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E

m congresso, e por unanimidade, os diretores e membros do
Conselho Fiscal da CNTS foram
eleitos, dia 18 de novembro, para o
período 2017-2022. Trabalho, Saúde
e Democracia é o lema da nova gestão,
que tem como meta principal ampliar a
participação e compartilhar as responsabilidades com as entidades da base.
Durante o congresso, a CNTS comemorou os 25 anos de atuação e conquistas.
Páginas 3 a 12

3ª Marcha da
Saúde rejeita
“PEC da Morte”
A Emenda 95/2016 retira
recursos de políticas que compõem a Seguridade Social, cujas
estimativas preveem uma perda
de cerca de 54% ao longo de
20 anos. Além disso, em 2017
já será possível evidenciar seus
impactos na perda de recursos,
estimada em 5,5 bilhões para o
SUS. Páginas 17 e 18

Diretores apontam
expectativas da gestão
e desafios para 2017
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Reforma da Previdência
penaliza os mais pobres,
afasta aposentadoria
integral e reduz direitos
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Editorial

O que esperar de 2017?

A

sacia a ganância do sistema financeiro.
E ao trabalhador está imposta a conta que
não é dele. A despeito de buscar uma saída
para a crise sem precedentes, propostas prejudiciais são desengavetadas na Câmara e no
Senado, como o PLC 30, da terceirização. E
uma enxurrada de medidas nefastas partem
do Poder Executivo, a exemplo da PEC 55,
que congela investimentos e reduz recursos
da área social; e da reforma previdenciária,
que dificulta ainda mais a garantia da aposentadoria e outros benefícios; além de outras

julgar pelo momento de crise econômica, política e moral que vivemos no
Brasil, não é preciso ter bola de cristal,
ler cartas, jogar búzios ou usar de outros dons
para saber que 2017 será um ano mais difícil
que 2016 e início de um longo período de
aprofundamento da recessão e de prejuízos
para o povo brasileiro, principalmente, para
as já calejadas classes pobre e média. E o
mais grave: sem ter a quem recorrer, a não
ser a unidade na luta.
A “ponte para o futuro”, slogan do governo
Michel Temer, está por um fio e pode
desmoronar a qualquer tempo. O que
nos faz voltar às décadas de 1960
e 1970 e lembrar outros grandes
lemas dos governos militares. Com a
deposição do então presidente João
Goulart, com o golpe de 1964, início
do governo de Castelo Branco e diante de uma situação crítica, o slogan
era “O Brasil é um país que vai pra
frente”; mas o passo adiante que
nos jogou no abismo veio no início
dos anos 1970, quando e lema do
governo Garrastazu Médici decretou:
“Pra frente Brasil”.
De meados da década de 1980
até uns oito anos atrás, o país passou
por mudanças que trouxeram um
certo alívio para a população, iniciando pelo
controle da inflação; recomposição do salário
mínimo, e consequentemente do poder de
compra; geração de emprego e redução da
parcela que vivia em situação de miséria;
redução da dívida externa; enfim, fatores que
reanimaram os brasileiros.
Desde então, as divergências político-partidárias, a situação extrema da corrupção,
o retorno do viés neoliberal na composição
do Congresso Nacional e a quebra da independência e da harmonia entre os poderes vem deixando a sociedade atônita,
dividida e descrente. Tudo isso se agravou
com a crescente e insanável dívida pública,
que corrói os cofres do Estado enquanto

ameaças a direitos sociais e trabalhistas
conquistados a duras penas. E tudo com
tramitação a toque de caixa, sem negociação.
Como se não bastasse, os brasileiros assistem, incrédulos, à egolatria e desrespeito
entre os três poderes, já não tão poderosos
assim. Assistimos recentemente, quando da
votação de medidas de combate à corrupção,
a uma disputa entre deputados e o Ministério
Público. Diante da possibilidade de perderem
extremos poderes, procuradores ameaçaram
renunciar à continuidade da investigação da
lava-jato.
A disputa entre Legislativo e Judiciário
chegou ao máximo de o Senado desafiar a
suprema corte para defender o presidente

