados em caravanas saíram em passe-
ata dia 12 de setembro, pela Esplanada dos 
Ministérios, contra o retrocesso e a retirada 
de direitos anunciados pelo governo Michel 
Temer. A mobilização prosseguiu até o dia 
14. Entre as principais pautas prejudiciais aos 
trabalhadores estão o ajuste fiscal proposto no 
Projeto de Lei Complementar 257/16, já apro-
vado na Câmara dos Deputados, que pretende 
renegociar a dívida dos estados e municípios 
com a União.

Na prática a proposta não resolve o proble-
ma do endividamento, mas protela o proble-
ma aumentando a dívida. O projeto também 
condiciona aos estados e municípios o não 

reajuste de salários aos servidores públicos 
e é prejudicial para o financiamento do SUS. 
Outra proposta desfavorável é a PEC 241/16, 
que limita as despesas com políticas públicas 
por 20 anos, reduz consideravelmente os in-
vestimentos em saúde e educação.

São muitas as proposições que estão na 
ordem do dia da Câmara e do Senado, porém, 
muitas outras estão na iminência de entrar em 
pauta, logo após as eleições municipais. Além 
das reformas trabalhista, com flexibilização 
de direitos, e da Previdência, com investidas 
sobre direitos dos trabalhadores e segurados, 
as privatizações – através da Medida Provisória 
727/16 que cria o Programa de Parcerias de 
Investimentos - PPI para instituir parcerias 
público-privadas – e a terceirização, são anun-
ciadas como prioridade do governo.

Trabalhadores protestam 
contra propostas prejudiciais

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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n Saúde na UTI

“Saúde na UTI” foi o 
tema da audiência 
pública realizada 

pela Ordem dos Advogados 
do Brasil, em 9 de agosto, 
que contou com a partici-
pação de representantes do 
governo federal, dos estados 
e municípios, do ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, 
e dezenas de entidades sin-
dicais, entre elas a CNTS, 
representada pelos diretores 
de Assuntos Legislativos, 
Mário Jorge Santos, e de As-
suntos Culturais e Orientação 
Sindical, Emerson Cordeiro 
Pacheco, que participou da 
mesa de debates.

O presidente nacional da OAB, Claudio 
Lamachia, relatou que o Brasil vive uma crise 
sem pregressos. “Vivemos no Brasil uma crise 
econômica sem precedentes, que demanda um 
ajuste fiscal com corte de despesas em diversas 
áreas. No entanto, áreas como a saúde não 
podem sofrer cortes”, afirmou. “Apesar da crise 
que estamos enfrentando os recursos existem, 
mas não estão sendo destinados à saúde, porque 
os recursos estão deixando de entrar por conta 
da renúncia fiscal para grandes corporações e 
pela não cobrança dos grandes devedores da 
Receita Federal como divulgou a própria Recei-
ta”, ressaltou. 

As entidades e a OAB rechaçaram qualquer 
tentativa de cortes no orçamento da saúde ou 
qualquer forma de contingenciamento de recur-
sos, como o discutido no âmbito da PEC 241/16. 
As entidades demostraram especial preocupação 
com a área, sobretudo a partir das desvincula-
ções orçamentárias que atingem o financiamento 
da saúde, previstas na Proposta. A PEC 241 
prevê teto de gastos do governo federal pelos 
próximos 20 anos e acaba com a vinculação de 
verbas do orçamento para as áreas da saúde e 
educação, o que representará diminuição dos 

CNTS participa de audiência na OAB

Em carta, 54 instituições e entidades de re-
presentatividade nacional pedem a autoridades 
dos poderes Executivo e Legislativo a priorização 
orçamentária federal para a saúde pública. De 
acordo com o documento, encaminhado ao 
presidente Michel Temer e aos presidentes da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Renan Calheiros, o objetivo do pedido 
de prioridade é garantir o preceito constitucional 
da universalidade, gratuidade e integralidade das 
ações e serviços de saúde, por meio do SUS.

Assinada também pela CNTS, a carta trata 
ainda de propostas que tramitam no Congresso 
Nacional e dizem respeito ao SUS. Sobre a PEC 
241/2016 – que estabelece teto para o finan-
ciamento por parte do governo –, o documento 
pede para que os efeitos da matéria sejam exclu-
ídos da área da saúde. Já no que diz respeito à 
PEC 01/2015, que prevê o escalonamento dos 
investimentos em saúde no decorrer dos anos, 
as instituições e entidades que assinam a carta 
querem a aprovação imediata da proposta.

gastos da União nessas áreas. 
Outra pauta que foi discutida e reprovada 

pelas entidades sindicais trata da implantação 
de planos de saúde com preços populares 
sugerido pelo ministro da Saúde. Segundo 
Barros, a criação de um plano de saúde com 
custos menores poderia aliviar os gastos com 
o financiamento do Sistema Único de Saúde. A 
Portaria 1.482/16 criou grupo de trabalho para 
apresentar sugestões.

Emerson Pacheco criticou a medida apresen-
tada pelo ministro. “Essa proposta visa somente 
tentar tapar um buraco que já existe dos planos 
de saúde oferecidos com baixo valor. Com certeza 
não atenderá todas as modalidades da saúde 
que o SUS oferece”. A CNTS divulgou nota de 
repúdio à Portaria, pois considera a medida um 
ataque à democracia, ao direito constitucional 
e visa o desmonte do SUS.

“A audiência pública listou os principais 
desafios da saúde, se posicionou contra a PEC 
241, contra a proposta do ministro da Saúde em 
criar plano acessível e enviou as conclusões em 
forma de carta aos presidentes da República, 
Michel Temer; do Senado, Renan Calheiros; e 
da Câmara, Rodrigo Maia”, explicou Mário Jorge.

A Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
SUS ingressou, dia 3 de agosto, no Supremo 
Tribunal Federal, com Mandado de Seguran-
ça Preventivo com pedido de liminar contra 
o presidente do Congresso Nacional, senador 
Renan Calheiros, solicitando a suspensão da 
tramitação da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias - LDO de 2017 – PL 02/2016. Os 
parlamentares argumentam haver inconsti-
tucionalidade no Artigo 3º da matéria, que 
repete o texto de parte da PEC 241/2016 e 
estabelece teto de gastos públicos da União 
com a desvinculação de receitas para saúde 
e educação. A alteração fere os artigos 198 
e 212 da Constituição Federal.

Segundo o Mandado, a proposta pre-
tende inserir a mudança na parte de Atos 
Dispositivos Constitucionais Transitórios - 
ADCT, “como se essa já estivesse aprovada, 
propondo, desde logo, o congelamento das 
despesas com direitos fundamentais, nota-
damente saúde e educação, os quais estão 
protegidos por recursos mínimos garantidos 
constitucionalmente”. Ainda segundo a 
petição, a tramitação de projeto de lei que 
frustra formalmente as prerrogativas par-
lamentares e o devido processo legislativo 
em matéria reservada ao assento de norma 
constitucional somente pode ser alterada por 
meio de Emenda à Constituição.

“De forma abusiva e inconstitucional, 
tem-se aqui a substituição do rito do artigo 
60 (inclusive com o quórum de 3/5) pelo 
rito do artigo 166 (lei ordinária com rito 
especial, no caso a LDO) para a apreciação 
do chamado “Novo Regime Fiscal”. A qua-
se coincidência total do texto do artigo 3º 
do “PLDO/2017”, com o artigo 102 a ser 
inserido no ADCT pela PEC 241/2016, é 
prova cabal desse desvio de finalidade da 
LDO, em afronta aos limites constitucionais 
da matéria”, ressalta a Frente.

A Frente denuncia que o projeto propõe 
o congelamento das despesas com direitos 
fundamentais, saúde e educação, os quais 
estão protegidos por recursos mínimos 
garantidos constitucionalmente. No man-
dado, é solicitada a concessão de tutela de 
urgência para sustar a tramitação do PL 
02/2016 e a concessão de segurança, caso 
seja deferida a liminar, para que o projeto 
seja arquivado.

O Conselho Federal de Medicina - CFM firmou 
posicionamento reforçando a luta da CNTS e do Con-
selho Nacional de Saúde – CNS contra a formação a 
distância de qualquer curso técnico e graduação na 
área da saúde. A denúncia da má qualidade do ensino 
à distância partiu da Confederação e foi confirmada 
pela fiscalização realizada pelo Conselho Federal de 
Enfermagem, por determinação do Ministério Público. 

O debate do tema no Conselho foi proposto pela 
CNTS e o CNS aprovou a Resolução nº 515, contrá-
ria à autorização de todo e qualquer curso na área da 
saúde, pelos prejuízos que podem oferecer à qualida-
de da formação de seus profissionais e pelos riscos 
que estes profissionais possam causar à sociedade, 
refletindo uma formação inadequada e sem integra-

ção. Esta é mais uma conquista da atuação da CNTS.
A iniciativa de fiscalizar os cursos em EaD partiu da 

CNTS, pois houve a preocupação levantada no sentido 
de que o debate deve envolver, também, os cursos de 
formação do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem, que 
representam 80% da categoria e cujas formação e funções 
exercidas são reguladas por cada Estado, sem fiscaliza-
ção por parte do Ministério da Educação. Para o diretor 
de Assuntos Legislativos da CNTS, Mario Jorge Filho, a 
discussão desse tema tão importante não pode passar 
desapercebido. “Esperamos que a discussão resulte em 
medidas legais e administrativas que venham corrigir esse 
grave problema, que resulta em assistência desqualificada 
e, até mesmo, temerosa, por colocar em risco a vida das 
pessoas”, enfatizou Mário Jorge.

Frente em Defesa 
do SUS aciona STF 

contra teto de gastos

Entidades assinam carta em defesa do SUS

CFM apoia Resolução do CNS contra EaD na saúde

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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PGR denuncia inconstitucionalidade da PEC 241
n NÃO à PEC 241

“a Proposta de Emenda à Constituição 
- PEC 241, de 2016, respeitosa-
mente, por ser inconstitucional, está 

a merecer rejeição integral, com o posterior 
arquivamento”. Esta é a conclusão da Nota 
Técnica PGR/SRI nº 82/2016, na qual a 
Procuradoria-Geral da República denuncia a 
flagrante inconstitucionalidade da Proposta, 
que visa instituir novo regime fiscal para todos 
os poderes da União e órgãos federais com 
autonomia administrativa e financeira, inte-
grantes do orçamento fiscal e da seguridade 
social, pelo período de 20 anos.

O procurador-geral, Rodrigo Janot, antecipou 
que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal 
contra a PEC 241. A decisão vem reforçar a 
mobilização dos movimentos social e sindical e 
as posições de entidades de classe e fóruns que 
se uniram pela rejeição da proposta, aprovada 
em primeiro turno na Câmara, dia 10 de outu-
bro, após jantar oferecido pelo presidente Michel 
Temer a parlamentares da base aliada com a 
finalidade de convencer o voto pela aprovação 
do texto.

Para a Procuradoria, “as alterações preten-
didas são flagrantemente inconstitucionais, por 
ofenderem a independência e autonomia dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, por ofenderem 
a autonomia do Ministério Público e demais 
instituições do Sistema de Justiça e, por conse-
quência, o princípio constitucional da separação 
dos Poderes”. E ressalta que, nos moldes em que 
a PEC foi delineada, há risco “de se incutir no 
Poder Executivo a ideia de um ‘super órgão’ que, 
a pretexto de trazer a trajetória da dívida pública 
para níveis sustentáveis, passará a controlar os 
demais poderes ainda que de maneira indireta, 
inviabilizando o cumprimento de suas funções 
constitucionais e institucionais, o que contraria-
ria de maneira flagrante a ordem constitucional 
vigente”.