Renan Calheiros, deixando claro que a lei
deve ser igual para todos, mas que alguns
estão, ou pelo menos se consideram, acima
da lei. O assunto provocou, inclusive, a troca
de farpas entre ministros do Supremo Tribunal
Federal. Pressionado também pelo Executivo,
incluindo Michel Temer e ex-presidentes, o
STF julgou a causa mais com fundamento
político do que jurídico.
O Tribunal Superior do Trabalho, por sua
vez, e também o STF, vêm tomando decisões mais em benefício do capital do que
da classe trabalhadora. Citamos
como exemplo o negociado sobre
o legislado, o fim da ultratividade,
a rejeição da desaposentação, a
proporcionalidade do aviso-prévio
em favor do empregador.
Em sendo assim, a quem poderemos recorrer quando nos sentirmos injustiçados? No caso especial
da saúde, estudos apontam para
aumento da judicialização por parte
dos usuários dos serviços públicos
em busca de atendimento e de
remédios. E mesmo as decisões
favoráveis não são acatadas pelos
gestores das unidades, sempre
carentes de profissionais, de leitos,
de equipamentos e materiais para
exames, entre outros problemas.
Desde a promulgação da Constituição de
1988 poucas foram as conquistas obtidas pelos trabalhadores; a luta tem sido para evitar
a redução e até extinção de direitos. Diante
do cenário atual, a unidade do movimento
sindical se faz necessária e urgente no sentido de ampliarmos a participação da base,
buscarmos o apoio dos movimentos sociais,
de estudantes e de aposentados para interferir
nas decisões e, assim, evitarmos retrocessos
que nos sairão bem caros.
O que podemos esperar para 2017?
Muitos desafios e muita luta para vencê-los.
A Diretoria
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Eleição

Por unanimidade, diretoria
da CNTS é eleita em congresso
Eleição democrática amplia participação e responsabilidade da base
Julio Fernandes/Ag. Fulltime

A plenária acompanhou atentamente as palestras e debates que antecederam a eleição

Os

diretores e membros do conselho
fiscal da CNTS, titulares e suplentes,
foram eleitos, por unanimidade, dia
18 de novembro, no 2º Congresso Eleitoral da
Confederação, realizado em Brasília. A chapa
única recebeu 64 votos dos 66 delegados
votantes – com duas ausências. Sob o tema
Saúde, Trabalho e Democracia, a eleição em
congresso para a gestão 2017-2022, com
reeleição do presidente, José Lião de Almeida,
teve por objetivo principal ampliar a participação e compartilhar responsabilidades com as
entidades da base. O mandato terá início em
1º de março de 2017.
“Concluímos um processo iniciado com a
discussão e reforma do estatuto da CNTS, que
envolveu dirigentes das federações e sindicatos
da base, no sentido de ampliar a participação.
Saímos fortalecidos da eleição, o que é fundamental para enfrentarmos as questões do dia
a dia, agravadas pelas ameaças de redução ou
mesmo extinção de direitos dos trabalhadores,
como as propostas de reforma trabalhista e
da previdência, e também contidas na PEC
55/2016 – 241/2016 na Câmara – que limita
os gastos do governo ao instituir o novo regime fiscal, em prejuízo dos recursos a serem
aplicados na área social, inclusive na saúde”,
ressaltou o presidente reeleito.
A eleição ocorreu junto com as demais
atividades de comemoração dos 25 anos de
trajetória da Confederação. A comissão eleitoral
foi presidida pelo então coordenador nacional
do Fórum Sindical dos Trabalhadores - FST
e presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Crédito - Contec, Lourenço Ferreira do Prado, e por Rumiko

Tanaka, diretora financeira da Contec, e Aleida
Ferreira de Siqueira, da assessoria jurídica do
Fórum, como mesárias.
“É um momento de muita emoção. Não é
fácil coordenar um grupo tão seleto como o da
Confederação”, avaliou José Lião, ressaltando a
união dos dirigentes e entidades e a importância
do processso eleitoral”.
A formação da chapa única, segundo o
secretário-geral da CNTS e coordenador do
processo eleitoral, Valdirlei Castagna, foi construída a partir de um grande debate democrático
realizado com as federações filiadas, o que
culminou com a reforma do estatuto. “A CNTS
está inovando na forma de eleição dos dirigentes, de forma mais democrática e transparente,
um passo muito importante para o crescimento
ainda maior da nossa Confederação. Poucas
entidades de terceiro grau realizam suas eleições na forma de congresso. Mais do que ser
a referência, temos que ser o exemplo para a
nossa base”, disse Castagna.

Processo eleitoral

“A CNTS chegou a este evento em momento
muito especial de sua trajetória, em que comemoramos os 25 anos de fundação. Chegou
firme e consolidada como entidade maior da
representação dos trabalhadores da saúde em
nível nacional. Realizar o processo eleitoral a
partir de um congresso foi um sonho que finalmente tornou-se realidade”, acrescentou, em
sua saudação aos congressistas.
Segundo Castagna, o processo eleitoral
acontecia via conselho de representantes, onde
cada entidade tinha direito a indicar um eleitor,
envolvendo poucas pessoas na escolha dos

gestores da entidade. “A eleição via congresso
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”, avalia. Os delegados votantes foram
indicados pelas respectivas federações.
“Foi importante para a CNTS e para a sua
base a realização de eleições em congresso,
uma forma mais democrática, com participação
das federações na indicação dos delegados
votantes, assumindo maior responsabilidade na
próxima gestão”, destacou o tesoureiro-geral,
Adair Vassoler. Para ele, “a aprovação da chapa
por cem por cento dos eleitores respalda a representatividade da Confederação, que inicia um
novo ciclo, com um grupo maior de dirigentes
e ampliação das pastas e, desta forma, mais
condições de atuar nas várias frentes em defesa
dos trabalhadores”, avaliou Vassoler.

Momento de luta

Ao se dirigir aos congressistas, Valdirlei
Castagna destacou o congresso como momento
importante para a CNTS reafirmar as principais bandeiras de luta. “São reivindicações
históricas, cujo objetivo único é a busca pelo
reconhecimento e pela valorização profissional.
Somente para ficar em dois exemplos, digo que
não é possível admitir que uma categoria tão
importante para a vida das pessoas, como é a
enfermagem, não tenha uma jornada de trabalho regulamentada em lei e nem mesmo um
piso salarial mínimo nacional unificado”, disse.
O secretário aproveitou a oportunidade para
manifestar veemente repúdio a todas as propostas
que estão sendo apresentadas com objetivo de
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Castagna destacou democracia do processo
diminuir ou retirar direitos conquistados a duras
penas ao longo de muitos anos de luta da classe
trabalhadora. “Não mediremos esforços para resistir e enfrentar qualquer proposta que venha retirar
direitos dos trabalhadores. Não foram os trabalhadores que criaram essa crise. Então, não seremos
nós os responsáveis pelo seu pagamento. Nenhum
direito a menos! essa é a nossa bandeira!”.
Castagna destacou que o movimento sindical
vive um momento de muitas incertezas e de muitas ameaças, que visam o enfraquecimento e, por
que não dizer, o fim dos sindicatos no Brasil. “As
propostas que surgem diariamente de extinção de
qualquer fonte de financiamento dos sindicatos
têm como alvo enfraquecer os sindicatos e é a
principal estratégia para encurtar o caminho para

Comissão eleitoral elogiou a transparência

a retirada de direitos dos trabalhadores. Por isso,
o debate será muito importante para todos os
congressistas”.

Seminário

O processo eleitoral foi precedido de palestras
e debates sobre conjuntura política e sindical, com
participação da advogada Zilmara Alencar, especialista na área de trabalho e consultora jurídica
da CNTS para assuntos de relações de trabalho, e
André Luiz dos Santos, jornalista, analista político
e assessor parlamentar do Diap/CNTS.
Violência doméstica, tema da campanha
realizada pela Confederação e entidades da base
em 2016, foi também abordada no seminário,
com a participação da psicóloga Valeska Zanelo

e da advogada Alinne de Souza Marques. Cenas
de violência doméstica foram vivenciadas pelos
participantes do congresso por meio de teatro
fórum, quando os congressistas interagiram com
atores da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes.
O momento festivo do evento ficou por conta
do lançamento do livro comemorativo do Jubileu
de Prata, com resgate histórico e um resumo das
principais ações e atividades da CNTS desde sua
fundação, em dezembro de 1991; e da premiação
aos vencedores do concurso para escolha do hino
oficial, escolhido a partir de concurso nacional
promovido pela diretoria da entidade. Em jantar de
confraternização, a CNTS homenageou dirigentes
sindicais e funcionários, que foram importantes
para a trajetória exitosa da Confederação.