A nota, enviada ao Congresso Nacional pela 
Secretaria de Relações Institucionais da PGR, 
acrescenta que “o prazo é longo o suficiente para 
limitar, prejudicar, enfraquecer o desempenho 
do Poder Judiciário e demais instituições do 
Sistema de Justiça e, nesse alcance, diminuir a 
atuação estatal no combate às demandas de que 
necessita a sociedade, entre as quais o combate 
à corrupção, o combate ao crime, a atuação na 

Luis Macedo/CD

tutela coletiva, a defesa do interesse público”.
Com folgada maioria sobre a oposição a 

base do governo aprovou o relatório do depu-
tado Darcísio Perondi (PMDB-RS) na comissão 
especial da Câmara. Para reduzir a resistência, 
Perondi adiou os efeitos da proposta sobre saú-
de e educação para 2018; retirou o artigo que 
estendia até 2036 a vigência da Desvinculação 
de Receitas da União - DRU, mecanismo que 
permite ao governo gastar livremente 30% das 
receitas; e definiu que o teto do setor público 
para 2017 será fixado a partir de um percentual 
de 7,2% e nos anos seguintes pela variação do 
IPCA (inflação). 

Algumas despesas primárias estarão fora do 
teto de gastos públicos da União, a exemplo 
das transferências constitucionais para estados 
e municípios como as relativas ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - Fundeb; Salário Educação; a dis-
tribuição de impostos estaduais e municipais 
arrecadados pelo Simples Nacional; o Imposto 
de Renda arrecadado diretamente por estados 
e municípios e a repartição do Imposto Territo-
rial Rural com os municípios. Outras despesas 
fora do teto são os gastos da Justiça Eleitoral 
com as eleições e as operações de crédito que 

excedam o montante das despesas de capital, 
desde que autorizadas por créditos suplemen-
tares. Os restos a pagar inscritos até o final de 
2015 também estão fora dos limites da PEC.

Segundo Perondi, enquanto a PEC fixa tetos 
globais de gastos da União, na saúde e na edu-
cação ficam garantidos pisos mínimos, ou seja, 
não podem ser reduzidos. O Congresso Nacional 
ganha mais responsabilidade e poder para alocar 
recursos para saúde e educação acima do piso, 
desde que reduza despesas em outras áreas. O 
prazo de vigência do novo regime fiscal será de 
20 anos, mas os critérios de correção poderão 
ser revistos no décimo ano. Além disso, cada 
presidente da República poderá propor esta 
mudança uma única vez em cada mandato, a 
partir do décimo ano. 

Ainda que com alterações, a CNTS repudia 
a proposta por entender que a PEC não leva 
em conta o crescimento populacional previsto 
por estudos e a inflação real da saúde, sempre 
maior que a inflação oficial medida pelo IPCA. Na 
avaliação do movimento sindical, o governo des-
considera as demandas concretas da população 
e ataca áreas essenciais do país. Deputados da 
oposição afirmam que as áreas sociais vão, sim, 
sofrer cortes já que o espaço de remanejamento 
dentro do orçamento é pequeno.

Representantes de movimentos sociais e o 
Conselho Nacional de Saúde - CNS criticaram 
a PEC 241 em ato na Câmara dos Deputados, 
realizado durante audiência pública. Segun-
do eles, a proposta congela o investimento 
social em políticas públicas importantes para 
a população. O Conselho divulgou carta aos 
líderes de blocos e partidos políticos pedindo 
a rejeição da Proposta e aponta que o subfi-
nanciamento do SUS além de comprometer 
a oferta de serviços de qualidade, restringe a 
possibilidade de se promover inclusão social, 
bem como um modelo de desenvolvimento 
que reduza as desigualdades socioeconômicas 
e dinamize a economia nacional.

Segundo o documento do CNS, para o 
caso das despesas com saúde, a PEC 241 
estabeleceu um piso diferente daquele fixado 
pela EC 86/2015 a partir de 2017: 13,2% da 
RCL de 2016 (corrigido pela variação anual 
do IPCA) – base fixa que será achatada pela 
queda de arrecadação tributária no contexto 
da recessão econômica. Trata-se de um pe-
sado estrangulamento financeiro para o SUS.

“O CNS diz “NÃO” à PEC 241/2016, 
porque a essência dela é o corte de despesas 
primárias ao arrepio dos atuais direitos consti-
tucionais para fazer valer o superávit primário 
nos próximos 20 anos, “corte” este expresso 
pela lógica da correção dos gastos tão somente 
pela variação anual do IPCA. Se for aprovada 
a PEC, haverá redução no orçamento do Mi-
nistério da Saúde nos próximos anos, desres-
peitado o princípio da vedação de retrocesso. 
O CNS entende que a PEC 241, se aprovada, 
aprofundará a atual política econômica reces-
siva, gerando desemprego, queda de renda e 
sucateamento das políticas sociais”.

Manifesto Fentas
A CNTS também assina o manifesto do 

Fórum das Entidades Nacionais dos Traba-
lhadores da Área de Saúde - Fentas contrário 
à aprovação PEC 241 em função do impacto 
negativo que traria no acesso da população 
aos mais diversos serviços públicos, entre eles 
a saúde. Segundo o documento, a Proposta 
inviabiliza a manutenção do SUS público, 

regido por princípios como a universalidade 
e a integralidade, ao mesmo tempo em que 
desconsidera o aumento populacional, calcu-
lado em torno de 10% para os próximos 20 
anos, e o envelhecimento da população, que 
deve dobrar de tamanho.

“Outros fatores importantes que demandam 
mais recursos para a saúde a cada ano estão 
relacionados ao crescimento das necessidades 
sociais, às mudanças no perfil epidemiológico 
da população, à baixa expansão da estratégia 
de Saúde da Família e ao flagrante subfinan-
ciamento, indo na contramão do progressivo 
Estado de Bem-Estar Social apontado na 
Constituição Cidadã”, avalia o Fentas.

“Não aceitaremos que os trabalhadores te-
nham seus direitos desconstruídos a partir da 
falência das políticas sociais. Para avançar o 
governo federal deve realizar ajuste que acabe 
com as renúncias fiscais, taxe as grandes for-
tunas e demais instrumentos rumo à reforma 
tributária no país. A aprovação da PEC 241 
legitima a morte do SUS e o desmonte do 
Estado nacional brasileiro”, conclui.

CNS diz “NÃO” à PEC 241/2016
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A Desvinculação de Receitas da União (DRU) e sua forte 
influência no desequilíbrio orçamentário da Seguridade Social

Juliano Musse1 

O Senado Federal aprovou a PEC 
(Proposta de Emenda à Constituição) 
31/20162 que prorroga até 2023 a 

DRU (Desvinculação de Receitas da União), 
onde União, e agora estados, Distrito Fede-
ral e municípios, poderão utilizar da maneira 
que julgarem conveniente parte de todos os 
impostos e contribuições sociais federais. 
Além da prorrogação, o texto também am-
pliou de 20% para 30%3  o percentual a ser 
remanejado da receita. O restante da arre-
cadação fica vinculado a despesas definidas 
no Orçamento. A medida será aplicada de 
maneira retroativa a 1º de janeiro de 2016.

Ao longo dos anos, a DRU vem se reve-
lando como um mecanismo utilizado para 
retirar recursos específicos de diversas 
áreas, principalmente, da Seguridade So-
cial, com o nítido propósito de alimentar o 
superávit primário (economia para pagar os 
juros da dívida). 

Dentro dessa premissa, este artigo, dire-
cionado aos dirigentes sindicais e direção da 
CNTS, propõe fazer entender um pouco mais 
esse mecanismo, seu histórico e suas impli-
cações à luz do orçamento da Seguridade, 
bem como o desvio de finalidade a inviabilizar 
maior amplitude da destinação dos recursos.

Antecedente histórico
O programa brasileiro de estabilização 

econômica conhecido como Plano Real 
teve, primordialmente, como diretriz, o res-
tabelecimento da estabilidade monetária e 
do controle do processo hiperinflacionário. 
Para tanto, seus idealizadores entenderam 
a necessidade de elevar a taxa de juros, 
embora com o ônus de um aumento dos 
encargos da dívida. Soma-se a isso o fato de 
o câmbio ter contribuído de forma decisiva 
para o salto do endividamento no período 
posterior à mudança do regime cambial.

Na tentativa de “zerar” o déficit público, 
a União obteve o direito de se apossar do 
resultado proporcionado pelo aumento da 
arrecadação de impostos (foram efetiva-
mente elevados o IR, ITR e IOF), que, de 
outra forma, deveriam ser compartilhados 
e vinculados à educação. 

Foi também nessa fase que o Governo 
criou, por meio da Emenda Constitucional de 
Revisão nº 1, o Fundo Social de Emergência 
(FSE)4 – precursor do que hoje se conhece 
como DRU –  um instrumento, a princípio 
temporário, que, para Sader (2006)5, afetou 
radicalmente o financiamento das políticas 
sociais, sobretudo das políticas de Segurida-
de Social, uma vez que o intuito foi a geração 

Quadro 1

Histórico da desvinculação de recursos - 1994 a 2015

Desvinculações Amparo legal Período de vigência

Fundo Social de Emergência - FSE ECR no. 01/1994 1994 a 1995

Fundo de Estabilização Fiscal - FEF EC no. 10/1996 1996 a 1997 (jan)

FEF - (prorrogação) EC no. 17/1997 (fev)1997 a 1999

Desvinculação de Recursos da Dnião - DRU EC no. 27/2000 2000 a 2003

DRU - (1a prorrogação) EC no. 42/2003 2003 a 2007

DRU - (2a prorrogação) EC no. 56/2007 2008 a 2011

DRU - (3a prorrogação) EC no. 68/2011 2011 a 2015

DRU - (4a prorrogação) PEC no. 04/2015 (PEC 
31/2016)(1) 2015 a 2023

Fonte: Elaboração própria
(1) Em tramitação

de superávits primários6, liberando recursos 
para o gasto com o pagamento de juros e 
amortização da dívida pública.

Com a destinação de recursos para o 
Fundo não especificada, o Governo pode 
incluir nela as mais diversas despesas orça-
mentárias, como foi o caso do pagamento de 
despesas administrativas e de pessoal7. As-
sim, a emenda produziu a desvinculação de 
verbas do orçamento da União, direcionando 
os recursos para o fundo e dando margem 
para o governo remanejar seus gastos.

Posteriormente, em 1996, ao final de sua 
vigência, o FSE foi renovado pela EC nº 10, 
já sob a forma de Fundo de Estabilização 
Fiscal (FEF), como mostra o histórico con-
tido no Quadro 1. Já não subtraía recursos 
dos fundos constitucionais de repartição de 
impostos, mas manteve as demais desvin-
culações. Posteriormente, a EC nº 17, de 
1997, renovou por mais dois anos o FEF. 
Levado adiante, em 2000 foi transformado 
em Desvinculação de Receitas da União 
(DRU), pela EC nº 27, renovada pelas Emen-

1 Economista do Dieese/CNTS
2 Fusão das PEC’s 87/2015 e 4/2015
3 Até o ano de 2015 esse valor significava R$ 60 bilhões anuais, de acordo com Tesouro Nacional. Agora, a Câmara estendeu tal desvinculação a diversas receitas de estados e municípios, e com o aumento 
do percentual de 20% para 30% na desvinculação, esse saque pode chegar a R$ 120 bilhões (sendo R$ 110,9 bilhões de contribuições sociais; R$ 4,6 bilhões da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide); e R$ 2,2 bilhões de receitas decorrentes de taxas).
4 Faziam parte desse Fundo 20% da arrecadação total dos impostos e contribuições, além de parcelas relativas do IR descontados dos servidores públicos federais (que eram excluídos da repartição cons-
titucional de receitas) e o resultado do aumento da arrecadação de diversos tributos.
5 SADER, D. A contra-reforma do Estado e o financiamento da seguridade social – 1995 a 2002. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2006. (Dissertação de Mestrado em Política Social).
6 Após 2000 a DRU vem sendo responsável, em média, por mais de 60% de todo o superávit primário gerado (ver SALVADOR, E. Fundo Público e seguridade social no Brasil. São Paulo Cortez, 2010).
7 RUCKERT, I.N. Política Fiscal: as contas do governo e o Plano Real. Disponível em: file:///C:/Users/Cnts/Downloads/813-3454-1-PB%20(3).pdf

Fábio Rodrigues Pozzebom/ABR

n Análise
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ria do Tesouro ampliou, e muito, a quantida-
de de recursos desvinculados, chegando a 
35%. A vinculação constitucional à educação 
foi estabelecida como sendo de 18% sobre a 
receita líquida de impostos, na qual, do total 
de impostos arrecadados, seriam subtraídas 
as transferências por repartição8. Até 1994, 
as desvinculações de impostos atingiam 
tanto a educação quanto as transferências. 
Em 1995, deixou de afetar as transferências, 
mas continuou-se fazendo a desvinculação 
sobre o total de impostos arrecadados e não 
somente sobre a receita líquida. 