Diretoria Efetiva – Gestão 2017-2022
Presidente: José Lião de Almeida
Vice-Presidente: João Rodrigues Filho
Secretário-Geral: Valdirlei Castagna
Secretário-Geral Adjunto: Adilson Luiz Szymanski
Tesoureiro-Geral: Adair Vassoler
Tesoureiro-Geral Adjunto: Jânio Silva
Diretor de Patrimônio: Geraldo Isidoro de Santana
Diretor Social e Assuntos Legislativos:
Mário Jorge dos Santos Filho
Diretor de Políticas Públicas e Serviços Públicos:
Manoel Pereira de Miranda
Diretor de Assuntos Internacionais: Lucimary Santos Pinto
Diretor de Formação e Política Sindical: Terezinha Perissinotto
Diretor Jurídico e de Assuntos Trabalhistas:
Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos da Previdência e Assistência Social:
Domingos da Silva Ferreira
Diretor de Assuntos de Aposentados e Pensionistas:
Clotilde Marques
Diretor de Negociação Coletiva:
Carlos Alberto Monteiro de Oliveira
Diretor de Imprensa e Comunicação:
Mistrael Mario Pereira da Silva

Diretor de Assuntos de Gênero, Raça, Diversidade e Juventude:
Maria Salete Cross
Diretor de Segurança e Saúde do Trabalhador:
Domingos Jesus de Souza
Diretor de Pesquisa, Arquivo e Memória Sindical: Osmar Gussi
Diretor de Cultura, Esporte e Lazer: Antônio Lemos
Diretor de Assuntos Econômicos: Caio Cesar Marin

Diretoria (Suplentes)

Emerson Cordeiro Pacheco; Maria de Fátima Neves de Souza;
Severino Ramos de Souto; Ubiratan Gonçalves Ferreira; José
Carlos dos Santos; Lamartine dos Santos Rosa; José Souza da
Silva; Claudeci Souza Dorneles; José Francisco de Lima; Ana Maria
Mazarin da Silva; Leodália Aparecida de Souza; José Raimundo
Santana dos Santos; Janet Johan; Milton Gomes da Silva; Keyla
Pereira dos Reis; José Carlos Ferraz; Carlos Antônio Borges da Rosa;
Nádia Sloboda Chaneiko; Osmar Pereira Santana; Júlio Cesar Lopes
Frota; José Carlos da Silva.

Conselho Fiscal

Efetivos - Walter José Bruno D’Emery; Silvio Vidart Madruga;
Walteci Araújo dos Santos.
Suplentes - Tatiane de Castro; Edgar Siqueira Veloso; Aparecida
dos Santos Lima.
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Jubileu de Prata

Dirigentes parabenizam CNTS
pelos 25 anos de conquistas

D

irigentes das federações filiadas à CNTS e
de entidades sindicais
e profissionais convidadas
para a solenidade de abertura do 2º Congresso Eleitoral
ressaltaram a importância
da Confederação nos 25
anos de atuação em defesa
da categoria da saúde e dos
trabalhadores em geral. O
trabalho da CNTS, seja específico em relação às questões
da saúde ou em parceria com
as demais entidades na defesa dos direitos trabalhistas e
sociais, foram destaque nos
pronunciamentos.
O presidente da comissão
eleitoral, Lourenço Ferreira
do Prado, então coordenador nacional
do Fórum Sindical dos Trabalhadores
- FST e presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito - Contec, parabenizou
pela democracia na forma de eleger
os dirigentes. “Cumprimento a CNTS
por sair na frente e realizar a eleição
em congresso. A Contec tem 58 anos
e ainda hoje elegemos nossa diretoria por conselho de representantes”,
ressaltou.
“O nordeste não poderia deixar de
expressar sua satisfação por estes 25
anos, participando desde sua criação,
e estaremos firmes na próxima gestão.
A CNTS do futuro depende dessa nova
gestão”, disse o vice-presidente da
Confederação e presidente da Federação dos Trabalhadores nos Estabelecimentos de Serviços de Saúde da Região
Nordeste - Fetessne, João Rodrigues Filho, ao
falar em nome das demais federações filiadas.