A partir de 2009, houve uma redução 
gradativa dos efeitos da DRU nesse setor. 
A EC nº 59 de 2009, segundo Tobaldini e 
Suguihiro (2011)9, acrescentou ao artigo 76 
do ADCT, o § 3º, diminuindo a incidência 
da DRU de 20% para 12,5% em 2009, para 
5% em 2010 e no exercício de 2011, este 
percentual seria nulo.  

Embora esteja tudo previsto nos projetos 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é 
justo que a política social financie o superávit 
primário e, por conseguinte, o pagamento 
de juros, pois se torna extremamente difí-
cil almejar melhorias sociais ou mesmo a 
sobrevivência das políticas sociais com a 
economia dominada pela lógica financeira. 

De uma vez por todas é preciso entender 
a Seguridade Social dentro de um sistema 
tripartite, com fontes alternativas de recursos 
necessários às políticas sociais. Dentre outras 
benesses, esse sistema estimula a deman-
da agregada; os benefícios previdenciários 
fomentam uma das principais variáveis do 
PIB – o consumo das famílias –, converten-

do-se em um dos principais mecanismos 
de interiorização e redistribuição de renda. 
Também é preciso perceber que um sistema 
de saúde universal, que combine equidade e 
eficiência, é vital para se almejar o desenvol-
vimento; que a assistência social, dever do 
Estado, contribui para a redução da pobreza, 
para promoção de patamares aceitáveis de 
vida, de integração e convívio social.

O motivo pelos quais a DRU foi instituída 
em nosso ordenamento jurídico, qual seja, 
a flexibilização da atividade financeira do 
Estado de modo a propiciar a governabi-
lidade e maleabilidade da administração, 
não podem se sobrepor ao princípio da 
supremacia da Constituição nem aniquilar 
princípios fundamentais do sistema constitu-
cional da seguridade social, principalmente 
quando os mesmos visam a concretização 
dos direitos fundamentais e do Estado De-
mocrático de Direito, como o faz a destina-
ção das receitas das contribuições sociais 
(BREYNER, 2006)10.

Não só a prorrogação da DRU, mas todo 
o imbróglio envolvendo a reforma da previ-
dência, tem como pano de fundo o ajuste 
fiscal, continuar a gerar superávit primário 
no orçamento para pagamento de juros e 
encargos da dívida. É uma política que se 
encaixa perfeitamente nesses objetivos, pois 
sacrifica todos os gastos e investimentos pú-
blicos, principalmente da parcela mais frágil 
da população, a alimentar o sistema da dívida. 

Contrapondo a essa lógica, as fontes 
que sustentam o Orçamento da Seguridade 
Social foram concebidas pelo constituinte de 
1988 para serem intocáveis pela disputa po-

A Desvinculação de Receitas da União (DRU) e sua forte 
influência no desequilíbrio orçamentário da Seguridade Social

“Fonte: MTPS, STN, RFB, SIAFI e SIGA Brasil in Anfip (http://www.anfip.org.br/publicacoes/20160627133441_
Desmistificando-o-Deficit-da-Previdencia_01-06-2016_Folder-Frente-Parlamentar-Defesa-da-Previdncia.pdf)  
(*) Dados provisórios para 2015

das Constitucionais nº 42, de 2003, nº 56, de 
2007, nº 68 de 2011 e, mais recentemente, 
encontra-se a PEC 04/2015 (PEC 31/2016), 
prorrogada até 2023, inclusive com aumento 
de alíquota e, como dito, estendido a esta-
dos, DF e municípios. 

É justamente nos recursos da Seguridade 
Social que a DRU encontra a sua principal 
fonte. Nem mesmo a CPMF (ver Tabela 1), 
a princípio criada exclusivamente com o 
propósito de financiar a saúde, foi poupada. 

E salienta-se que após a aprovação 
da DRU, em 2000, não foi mais possível 
visualizar o que era fruto de impostos ge-
rais e o que era referente a desvinculação, 
haja vista não constituir um fundo, como 
foi o FSE. Com a DRU passa-se a ter uma 
mesma fonte de recursos ordinários, tudo 
em caixa único.

Como se pode ver mudaram os nomes, 
mas a finalidade foi mantida. O mecanismo 
da DRU teve (e continua a ter) um papel 
fundamental para que a meta de superávit 
primário do governo federal seja alcançada. 
Não fossem desvinculadas (desviadas) as 
receitas da Seguridade Social, a destina-
ção legal das contribuições sociais estaria 
mantida e os recursos acabariam por ser 
aplicados em gastos com previdência, 
saúde e assistência social. Provavelmente 
não estaria tão em evidência a questão do 
déficit como “porta-voz” da necessidade de 
reforma.

Desvios no financiamento: 
uma ameaça constantemente 

renovada
Para se ter ideia do tamanho dos desvios, 

nos últimos 10 anos, de 2006 a 2015, os 
efeitos dessa desvinculação de impostos 
e contribuições fizeram com que quase 
R$ 500 bilhões deixassem de cumprir sua 
função constitucionalmente prevista, como 
mostra a Tabela 1. Em vários anos os re-
cursos desvinculados foram, inclusive, su-
periores ao superávit da Seguridade (2010, 
2014, 2015 ver Gráfico 1) muito em virtude 
dos efeitos negativos da duradoura crise 
mundial que vem se arrastando ao longo 
dos anos, atrelado a políticas errôneas 
de governo que emperram o crescimento 
e impossibilitam o aumento de receitas. 
Com os dados reajustados a preços de de-
zembro de 2015 o total de desvinculações 
ultrapassa os R$ 650 bilhões.

Na esfera federal, além da Seguridade 
Social, foram afetadas ao longo dos anos 
a educação e despesas de infraestrutura 
vinculadas à CIDE-Combustíveis.

Para a educação, a metodologia de cál-
culo da desvinculação utilizada pela Secreta-

8 Estão incluídas nessa conta, as transferências de Fundo de Participação dos Estados, dos Municípios, dos Fundos Regionais, do ITR, do IOF-Ouro e da parcela relativa ao IPI
-Exportação
9 TOBALDINI, R.T.C e SUGUIHIRO, V.T. A Desvinculação de Recursos da União – DRU e o (Des) financiamento da Seguridade Social brasileira. Anais do I Circuito de Debates 
Acadêmicos: programas e resumos. Brasília; Ipea, 2012.
10 BREYNER, F. M. Inconstitucionalidade da Desvinculação das Receitas da União (DRU) quanto às Contribuições Sociais Sob a Ótica dos Direitos Prestacionais Fundamentais. 
Revista do CAAP. Ano X, n.13, 2006.



Jornal CnTS l Agosto/Setembro/Outubro de 201612

Tabela 1
Desvinculações das principais receitas da Seguridade Social promovidas pela DRU - 2006 a 2015

R$ milhões correntes

Contribuições 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Cofins        18.226     20.582      24.160        
23.577 

       
30.510 

       
31.616 

       
34.894 

       
38.125        38.910        40.335      300.934 

CSLL          5.593       6.900        8.794           
8.847 

       
10.050 

       
11.625 

       
11.503 

       
12.623        13.109        12.276      101.321 

PIS/Pasep          4.808       5.367        6.320           
6.351 

          
8.835 

          
8.369 

          
9.243 

       
10.025        10.391        10.756        80.466 

CPMF(1)          6.404       7.297               -                    
-   

                 
-   

                 
-   

                 
-   

                 
-                    -                    -          13.700 

Total    35.031  40.146  39.274   38.776 49.394   51.610   55.640   60.773     62.410     63.367   496.421 

Fonte: Receita Federal do Brasil - Relatórios da Arrecadação. Elaboração própria.

(1) Até 2007 está incluída na análise a receita da CPMF.

lítica e por outros interesses que permeiam 
o jogo do poder decidindo o destino das 
verbas orçamentárias. Essas fontes foram 
asseguradas pela Constituição Cidadã para 
resguardar a cidadania, servindo como pro-
teção social para os que já não conseguem 
exercer atividades laborais. 

A verdade é que não fosse a DRU o go-
verno não conseguiria alcançar os elevados 
superávits primários dos últimos anos11. E 
por esse motivo, muitos são favoráveis à 
continuidade do mecanismo, como alter-
nativa a uma “ampla reforma nas finanças 
públicas brasileiras”. 

Entretanto, a constante prorrogação 
das desvinculações vem tendo o poder 
de aniquilar parte dos efeitos sociais da 
política de Seguridade. Na prática haveria 
verba mais que suficiente a cobrir o finan-
ciamento daqueles direitos, constitucional-
mente assegurados. O atual superávit do 
sistema não estaria ameaçado (como de 
fato está!) por políticas errôneas a estan-
car o crescimento da economia.

Importante ressaltar, também, as ne-
gativas do Poder Judiciário, representado 
pelo STF, quanto à questão da inconsti-
tucionalidade (desvio de finalidade)12 da 
DRU, como ressalta Strapazzon (2012)13, 
a seguir. Tendo em conta que o desvio de 
finalidade de verbas públicas restringe 
ou inviabiliza a efetivação dos direitos 
fundamentais sociais, seria imperioso ver 
o STF como o “guardião” da Constituição 
e não se contrapondo as arbitrariedades 
desse dispositivo:

1) Leading case de 2009 (RE 537.610), 
Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 1. 
12.2009, Segunda Turma, DJE de 18-12-
2009. Nesse caso a Turma assentou que: 
“Não é inconstitucional a desvinculação de 
parte da arrecadação de contribuição social, 

levada a efeito por emenda constitucional”.
2 )  RE 537.668/RS,  ju lgado em 

14.12.2009, agora pela relatoria do Min. 
Carlos. A. Britto. As razões, agora, não 
são apenas formais, como no voto do Min. 
Peluso. O Min. é categórico em afirmar 
que a destinação dos recursos não foi 
comprometida. [A] destinação de 20% da 
arrecadação de contribuições sociais para 
o Fundo Social de Emergência, [...], não 
afrontou nenhuma cláusula pétrea [...]. 5. 
Nessa contextura, a mudança da destina-
ção de parte dos recursos arrecadados não 
desnatura a finalidade das contribuições 
sociais em questão (PIS, Cofins e CSLL), 
que permanece sendo a de financiar a 
seguridade social, conforme estabelece o 
caput do art. 195 do Magno Texto (STRA-
PAZZON, 2012).

Ainda segundo Strapazzon (2012), o 
Min. Ricardo Levandowski, no voto profe-
rido no julgamento do RE 596.724-DF, em 
23/03/2010, concluiu o seguinte:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no 
sentido de que a desvinculação de parte da 
receita das contribuições sociais, nos termos 
do art. 76 do ADCT, é constitucional, confor-
me se observa do RE 537.610/RS, Rel. Min. 
Cezar Peluso”. (...). No mesmo sentido, as 
seguintes decisões: RE 537.668/RS, Rel. 
Min. Carlos Britto.

Por fim, Strapazzon (2012) diz que não 
há dúvida jurídica: a DRU criou imposto 
inominado; e pior, desvia recursos da Segu-
ridade Social para fins que nada têm a ver 
com programas sociais, como está claro nas 
mensagens interministeriais supra descritas. 
No entanto, a jurisprudência do STF vem 
reafirmando que a desvinculação não viola 
a Constituição porque o Supremo já teria 
pacificado entendimento sobre o assunto. 
Isso não está correto.

Mas o problema vai muito além do en-
tendimento do STF. A crise econômica14  
pela qual estamos passando não tem 
como causa única a despesa, como pen-
sa a ala conservadora, mas um mix que 
combina fatores externos e internos como 
queda na demanda e na produção aliada 
a políticas econômicas malsucedidas. E 
isso não se corrige com o imediatismo 
ineficaz de um ajuste, ainda mais diante 
de cenários recessivos com cerceamento 
de direitos. Um receituário que combine 
políticas capazes de gerar emprego e in-
vestimentos com retomada do crescimento 
é bem mais palatável e um caminho mais 
correto a ser seguido.

Para administrar a relação dívida/PIB, 
mais importante que a DRU talvez fosse, 
além do já mencionado, a efetivação de uma 
reforma tributária e fiscal com progressivi-
dade na arrecadação e redistributiva nos 
gastos - há tempos se cogita a necessi-
dade de ampliar a incidência de impostos 
sobre as rendas mais elevadas, o capital e 
o patrimônio, acompanhada da diminuição 
relativa da tributação sobre o consumo. 
Em uma situação hipotética, a taxação dos 
patrimônios, por exemplo, poderia render 
anualmente R$ 50 bilhões se aplicada sobre 
valores superiores a R$ 5 milhões15. 

Em meio ao plano de austeridade em 
curso, agora mais veemente com a PEC 
241/16, que coloca um limite individua-
lizado para a despesa primária total do 
Executivo e demais poderes da esfera 
federal, depositar na previdência a “culpa” 
pelo fardo pesado dos gastos, a justificar 
uma reforma, ou mesmo extrair recursos 
exclusivos da Seguridade, em nada contri-
bui para impulsionar o PIB, gerar emprego, 
tampouco disseminar o bem-estar e a 
justiça social.

11 Com a criação da DRU, a partir de 2000, em média, cerca de 60% do superávit foi em decorrência dessas desvinculações
12 O desvio de finalidade constitucional é reconhecido, inclusive, pela área técnica de acompanhamento da execução orçamentária da Câmara dos Deputados. Em relatório emitido 
em novembro de 2011, Claudio Riyudi Tanno e Túlio Cambraia, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, afirmam o seguinte: “um dos 
principais efeitos da DRU é transferir recursos do orçamento da seguridade social para o orçamento fiscal da União. [...] Até aquele ano [2008], inclusive, o valor que era retirado do 
orçamento da seguridade social era maior do que o montante transferido do orçamento fiscal para suprir as necessidades de financiamento do orçamento da seguridade social. Isso 
significa que sobrariam recursos no orçamento da seguridade social se não fosse a incidência da DRU sobre suas receitas (BRASIL. Câmara dos Deputados. A efetiva desvinculação 
de receitas da União na elaboração do projeto de lei orçamentária para 2012, no orçamento da seguridade social e em outras áreas. Nota técnica n. 18, 2011.).
13  STRAPAZZON, C. L. Orçamento da seguridade social e a proteção de direitos fundamentais. Simpósio Internacional de Direito: dimensões materiais e eficácias dos direitos 
fundamentais. Chapecó, SC, 2012. 
14 Nunca é demais lembrar que os problemas se acirram devido também à crise política. O peso dessa combinação é um verdadeiro caos, principalmente com o avanço do con-
servadorismo e da supressão de direitos sociais adquiridos.
15 Segundo cálculos de Amir Khair: http://www.cartacapital.com.br/economia/dru-mais-um-ataque-a-seguridade-social
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n C o l u n a

Antônio Augusto de Queiroz*

a PEC 241, que congela o gasto público, em 
termos reais, por 20 anos, não se sustenta-
rá sem uma ampla e profunda reforma da 

previdência. É por isso, aliás, que o novo regime 
fiscal vem antes das mudanças previdenciárias, 
na perspectiva de que o fim justifica os meios. Se 
o Congresso aprovar esse limite de gastos, terá 
que dar os meios, e a reforma da Previdência 
será essencial para esse fim.

A definição de um teto de gasto, que corres-
ponderá ao valor desembolsado no ano anterior 
mais o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Ampliado - IPCA, impede a expansão do gasto 
além desse limite. Logo, para que se aumente 
uma despesa, é preciso que se compense com 
a redução de outra.

Se tudo o mais que está re-
lacionado ao papel do Estado 
ficasse congelado, tudo bem. 
Mas a população cresce, as 
demandas por saúde, educa-
ção, previdência e outros bens 
e serviços públicos também 
crescem e o governo, com o 
gasto engessado, não poderá 
atendê-los, exceto se cortar 
dos atuais beneficiários. No 
caso da saúde e da educação, 
o governo, como condição 
para aprovar a PEC, pode até 
admitir, por dois anos, um 
aumento em relação ao exe-
cutado em 2016, que poderá 
ser coberto com a receita da 
venda de ativos.

Entretanto, para sustentar 
esse gasto, mantida a regra do congelamento, 
mesmo que o PIB e a receita cresçam, o governo 
terá que cortar em outras rubricas, ampliando 
o conflito distributivo. E mesmo que privatize 
todas as empresas estatais, os recursos que 
ingressarem serão destinados ao pagamento de 
juros e amortização da dívida, que não estarão 
sujeitos ao teto de gastos.

Em relação à reforma da previdência, o ra-
ciocínio é simples. A despesa de 2016 com os 
atuais aposentados e pensionistas, mantida a 
correção anual pelo INPC para todos os benefí-
cios do INSS, já está no limite imposto pela PEC. 
Logo, qualquer nova aposentadoria só poderia ser 
paga com o corte de outra despesa do governo, 
ou à medida em que os atuais aposentados e 
pensionistas deixem de receber seus benefícios, 
por exemplo, quando falecerem.

E, mantida a correção dos benefícios 
apenas pelo INPC, ou seja, sem computar o 
“ganho” real dos aposentados que ganham o 
salário mínimo, poderia haver um “descola-
mento” entre esse critério e o reajuste do limite 
de gastos pelo IPCA: nos últimos 20 anos, a di-
ferença entre esses dois índices, acumulados, 
é de mais de 10 pontos percentuais (262% no 
caso do INPC, e 252% no caso do IPCA). Isso 
leva à conclusão obrigatória da desvinculação 
entre os reajustes do piso da previdência e o 
salário mínimo, e, ainda, à mudança do critério 

de reajuste dos demais benefícios para que seja 
adotado o IPCA em lugar do INPC.

Como não há outras despesas, exceto a de 
juros ou de pessoal, que sejam significativas a 
ponto de compensar por um ou dois anos o au-
mento da despesa previdenciária, isto significa 
que, além do sacrifício aos servidores, já que os 
juros da dívida são sagrados para o atual gover-
no, a reforma da previdência será inevitável, e 
quem aprovar o limite de gastos ficará obrigado 
a também aprovar essa reforma.

E a reforma da previdência não será apenas 
para mudar as regras para as futuras gerações, 
até porque sem o corte de direito imediato 
ela não produzirá os resultados que o governo 
necessita para manter seus gastos dentro dos 

limites impostos pela PEC 
241. Portanto, tende a alcan-
çar: a) os atuais beneficiários 
e com redutor do benefício, 
possivelmente via corte do 
reajuste e instituição de con-
tribuição aos aposentados e 
pensionistas do INSS; b) a 
desvinculação entre o reajuste 
do piso do INSS e o salário 
mínimo; c) os segurados que 
ainda não têm direito adqui-
rido, ou que não preencheram 
os requisitos para requerer 
aposentadoria, poderão ter 
sua contribuição aumentada e 
o tempo de permanência em 
atividade ampliado, mesmo 
que haja regra de transição; 
e d) os futuros segurados 

terão regras bem mais severas e restritivas.
No caso do servidor público, a situação 

poderá ser ainda pior. Os atuais aposentados 
e pensionistas, além do congelamento do be-
nefício durante a vigência da PEC, poderão ter 
que contribuir com alíquota maior e sobre a 
totalidade do benefício. Os que ingressaram no 
serviço público antes de 2003, que pela atual 
regra de transição ainda poderiam ter paridade 
e integralidade na aposentadoria, perderão esse 
direito, além de também terem que contribuir 
com alíquota maior e permanecer mais tempo 
em atividade, mesmo que haja nova regra de 
transição em relação ao tempo que falta para 
aposentar. E os futuros segurados do regime 
próprio serão submetidos às regras do Funpresp, 
porém com novas exigências.

A PEC 241, como se vê, constitui-se numa 
espécie de gatilho que, uma vez aprovada, força-
rá a reforma da previdência. Sem o congelamento 
do gasto público, ambiente no qual o governo 
poderia ampliar o gasto, seja mediante aumento 
da receita ou por intermédio de déficits públicos, 
a possibilidade de reforma da previdência com 
corte de direitos seria muito baixa. Com o con-
gelamento, a reforma se impõe, inclusive por 
pressão da sociedade.

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

PEC 241 é gatilho 
para reforma 
da previdência

Sem o congelamento 
do gasto público 

a possibilidade de 
reforma da previdência 
com corte de direitos 

seria muito baixa. 
Com o congelamento, 
a reforma se impõe, 
inclusive por pressão 

da sociedade

“A PEC 241 determina que a expansão 
do gasto público não-financeiro nos pró-
ximos 20 anos não poderá ser superior 
à inflação. Pouco se falou da gravidade 
dessa iniciativa, que terá consequências 
catastróficas sobre o futuro do país e do 
povo brasileiro”, ressalta o analista polí-
tico e diretor do Diap, Antônio Augusto 
Queiroz. Segundo ele, a proposta traz 
consequências graves.
l A primeira será a limitação ou o di-

recionamento do papel do Estado apenas 
para garantir o direito de propriedade, 
assegurar o cumprimento de acordos e 
honrar os compromissos com os credores 
das dívidas interna e externa, já que não 
poderá mais criar novos programas nem 
ampliar investimentos.
l A segunda será a retirada do controle 

do Poder Executivo, do Congresso e da 
sociedade sobre o tamanho do orçamento, 
que ficará automaticamente engessado 
por 20 anos, independentemente de haver 
crescimento econômico ou aumento de 
arrecadação.
l A terceira será o acirramento do con-

flito distributivo, com os diversos setores 
da sociedade lutando para ver quem perde 
menos com os cortes, considerando que 
a prioridade é economizar nas despesas 
de custeio e investimento para assegurar 
o pagamento dos encargos da dívida 
mobiliária.
l A quarta será o desmonte do Estado 

enquanto instrumento de prestação de 
serviços, com uma forte reforma adminis-
trativa voltada à desvalorização dos servi-
dores, com corte de direitos e de reajustes, 
além da proibição de novas contratações, 
mediante a vedação de novos concursos 
públicos nos próximos 20 anos.
l A quinta será a inevitabilidade de 

uma reforma ou ajuste com viés fiscal na 
seguridade social e na educação, já que 
o congelamento não se sustenta sem um 
drástico corte de despesas na previdên-
cia e assistência social, na saúde e na 
educação.

“Apenas a título de ilustração, se as 
regras da PEC 241 já estivessem em vigor 
desde 2003, início do primeiro mandato 
do presidente Lula, o salário mínimo, 
atualmente de R$ 880,00 seria equiva-
lente a R$ 509,00. O gasto com saúde e 
educação seria a metade do que é hoje. 
O governo fez uma opção política de não 
aumentar tributo dos mais ricos e eco-
nomizar em cima dos mais pobres. Com 
a PEC 241, a prioridade é o pagamento 
da dívida, já que essa não está sujeita a 
nenhum tipo de congelamento. É simples 
assim”, conclui.

PEC traz graves
consequências

Lucio Bernardo Jr. / CD
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n Previdência Social

Pressionado pelos trabalhado-
res, que rejeitam as mudanças 
anunciadas, e pelos parlamen-

tares aliados, por temor de perder 
votos, o governo deixou para enviar 
a proposta de reforma previdenciária 
ao Congresso Nacional em novembro, 
depois das eleições municipais. En-
quanto isso, movimentos sindicais e 
sociais, além de parlamentares, reu-
nidos na Frente Nacional em Defesa 
da Previdência, discutem o assunto 
e se preparam para enfrentar as 
ameaças a direitos conquistados com 
muita luta. O governo pretende reabrir 
o diálogo com as centrais sindicais, 
empresários e parlamentares.

O ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, um dos condutores da 
discussão da reforma da Previdência, 
afirmou que a prioridade do governo 
no momento é a aprovação da PEC 241, que 
limita os gastos públicos. Isso depois de discutir 
o assunto com o presidente da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia, e do afastamento das centrais da 
comissão destinada a buscar consenso sobre os 
pontos de interesse do governo.

A reforma da Previdência proposta pelo go-
verno tem como pontos polêmicos o aumento 
da idade mínima, igualdade de condições entre 
homens e mulheres e a desvinculação do sa-
lário mínimo. Um dos conflitos ocorre porque 

Sob pressão, governo adia 
envio da reforma da Previdência

n Quem será afetado - Todos os trabalha-
dores ativos. Quem tem até 50 anos terá de 
obedecer às novas regras integralmente; quem 
tem 50 anos ou mais terá regras mais suaves, 
mas com tempo adicional para requerer apo-
sentadoria. Aposentados e quem completar 
os requisitos para pedir o benefício até a 
aprovação da reforma não serão afetados. O 
governo quer que a regra de transição dure 
15 anos para que os efeitos da reforma sejam 
mais rápidos. Quem for enquadrado na regra 
de transição (com 50 anos ou mais) poderá 
se aposentar dentro das regras atuais, mas 
pagará pedágio de até 50% para requerer o 
benefício (se faltar um ano, por exemplo, será 
preciso trabalhar 18 meses).

n Idade mínima - O governo quer idade 
mínima de 65 anos, chegando a 70 para no-
vas gerações. No funcionalismo, já há idade 
mínima – 60 anos, homens e 55, mulheres –, 
mas subirá para igualar regimes. A proposta 
prevê aumento da idade mínima de aposen-
tadoria para além dos 65 anos fixados inicial-
mente, ou seja, o texto propõe um gatilho que 
permite aumentar a idade à medida que subir 
a média de sobrevida – quantidade de anos 
de vida da população após a aposentadoria. A 
medida evitaria a discussão de novos projetos 
de reforma conforme a população for envelhe-
cendo. Caberá a Temer manter ou retirar esse 

dispositivo. Hoje, a expectativa de “sobrevida” 
para quem tem 65 anos é de 18 anos.

n Diferença de regras entre homens e 
mulheres - As mulheres podem se aposentar 
antes dos homens – com cinco anos a menos. 
O governo pretende reduzir essa diferença de 
forma gradual. Com isso, elas deverão levar 
mais de 15 anos para se igualar aos homens.

n aposentadorias especiais - A ideia é 
acabar com a diferença de 5 anos a menos 
para professores, mas de forma gradual. As 
regras devem ficar mais rigorosas para ati-
vidades de risco ou quem lida com agentes 
nocivos. PMs e bombeiros também podem se 
aposentar mais cedo, mas as mudanças são 
de competência dos estados.

n Pensão - A pensão por morte, que é 
integral, deve ser reduzida para 60%, mais 
10% por dependente, para todos os segurados 
– INSS e serviço público.

n Trabalhadores rurais - Considerados 
segurados especiais, os trabalhadores das 
áreas rurais podem se aposentar por idade – 
60 anos homens e 55, mulheres –, bastando 
apenas comprovação da atividade no campo. 
O governo quer que esse segmento também 
passe a contribuir para o regime, ainda que 

em condições mais facilitadas. A idade tam-
bém vai subir.

n benefícios assistenciais - Idosos ou 
deficientes de baixa renda têm direito a um 
benefício assistencial mesmo sem nunca te-
rem contribuído, o que é considerado injusto 
com os demais que contribuem. A ideia é 
subir a idade – hoje de 65 anos – para além 
dos demais e pagar um benefício um pouco 
mais proporcional.

n Desvinculação do piso da Previdência 
do salário mínimo - O governo pretende des-
vincular o reajuste do salário mínimo – que 
permite ganhos reais – do piso previdenciário, 
o que exerce forte impacto nas contas do 
INSS. Mas, o assunto é polêmico e ainda 
não há definição se proposta de mudança 
será enviada ao Congresso junto à reforma 
da Previdência.

n militares das forças armadas - Com 
a possibilidade de fixar idade mínima de 65 
anos para reserva, é estudada alteração na 
carreira para compensar tempo maior na ati-
va. É avaliado o impacto fiscal da pensão das 
filhas para quem optou por pagar adicional 
para manter o benefício (a partir de 2001) a 
fim de decidir se essa questão será revista ou 
não. (Fonte: Jornal O Globo)

Novas regras propostas pelo governo

o governo avalia a Previdência isoladamente, 
apontando déficit crescente, e as entidades de 
trabalhadores querem a avaliação conjunta do 
tripé da seguridade social: previdência, saúde e 
assistência social, sistema de proteção criado 
na Constituição Cidadã de 1988, e nesse caso, 
o sistema é superavitário. 

“Esse grande modelo de proteção tem recur-
sos próprios, conta com diversas fontes de finan-
ciamento, como contribuições sobre a folha de 
pagamentos, sobre o lucro das empresas, sobre 

importações e mesmo parte dos con-
cursos de prognósticos promovidos 
pelas loterias da Caixa Econômica 
Federal. Se há anos eles dizem que há 
déficit, há anos os números mostram 
justamente o contrário”, afirma o pre-
sidente da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil - Anfip, Vilson Romero, no 
artigo A falácia do rombo da Previ-
dência, assinado em conjunto com 
o senador Paulo Paim, coordenador 
da Frente.

Segundo ele, a Anfip divulga anu-
almente a publicação Análise da 
Seguridade Social e os superávits são 
sucessivos, a saber: saldo positivo de 
R$ 59,9 bilhões em 2006; R$ 72,6 
bilhões, em 2007; R$ 64,3 bi, em 
2008; R$ 32,7 bi, em 2009; R$ 53,8 
bi, em 2010; R$ 75,7 bi, em 2011; 

R$ 82,7 bi, em 2012; R$ 76,2 bi, em 2013; 
R$ 53,9 bi, em 2014; e R$ 24 bi, em 2015.

“Prova de que o governo reconhece o sal-
do positivo são medidas como as renúncias 
fiscais com recursos previdenciários e a Des-
vinculação de Receitas da União - DRU, que 
sistematicamente retira parte do orçamento 
da Seguridade Social. Só a DRU, em 2012, 
usurpou R$ 58 bilhões das contribuições so-
ciais. O dano é continuado: R$ 63 bilhões em 
2013 e mais R$ 63 bilhões em 2014”, ressalta.

Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr
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n Saúde nos Tribunais

A judicialização na saúde refere-se à busca 
do Judiciário como última alternativa para 
obtenção do medicamento ou tratamento 
negado pelo SUS, seja por falta de medica-
mentos, seja por questões orçamentárias. 
Porém, a expansão da judicialização tem 
preocupado gestores e juristas, 
pois, sem critérios, pode conduzir 
a um desequilíbrio do orçamento, 
prejudicando políticas públicas já 
avançadas. Esse foi um dos temas 
debatidos pelo Fórum de Entida-
des Nacionais dos Trabalhadores 
da Área da Saúde - Fentas, na 
sede da CNTS. O tema também 
constou da reunião do Conselho 
Nacional de Saúde e está na pauta 
do Supremo Tribunal Federal.

Em entrevista para a CNTS TV, 
o conselheiro Francisco Batista Ju-
nior ressaltou que um dos motivos 
do crescente número de judiciali-
zação na saúde se dá por pacientes buscarem 
medicamentos que estão em fase experimental 
no exterior e não tem sua eficácia comprovada. 
“Temos a preocupação muito grande de de-
terminadas posturas de algumas associações 
de usuários que buscam conseguir na justiça, 
por exemplo, o acesso a medicamentos que 
não têm registro no Brasil. Tem gente que é 

orientada por determinados atores jurídicos a 
entrarem com ação na justiça contra o Estado, 
reivindicando medicamento que nem fora do 
país tem a sua eficácia comprovada e está 
em período de experiência. Geralmente são 
medicamentos de uso oncológico”.    

Ainda segundo Júnior, a falta de assistên-
cia farmacêutica no SUS é de extrema impor-
tância. “Não há dúvida de que a assistência 
farmacêutica no Sistema Único de Saúde 
sempre foi uma coisa muito complexa e uma 
das maiores dificuldades para a população. 
Enfrentamos dificuldades em todas as esferas 
do SUS, mas a questão do medicamento sem-

pre foi a coisa mais urgente. E não temos como 
justificar alguns gestores que deixam faltar na 
sua rede de serviços medicamentos que nem 
são tão caros assim”, concluiu.  

A discussão no Fentas antecedeu à 
reunião do Conselho Nacional de Saúde, 

de forma que as entidades de traba-
lhadores na saúde se preparem para 
o debate e busquem uma posição de 
consenso. Para o vice-presidente da 
CNTS e conselheiro do CNS, João Ro-
drigues Filho, é essencial discutir as 
pautas antes de serem apresentadas 
na reunião do Conselho, pois em cima 
delas é que as entidades definem a 
posição a ser defendida pela represen-
tação dos trabalhadores no Conselho.

Pedido de vista do ministro Teori 
Zavascki, do Supremo Tribunal Fede-
ral, suspendeu o julgamento conjunto 
dos Recursos Extraordinários (REs) 
566471 e 657718, retomado pelo 

plenário do Tribunal dia 28 de setembro. Os 
recursos, que tiveram repercussão geral reco-
nhecida, tratam do fornecimento de remédios 
de alto custo não disponíveis na lista do SUS e 
de medicamentos não registrados na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. (ver 
íntegra da matéria na Agência CNTS - Saúde 
em Pauta nº 603 no site da CNTS)

a necessidade de maior participação das 
instâncias de controle social na busca de 
soluções para o fenômeno da judicializa-

ção da saúde foi a tônica das discussões, na 
reunião do Conselho Nacional de Saúde, dia 
15 de setembro, com debate sobre “O sistema 
de justiça brasileiro e o direito à saúde”. Parti-
ciparam representantes do Conselho Nacional 
de Justiça, da Defensoria Pública da União, do 
Ministério Público, da Advocacia-Geral da União 
e do Ministério da Saúde.

“O principal na avaliação que trago é que o 
controle social precisa cumprir com suas atribui-
ções, fazer o que tem que ser feito, ou seja, discutir, 
elaborar, formular as políticas para encontrarmos 
respostas. Do ponto de vista do financiamento do 
SUS já temos feito muitas mobilizações, mas não 
é só a questão do financiamento; há muitas ques-
tões que precisam ser estruturadas. Precisamos ter 
políticas para que possamos diminuir o volume do 
processo de judicialização”, afirmou o presidente 
do CNS, Ronald Santos.

A participação do controle social nessas 
discussões também foi ressaltada pelo conse-
lheiro do CNJ Arnaldo Hossepian, supervisor 
do Fórum Nacional da Saúde, cuja atribuição 
é monitorar e buscar soluções para o fenômeno 
da judicialização da saúde. Segundo ele, inte-
grantes dos conselhos estaduais de Saúde que 
representem os usuários do SUS terão assento 
garantido nos comitês estaduais da Saúde, 
que serão criados pelos Tribunais de Justiça 
e Tribunais Regionais Federais com base na 
recém-publicada Resolução CNJ n. 238, de 6 
de setembro de 2016.

Os comitês terão entre suas atribuições auxi-
liar os tribunais na criação de Núcleos de Apoio 

Fentas debate recursos ao Judiciário

Controle Social deve buscar soluções 
para a judicialização da saúde

Técnico do Judiciário (NAT-JUS), constituído de 
profissionais da saúde, para elaborar pareceres 
acerca da medicina baseada em evidências. Es-
ses pareceres serão utilizados pelos juízes como 
subsídio para tomada de decisões em ações de 
direito à saúde. Outros integrantes dos comitês, 
segundo a resolução do CNJ, são representantes 
do Judiciário, do Ministério Público, da Defen-

soria Pública, da advocacia e dos gestores da 
área de saúde.

A iniciativa do CNJ foi bem avaliada pelos 
conselheiros do CNS, principalmente pelo fato 
de a resolução garantir assento para represen-
tantes do controle social nos comitês estaduais. 
Ao mesmo tempo, porém, tanto o presidente do 
CNS quanto outros participantes observaram ser 
necessário também que os responsáveis pela 
formulação e execução das políticas de saúde 
cumpram com suas atribuições constitucionais.

“Não vamos esperar que o Judiciário faça o 
que o gestor da saúde tem que fazer, o que o Le-
gislativo tem que fazer, o que o controle social tem 
que fazer. Não podemos esperar e delegar para o 
Judiciário uma atribuição que, constitucionalmen-
te, está delegada também para outras estruturas 
do Estado brasileiro”, declarou Ronald Santos.

Durante a reunião, os participantes concorda-
ram que todo cidadão tem o direito de recorrer à 
Justiça para garantir seus direitos. Destacaram 
que o objetivo das discussões não é restringir 
esse direito, mas sim, estreitar o diálogo entre 
todos os atores envolvidos para que o SUS cum-
pra com suas atribuições constitucionais e os 
pacientes consigam exercer o seu direito à saúde.

Foi destacado também que o crescimento da 
judicialização traz prejuízos ao planejamento dos 
gestores e a seus orçamentos, pois, em grande 
parte dos casos, eles são obrigados pela Justiça 
a fornecer medicamentos e outros tratamentos 
muito caros, fora da tabela do SUS ou mesmo 
importados. Segundo informou o Ministério da 
Saúde, as três esferas de gestão do SUS terão 
este ano um gasto de R$ 7 bilhões só com o 
cumprimento de decisões judiciais. (Por Jorge 
Vasconcellos - Assessoria CNS)
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Fetessesc realiza XXV Encontro 
Estadual de Dirigentes Sindicais

além de ser um representante do trabalha-
dor, o dirigente sindical também possui 
o contato mais próximo com a base da 

categoria, e por isso é quem informa e esclarece 
dúvidas sobre os direitos trabalhistas. Muitas ve-
zes os dirigentes são procurados para responder 
perguntas como: Tenho o direito a um descanso 
de 15 minutos antes do início da hora-extra? E se 
eu estiver em contrato de experiência e sofrer um 
acidente de trabalho, tenho direito e a garantia 
de manter o meu emprego?*

Para auxiliar os dirigentes sindicais da área da 
saúde a responder dúvidas como as descritas aci-
ma e debater criticamente o papel dos sindicatos 
na atual conjuntura foi realizado em Criciúma, 
nos dias 14, 15 e 16 setembro, o XXV Encontro 
Estadual de Dirigentes Sindicais Trabalhadores 
em Saúde do Estado de Santa Catarina. Cerca 
de 80 dirigentes participaram do evento, que 
ocorreu na sede do SindiSaúde de Criciúma e 
Região, organizado pela Federação dos Traba-
lhadores em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde do Estado de Santa Catarina - Fetessesc.

A mesa de abertura contou com a presença 
do presidente da Federação, Cleber Ricardo 
Cândido; do diretor de Assuntos Culturais e 
Orientação Sindical da CNTS e diretor da Fe-
deração dos Empregados em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Estado do Rio Grande 
do Sul - Feesseres, Emerson Pacheco; da secre-
tária da Mulher Trabalhadora da CUT de Santa 
Catarina, Sueli Silvia; do tesoureiro-geral da 
CNTS e diretor da Fetessesc, Adair Vassoler; e 
do presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Tenho o direito a um descanso de 15 
minutos antes do início da hora-extra?

resposta: De acordo com o Capítulo 3 
da CLT, que aborda a proteção do trabalho 
da mulher, em caso de prorrogação do 
horário normal de trabalho, o descanso de 
15 minutos é obrigatório somente para as 
mulheres.

Se eu estiver em contrato de experiên-
cia e sofrer um acidente de trabalho, tenho 
direito à garantia de manter o emprego?

resposta: Sim. O empregado submetido 
a contrato de trabalho por tempo determi-
nado tem a garantia provisória de emprego 
se sofrer um acidente de trabalho. (Fonte: 
Fetessesc)

A Campanha de Sindicali-
zação do Sindicato dos Traba-
lhadores em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde de 
Chapecó e Região - Sitessch 
já está valendo. Com o lema 

 
o objetivo é atingir 500 novas 
sindicalizações. O lançamento 
oficial ocorreu com a distri-
buição do informativo Saúde 
e Luta referente ao terceiro trimestre de 2016. Como 
proposta para prêmios serão sorteados um Climatiza-
dor 9000 BTUs – prêmio intermediário ao atingir 250 
novos sindicalizados – e uma moto Biz, ao atingir 500 
sindicalizações. Os atuais sócios com mensalidades 
em dia também participam.

A primeira atividade de sindicalização foi realiza-
da em São Lourenço do Oeste/SC, com o Sindicato 
Móvel. Para a presidenta da entidade, Maria Salete 
Cross, a iniciativa vem ao encontro dos anseios da 
entidade e visa fortalecer o trabalho sindical pois, ao 
mesmo tempo em que incentiva a sindicalização, aproxima ainda mais o 
trabalhador e seu sindicato. “Estamos otimistas e prontos para mais este 
importante trabalho junto à categoria que representamos”, afirmou Maria. 
(Foto: Patrícia Duarte/Sitessch)

Campanha de Sindicalização 
do Sitessch está valendo

de Criciúma, Julio Zavadil.
No primeiro dia, os palestrantes comentaram 

a atual conjuntura política brasileira e destaca-
ram a importância da formação dos dirigentes 
sindicais para este momento em que o governo 
federal indica possíveis mudanças nas leis traba-
lhistas. Para Adair Vassoler, o evento “deve servir 
de ferramenta para os dirigentes”.

Nos dias 15 e 16 os palestrantes Ivan Bitten-
court, Zilmara Alencar e Clélia Mara Fontanella 
Silveira abordaram temas como aposentadoria 
especial, direito sindical, financiamento sindical 
e violência contra a mulher.

A Fetessesc avalia que o XXV Encontro 
Estadual ofereceu aos participantes conteúdos 
importantes para o dia a dia do trabalhador na 
luta em defesa de seus direitos e conquistas, 
como também indicou de que forma os diri-
gentes sindicais podem atuar juntamente aos 
trabalhadores perante a constante ameaça às 
leis trabalhistas. (Fonte: Fetessesc)

O Sindicato dos Tra-
balhadores em Estabele-
cimentos de Serviços de 
Saúde do Estado do Mato 
Grosso do Sul - Sintesaú-
de/MS e o Sindicato dos 
Trabalhadores na Área 
de Enfermagem - Siems, 
também estadual, fecha-
ram o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2016/2017 
com a Associação Bene-
ficente de Campo Grande 
- Santa Casa, conquis-
tando reajuste salarial 
de 23,85% no piso nor-
mativo dos trabalhadores 
administrativos e técni-
cos de enfermagem e de 
9,83% para os demais 
trabalhadores, a partir 
de janeiro de 2017. “Foi 
um índice excelente diante da grave crise que atinge o país, em 
especial o setor da saúde”, destaca Osmar Gussi, presidente do 
Sintesaúde e da Federação dos Empregados em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do MS - Feessaúde, entidade que deu todo 
apoio às negociações.

O acordo também mantém as cláusulas econômicas e sociais 
do termo em vigência. A negociação foi concluída após paralisação 
parcial, dia 27 de setembro, de trabalhadores de todos os setores 
da Santa Casa, maior hospital da região centro-oeste, sem prejuízo 
aos pacientes, devido à morosidade patronal nas negociações. “No 
mesmo dia, a classe patronal marcou uma mesa de negociação com 
a direção dos sindicatos e a comissão de trabalhadores, onde foi 
feita a proposta, assegurando o êxito na luta dos trabalhadores”, 
avalia Gussi.

Feessaúde e Sintesaúde/MS 
conquistam reajuste salarial



Jornal CnTS l Agosto/Setembro/Outubro de 2016 17

n S i n d i c a t o s  e  F e d e r a ç õ e s

Os mais de 300 parti-
cipantes do 23º Seminário 
dos Aposentados na Saúde, 
realizado na Colônia de 
Férias do Sindicato, em Pe-
ruíbe, nos dias 16,17 e 18 
de setembro, reafirmaram a 
disposição de lutar contra 
a reforma da Previdência, 
que irá retirar direitos dos 
trabalhadores.

O evento foi coordenado 
pelo presidente José Lião 
de Almeida, pelo secretário-
geral Joaquim José da Silva 
Filho, pelo 1º vice-presidente José Sousa da Silva e pela diretora Ana 
Maria Mazarin da Silva. A coordenação cultural ficou a cargo do diretor 
Milton Gomes.

“A maioria absoluta dos presentes apoia a mobilização para a luta 
contra a perda de direitos conquistados”, destacou José Lião de Almeida. 
“Os trabalhadores e aposentados não vão suportar mais essa subtração. 
Certamente vão resistir. É uma questão de sobrevivência, de legítima de-
fesa”, avaliou Joaquim José da Silva Filho.

Além dos coordenadores, estiveram presentes os diretores Geraldo San-
tana, Edgar Veloso, Maria de Fátima Neves de Souza, Djanira Ivata, José 

Francisco dos Santos, 
Delfina Canedo e vá-
rios diretores suplentes. 
Também participaram 
do seminário os alunos 
do curso de Cuidador 
de Pessoas do Sindicato, 
que realizaram ativida-
des de estágio. (Texto e 
foto: Paulo Pavone)

SinSaudeSP reafirma luta contra 
a reforma na Previdência no 23º 

Seminário dos Aposentados
Uma comissão de 

auxiliares e técnicos 
de enfermagem, orga-
nizada pelos diretores 
do SinSaudeSP Milton 
Gomes e Geraldo San-
tana, esteve presente 
na audiência pública 
sobre a Lei do Descan-
so na Enfermagem, na 
Assembleia Legislativa 
de SP - Alesp. O Projeto  
de Lei nº 1.240 é de autoria do deputado estadual Carlos Giannazi.

A exigência legal para a implantação de lugares dignos para o des-
canso dos profissionais é uma luta do Sindicato, que já tem conseguido 
essa conquista em vários hospitais. A luta vai continuar em busca desta 
importante reivindicação para a categoria. Durante a audiência pública, 
realizada no Auditório Teotônio Vilela, que estava lotado, destacamos ain-
da a presença de José Baía de Lima e Delfina Canedo Molo, diretores do 
SinSaudeSP; Valdirlei Castagna e Emerson Pacheco, dirigentes da CNTS; 
além de outras lideranças da enfermagem. Parabéns a todos pela presença! 
(Texto e foto: Paulo Pavone)

Sindicato presente 
em audiência sobre a Lei 

do Descanso na Alesp

Uma comissão de 
diretores do SinSau-
deSP e  trabalhadores 
da categoria da saúde 
participaram da grande 
mobilização das cen-
trais sindicais, realiza-
da na Avenida Paulista, 
dia 22 de setembro. 
O ato foi contra as 
propostas anunciadas 
pelo governo, como 
as das reformas da 
Previdência Social e 
Trabalhista e a PEC 
241, que impõe limite para os investimentos sociais. A iniciativa de 
participar dessa grande luta da classe trabalhadora foi reafirmada du-
rante o 23º Seminário dos Aposentados da Saúde, em Peruíbe, evento 
coordenado pelo presidente José Lião de Almeida, pelo secretário-geral 
Joaquim José da Silva Filho, pelo 1º vice-presidente José Sousa da Silva 
e pelos diretores Milton Gomes e Ana Maria Mazarin da Silva. (Texto e 
foto: Paulo Pavone)

A coordenação da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Saúde - CNTS reuniu-se no SinSaudeSP para 
tratar de assuntos da entidade. Estiveram presentes o pre-
sidente da CNTS e do SinSaudeSP, José Lião de Almeida; 
o secretário-geral, Valdirlei Castagna; o tesoureiro-geral 
Adair Vassoler; o vice-presidente, João Rodrigues Filho; e 
o diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários da CNTS 
e secretário-geral do SinSaudeSP, Joaquim José da Silva 
Filho. (Texto e foto: Paulo Pavone)

SinSaudeSP participa 
de ato das centrais 

Coordenação da CNTS 
se reúne no Sindicato

A diretoria do SinSaudeSP re-
alizou mais um evento de interes-
se público, dia 15 de outubro de 
2016, quando promoveu, em sua 
sede social, a tradicional Festa 
das Crianças, oferecida aos filhos 
e netos dos(as) trabalhadores (as) 
da saúde. O evento constou de 
shows, brincadeiras, distribuição 
de brinquedos, pipoca e algodão 
doce. Para incentivar a criativi-
dade das crianças e o amor pela 
arte, o SinSaudeSP - Sindicato 
Cidadão, de Lutas e Inclusivo, 
realizou o concurso de desenhos, 
focando o tema da festa: “O Voo 
das Corujas”. As crianças criaram 
desenhos sobre o tema.

Festa das 
Crianças

Evento 
foi marcado 
por críticas 
a cortes de 

direitos
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Trabalhadores e di-
rigentes sindicais reali-
zaram, dia 2 de setem-
bro, Ato Unificado dos 
Sindicatos da Saúde 
contra o caos na saúde 
pública do Estado do 
Rio Grande do Norte e 
dos municípios. A con-
centração do evento 
foi em frente à sede da 
Secretaria Estadual de 
Saúde Pública do Estado - Sesap, de onde partiu 
a caminhada com destino à prefeitura de Natal. 

Durante a manifestação, os presidentes e 
diretores dos sindicatos falaram sobre as difi-
culdades enfrentadas pelas categorias, nesse 
momento pelo qual passa a saúde pública do 
Estado. Além da crônica falta de insumos, re-
médios e vagas em leitos que até já se tornou 
“natural” nas unidades hospitalares, nos últimos 
meses o problema tem se agravado com a falta 
de segurança e de alimentação para servidores e 
acompanhantes e até o lixo está acumulado nas 
unidades devido à greve da empresa que recolhe 
os lixos nos hospitais do Estado.

Participaram do ato o Sindicato de Enferma-
gem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empre-
gados em Clínicas e Casas de Saúde do Estado do 
Rio Grande do Norte - Sipern, vinculado à CNTS; 
além dos sindicatos dos Médicos - Sinmed RN, 
dos Odontologistas - Soern, dos Servidores da 
Saúde - Sindsaúde, dos Farmacêuticos - Sinfarn e 
dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia - Sinttar, 

entre outras entidades 
da sociedade civil or-
ganizada.

O presidente do 
S ipern,  Domingos 
Ferreira, destacou o 
atraso de dois meses 
de salário dos servi-
dores terceirizados e 
a luta para não perder 
direitos trabalhistas 
adquiridos. “O governo 

quer tirar a insalubridade dos profissionais da 
saúde e isso não podemos permitir, assim como 
os salários atrasados devido à falta de repasse 
as empresas terceirizadas. Temos trabalhadores 
sendo expulsos de casa por que trabalham, mas 
não recebem nem mesmo o seu salário em dia, 
para poder honrar com o seu aluguel”, destacou.

Durante o evento foram destacadas ainda as 
diretrizes a serem trabalhadas pelos sindicatos, 
para tentar melhorar a situação atual. Entre ou-
tras medidas a serem tomadas, está a solicitação 
de visitas de órgãos nacionais como as comissões 
de Direitos Humanos do Senado e da Câmara, 
nos hospitais do Rio Grande do Norte.

Os sindicatos solicitam ainda que parte 
da verba que será devolvida ao Estado por 
pagamento das obras do estádio Arena das 
Dunas (R$ 77,5 bilhões) seja aplicada na 
estruturação dos hospitais e pagamento de 
dívidas da saúde e que as escalas das unida-
des hospitalares sejam regularizadas. (Fontes: 
Sinmed e Sipern)

Ato unificado reúne 
sindicatos da saúde do RN

A 18ª Vara Cível da Capital deferiu o pedi-
do do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem do Estado de Alagoas - Sateal e 
suspendeu a eleição dos novos conselheiros do 
Conselho Estadual de Saúde (CES/AL) para o 
biênio 2016/2018. O mandado de segurança 
impetrado pelo Sateal denunciou atos ilegais 
praticados pela presidência do CES/AL. 

O edital contrariava as regras estabelecidas 
pelo regimento eleitoral do Conselho, como 
abertura de inscrições das entidades e institui-
ções interessadas antes da publicação do edital, 
bem como pela não observância da legislação 
pertinente, que estabelece a obrigatoriedade da 
presença, na referida comissão, de um repre-
sentante do Conselho Nacional de Saúde e da 
Ordem dos Advogados do Brasil.

O presidente do Sateal, Mário Jorge Filho, 
aponta ainda que o próprio edital se contradizia 
ao detalhar o prazo para inscrições das entidades 
e instituições interessadas, que aparecia com 
data diferente. “As inscrições começaram no 
dia 8 de julho, mas o edital só foi publicado no 
Diário Oficial do Estado no dia 15 de julho. Como 
os interessados poderiam se inscrever antes do 
prazo se o edital sequer havia sido publicado”, 
questionou Mário Jorge. (Fonte: Sateal)

Justiça atende 
Sateal e suspende 

eleições do 
Conselho Estadual 

de Saúde

Este é o tema da campanha Cuidando de 
Quem Cuida, lançada dia 6 de outubro, 
numa parceria da Universidade Federal da 

Fronteira Sul - Campus Passo Fundo, da Federação 
dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do 
Sul - Feessers e do Sindisaúde de Passo Fundo, 
integrada à campanha mundial Outubro Rosa e 
Novembro Azul, de prevenção ao câncer de mama 
e de próstata. O tema foi abordado em palestras e 
debates, com participação do tesoureiro-geral da 
CNTS, Adair Vassoler, que apresentou os índices 
da doença e ressaltou a importância da prevenção. 

“As chances de cura do câncer de mama são 
de até 97%, se a mulher buscar tratamento na 
fase inicial da doença e a mamografia, exame 
que deve ser feito uma vez por ano, a partir dos 
40 anos, é capaz de identificar tumores ainda 
muito pequenos, de apenas um milímetro. No 
caso do câncer de próstata, segundo tipo mais 
frequente nos homens, tem taxa de 90% de 
cura se o diagnóstico for inicial. É preciso que o 
homem se informe e faça também os exames de 
sangue e de toque, único capaz de identificar a 
doença com precisão”, alertou Vassoler.

O público alvo da campanha são os traba-
lhadores da saúde dos hospitais de Passo Fundo 
e região. A campanha se estende pelos dois 
meses com atividades integradas de prevenção à 
saúde de mulheres e de homens que trabalham 
no setor. Um dos seus principais pontos será a 
realização de um questionário para levantamento 
da situação de saúde dos trabalhadores(as) da 
saúde, cujo resultado o Curso de Medicina da 
UFFS transformará em um projeto de extensão.

O movimento, que será estendido a todo o 
Estado por meio dos outros 26 Sindisaúdes filia-
dos à Feessers, conta com o apoio da Secretaria 
Municipal da Saúde de Passo Fundo, do Coren
-RS, do Sindicato dos Enfermeiros, do Hospital 
da Cidade e do Hospital São Vicente de Paulo. O 
público alvo estimado é de 25 mil trabalhadores 
da saúde e seus familiares, estudantes, docentes 
e técnicos das universidades e cursos técnicos 
que se integrarem às ações em outras cidades 
do Rio Grande do Sul. 

Dirigentes sindicais e trabalhadores da saúde 
serão os agentes multiplicadores da campanha. 
(Com Rosa Pitsch – Feessers)

“Cuida melhor do outro, 
quem cuida bem de si”

Com a participação de dirigentes de 
sindicatos de trabalhadores da saúde e 
outras categorias, o Sindisaúde de Passo 
Fundo (RS) inaugurou, dia 5 de outubro, 
sua sede própria. A presidente do Sin-
dicato, Terezinha Perissinotto, ressaltou 
que a conquista foi a realização de um 
dos maiores sonhos da categoria nos 32 
anos de existência do Sindisaúde, que 
abrange 67 municípios do noroeste do 
Rio Grande do Sul.

O tesoureiro-geral da CNTS, Adair 
Vassoler, e o presidente da CNTSS, San-
dro Cesar, prestigiaram a inauguração. 
Os convidados foram recepcionados para 
a apresentação das duas casas e o salão 
de eventos, com 127 metros quadrados, 
onde foi oferecido jantar de confraterniza-
ção. Também compareceram ao evento o 
presidente da Feessers, Milton Kempfer; 
o presidente do Coren-RS, Daniel Souza; 
dirigentes dos Sindisaúdes de Pelotas, Ijuí, 
Santa Rosa, Caxias do Sul, Rio Grande, 
Erechim, Montenegro, Santiago, São Ga-
briel e Bagé.

Estiveram presentes, ainda, represen-
tantes dos sindicatos de trabalhadores de 
máquinas agrícolas, da alimentação, em 
educação do ensino primário, vigilantes, 
bancários, metalúrgicos e da construção 
civil de Passo Fundo. Também prestigia-
ram o evento dirigentes do sindicato da 
alimentação de Serafina e de Tapejara. 
(Com Rosa Pitsch)

Sindisaúde de 
Passo Fundo 
inaugura sede
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a saúde é um bem inalienável da pessoa humana e um direito de 
cidadania. Entendê-la desta forma, é defender o acesso universal 
à saúde como prioridade para transformar as condições de vida de 

uma população. 
A Constituição Brasileira aprovada em 1988 estipula: “A saúde é di-

reito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”, entretanto o que se configura atualmente é um 
processo crescente de desconstrução do Sistema Único de Saúde (SUS), 
vinculando a saúde cada vez mais ao mercado, ao ponto de o atual governo 
interino dizer ser preciso que o Brasil repactue o acesso da população à 
saúde, pois o orçamento não sustentará as obrigações do Estado. 

Os problemas relacionados à promoção da saúde, no âmbito da rea-
lidade brasileira, devem ser reconhecidos e enfrentados diuturnamente 
como objeto de políticas públicas e sociais, de forma que o acesso à saúde 
possa indicar transformações nas condições de vida de uma população. 
O cuidado com a saúde requer esforços de todos os profissionais de saú-
de, de forma que a manutenção da saúde, a prevenção e a recuperação 
de agravos devam ocorrer com alto nível de resolutividade baseado nos 
princípios de universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde, 
fundamentais para melhora das condições de vida do cidadão brasileiro. 

Dentre estes profissionais, entendemos o papel fundamental da enferma-
gem no enfrentamento dos grandes desafios para a atenção integral à saúde, 
de forma segura e com qualidade para todos. Constitui o grupo profissional 
preponderante no cotidiano do atendimento aos milhões de brasileiros usuários 
do SUS. Somos responsáveis por 60% a 80% do total das ações na Atenção 
Básica e aproximadamente 90% das ações de saúde em geral. 

O SUS é o espaço da formação, da pesquisa e da prática profissional em 
enfermagem. Assim, é preciso considerar que tudo que afeta o SUS, afeta 
diretamente a enfermagem. Portanto, na atual conjuntura do sistema políti-
co brasileiro, os ataques ao SUS, que se encontrava em franco processo de 
consolidação, representam uma ameaça à saúde como direito de cidadania. 
Devemos protestar e reafirmar a nossa luta contra quaisquer subterfúgios 
com a finalidade de privatização da saúde e redução de direitos.

Neste contexto, ameaças vêm de todos os lados, o que implica reforçar 
o SUS como política de Estado e garantir seus princípios de universalidade, 
integralidade e equidade. Individual e coletivamente, havemos que defendê
-lo incondicionalmente, exercendo um enfrentamento político consistente e 
eticamente comprometido, como parte dos princípios e valores intrínsecos 
da nossa profissão. 

Para isto, a enfermagem brasileira precisa refletir sobre a relevância 
de sua participação histórica na construção e manutenção de um sistema 
de saúde universal, encarar os desafios do presente e lançar-se para um 
futuro mesmo que ainda incerto. Desta forma convocamos a Enfermagem 
e a sociedade em geral para defender o preceito constitucional de saúde 
como direito e o SUS como patrimônio inalienável do povo brasileiro.

Frente a esta contextualização as Entidades Representativas da Enfer-
magem Brasileira repudiam com veemência o projeto de desconstrução 
do SUS e destacam as principais e atuais ameaças: 

l Repúdio à ideia de que o país não tem condições para arcar com 
o tamanho do SUS, demonstrando que os direitos sociais não são uma 
prioridade e estão subordinados aos interesses econômicos; 

l Somos contrários à ampliação da privatização na gestão da saúde e 
da precarização do trabalho; 

l Somos contrários aos cortes ou deslocamento do dinheiro público 
que venha lesar o financiamento do SUS; 

l Posicionamo-nos contra a Portaria 1482/2016, pois esta proposta 
não trará solução para os problemas do Sistema Único de Saúde (SUS), 
não atendendo as necessidades de pessoas em condições crônicas e ido-
sos, resultando em planos limitados a consultas ambulatoriais e a exames 
subsidiários de menor complexidade; 

l Tão pouco compartilhamos da nefasta ideia de regulamentação de 
cobrança diferenciada de procedimentos do Sistema Único de Saúde por 
faixa de renda, pois entendemos ser mais um mecanismo de enfraqueci-
mento do SUS; 

l Somos contrários à PEC 241/16, que propõe congelar gastos públicos 
por 20 anos para pagar dívida pública, considerando que a medida recairá 
principalmente sobre os trabalhadores, os servidores e os serviços públi-
cos e, especialmente, em áreas essenciais à população brasileira como a 
Educação, Saúde e Segurança; 

Enfermagem em Defesa da Saúde 
como Direito Constitucional

l Reforçamos posição contrária à ampliação da desvinculação do 
orçamento da União, estados e municípios; 

l Somos contrários ao Projeto de Lei do Senado 259/2009, que permite 
a participação de empresa e de capital estrangeiro na assistência à saúde; 

l Defendemos o respeito à Constituição Cidadã de 1988 e as deli-
berações das Conferências Municipais, Estaduais e Nacionais de Saúde; 

l Somos contrários ao Projeto de Lei da Câmara 30 de 2015 que trata 
sobre a terceirização de atividades fins, inclusive afetando a Enfermagem; 

l Continuaremos defendendo mais investimentos nos profissionais de 
saúde e a valorização dos servidores públicos, em especial a jornada de 
30 horas garantida pela Constituição; 

l Defendemos a regulação, acompanhamento e controle da reestrutura-
ção curricular da Enfermagem, articulada com a regulação e a fiscalização 
da qualidade de criação de novos cursos, em acordo com as necessidades 
de saúde da população e do SUS, com ampla participação de todas as 
entidades representativas da categoria; 

l Somos contrários à formação de profissionais de enfermagem na 
modalidade de ensino à distância (EAD) e alertamos as autoridades sobre 
o risco desta formação à qualidade do cuidado prestado; 

l Denunciamos a falta de Cobertura Universal de Saúde, que não 
produz atendimento a todos e sim pacotes limitados de serviços que não 
atendem às necessidades de saúde da população; 

l Defendemos o fortalecimento da região de saúde como elemento para 
a integralidade da assistência à saúde em razão das interdependências 
federativas; 

l Reforçamos posição contrária a Projetos de Lei, que venham a discutir 
atividades privativas ao médico, pois entendemos que esta proposta de 
alteração descaracteriza um dos princípios do SUS, que é a integralidade, 
bem como esta proposta se colocar contra a multidisciplinaridade nas 
ações de saúde, como conquistado na Lei 8080/90 e previsto em outros 
dispositivos legais; 

l Acreditamos ser necessário fortalecer a articulação entre os espaços 
de participação social em todas as políticas públicas, com vistas ao de-
senvolvimento de ações interssetoriais.

Desejamos e nos colocamos à disposição para debater e participar na 
construção e implementação das medidas que visem ampliar o nível de 
saúde da população bem como a qualidade assistencial. 

Assinam este documento: 

associação brasileira de Enfermagem - abEn 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS 

Conselho federal de Enfermagem - CofEn 
federação Nacional dos Enfermeiros - fNE

n Manifesto
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o câncer de mama é o tipo de câncer que 
mais mata mulheres no Brasil. Entre 2009 
e 2014, o índice de casos da doença no 

país aumentou 13,4%, número que representa 
uma taxa de aumento de mais ou menos 2% ao 
ano. Ao todo, são 57 mil novos casos de câncer 
de mama no Brasil a cada ano, segundo dados do 
Instituto Nacional do Câncer - Inca. Levantamento 
feito pela Sociedade Brasileira de Mastologia - 
SBM indica que a taxa de mortalidade é maior 
entre mulheres com mais de 70 
anos. Há também uma diferença 
nos índices de morte por câncer 
verificados por região do país: 
no norte o índice é de 12,9%; 
no nordeste é de 14,9%; já na 
região sul é de 15,3%; na região 
centro-oeste é de 16,6%; e no 
sudeste é de 16,9%.

As chances de cura do cân-
cer de mama são de até 97%, 
se a mulher buscar tratamento 
ainda na fase inicial da doen-
ça. A mamografia é capaz de 
identificar tumores ainda muito 
pequenos, de apenas um milí-
metro. Depois dos 40 anos, as 
mulheres devem se submeter ao exame de ma-
mografia uma vez por ano, segundo recomenda 
a Sociedade Brasileira de Mastologia. 

Já nos homens o câncer de próstata é o 
segundo tipo mais frequente. Segundo o Inca, 
há o registro de 70 mil novos casos por ano no 
país para uma doença que tem taxa de 90% 
de cura se o diagnóstico for inicial. O problema 
é que o homem brasileiro tende a descobrir 
tarde a doença devido à falta de informação 
e à resistência ao exame de toque retal. Esse 
exame é insubstituível e o único capaz de 
identificar a doença com precisão.

Segundo o Centro de Referência da Saúde do 
Homem, 60% dos pacientes do sexo masculino 
só procuram tratamento quando a doença está 

em estágio avançado. O exame de toque não é o 
único que deve ser realizado. A medição da taxa 
de PSA, uma enzima produzida pela próstata que 
permite a liquidez do sêmen, também é um indica-
tivo para o surgimento da doença. Um exame não 
substitui o outro e, em alguns casos, mesmo com 
a taxa normal de PSA, o paciente é diagnosticado 
com câncer.

Para alertar a população sobre a incidência 
dessas doenças, no mundo inteiro, anualmente, 

são realizadas as campanhas 
‘Outubro Rosa’ e ‘Novembro 
Azul’, destinadas à prevenção e 
combate do câncer de mama e 
próstata, respectivamente. Pelo 
quarto ano consecutivo a CNTS 
participa das campanhas e in-
centiva a realização de exames 
preventivos, como forma de 
conter o aumento na incidência 
dos cânceres. 

O objetivo da Confederação 
é, também, ampliar o alerta 
para o cuidado com todas as 
doenças. Para o presidente da 
Confederação, José Lião de 
Almeida, “a falta de informação 

por parte da população a respeito dos exames 
realizados precisa ser superada. A análise clínica 
é fundamental para um diagnóstico precoce e um 
tratamento que viabilize a cura”.

A diretora e coordenadora do Comitê de 
Gênero da CNTS, Maria Salete Cross, alerta 
para a importância da prevenção. “É preciso de-
tectar a doença no início, quando o tratamento 
é possível. Este alerta vai principalmente para 
os homens, que por um tabu vão tardiamente 
realizar o exame necessário para detecção do 
câncer de próstata. Para isso, o poder público 
precisa investir massivamente em campanhas 
e mobilizações para que a população possa 
realizar os exames necessários”, ressalta. (Com 
informações Inca, Portal iG e UOL).

n Outubro Rosa – Novembro Azul

CNTS alerta para 
prevenção como forma 
de combate ao câncer

Com o objetivo de debater junto 
aos trabalhadores da saúde o que 
está por trás das propostas de refor-
ma trabalhista e previdenciária ela-
boradas pelo governo Michel Temer, 
a Federação dos Auxiliares, Técnicos 
Trabalhadores da Área da Saúde do 
Estado do Rio de Janeiro – FATERJ 
realizou, nos dias 22 e 23 de setem-
bro, fórum que reuniu sindicatos da 
base da Federação. Participaram do 
evento mais de 100 pessoas.

“A intenção do governo é aprovar 
medidas a qualquer custo, defen-
dendo as mesmas como modernas 
e inevitáveis para desqualificar e 
vencer possíveis resistências. No 
contexto de crise, os direitos re-
presentam garantias importantes 
contra as tendências devastadoras 
que rapidamente destroem o que 
foi conquistado ao longo de muito 
tempo”, afirmou a presidente da 
FATERJ, Maria Barbara da Costa.

O diretor de Assuntos Culturais 
da CNTS, Emerson Pacheco, este-
ve representando a Confederação 
e avaliou positivamente o evento. 
“Foi muito proveitosa a realização 
do seminário por conta do nível dos 
debates propostos e pelo conheci-
mento dos palestrantes. A CNTS se 
orgulha de ser co-patrocinadora do 
evento que, com certeza, cumpriu a 
finalidade de organizar e aproximar 
os dirigentes sindicais de diferentes 
regiões do Rio”.

Foram realizados, ao todo, seis 
painéis com os temas: A Reforma 
da Previdência e seus Impactos nos 
Benefícios Previdenciários dos Traba-
lhadores; Responsabilidades Legais 
por Descumprimentos das Normas 
de Saúde e Segurança do Trabalho; 
Gestão Legal em Saúde Ocupacio-
nal; Responsabilidades Legais do 
Fornecedor e Tomador de Serviço em 
Estabelecimentos de Saúde; Reforma 
Trabalhista; e Violência Doméstica.  

FATERJ discute 
propostas de 
reforma em 
seminário