Momento de desafios

Segundo João Rodrigues, a categoria vive
um momento alegre em comemoração ao
aniversário da CNTS, mas, ao mesmo tempo,
um momento triste por conta das condições
estruturais do país. “O país ainda está sem
direção, mesmo destino dos trabalhadores.
Para aonde vão nossos direitos conquistados
a duras penas? A situação está nos cutucando
para irmos para as ruas em busca de manter
nossos direitos, não para bater palmas. A luta
tem de ser do trabalho pelo trabalho”, avaliou.
A presidente da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro - FEESSRJ,
Maria Barbara da Costa, em nome das mulheres dirigentes sindicais da saúde, lembrou
que também está no movimento sindical há
25 anos e que o momento que vive a CNTS
lhe trouxe à memória as muitas lutas e desafios. “Passa um filme pela nossa cabeça”,
disse. Ela destacou a situação difícil por que
passa a saúde no Brasil, citando exemplo do
seu Estado. “A Federação filiou-se à CNTS em

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

João Rodrigues
Filho, Maria Barbara
da Costa, e Lourenço
Ferreira do Prado
(acima) e Zaira
Maria Salemo e
Tércio Egon (ao
lado) ressaltaram a
tragetoria de lutas e
conquistas da CNTS

2010, mas vinha participando por tabela das
gestões anteriores. É uma honra fazer parte
desta história. Vamos sair daqui muito melhores do que chegamos e a Federação está
aberta a contribuir para o engrandecimento
da Confederação”.
Fizeram parte da mesa solene também os
presidentes das federações de trabalhadores da
saúde de Mato Grosso do Sul, Osmar Gussi; da
Região Norte, Manoel Pereira de Miranda; e da
Fenattra, Carlos Alberto Monteiro de Oliveira. E
também os representantes das federações de
Santa Catarina, a vice-presidente Maria Salete
Cross; do Rio Grande do Sul, o tesoureiro Carlos
Airton Weber dos Santos; e do Paraná, Regina
Wachiliski.
O presidente da Confederação Nacional
da Saúde, entidade patronal, Tércio Egon,
agradeceu pelo honroso convite para participar das comemorações dos 25 anos da
CNTS. “Minha meta é aproximar a relação
entre capital e trabalho”, disse, lembrando
que, muitas vezes, o patrão também é um
trabalhador contratado. “Nunca vivemos um
momento de crise econômica tão difícil no
país. Unidos num trabalho conjunto podemos
resolver muito de nossa situação e ajudar o
país voltar a crescer. A CNS está à disposi-

ção de vocês”, acrescentou. Com a deixa, o
presidente da CNTS, José Lião de Almeida,
cobrou uma solução para a jornada de 12x36.

Presença nas discussões

Em nome do Conselho Nacional de Saúde
falou a conselheira Zaira Maria Tronco Salemo, que destacou a presença permanente e
sempre muito ativa da CNTS na composição e
discussões do Conselho. “A CNTS sempre traz
causas pelas quais vocês lutam, a exemplo do
debate atual acerca da PEC 55 (antiga 241),
que tanto nos preocupa pelo que vai atingir com
redução dos recursos da saúde”. Ela fez um
chamamento para a 3ª Marcha em Defesa da
Saúde, dia 7 de dezembro, e anunciou a realização das conferências das mulheres, em agosto
de 2017, e da vigilância em saúde, ainda sem
data. E concluiu: “Se a CNTS chegou até aqui é
porque tem muitas realizações e empenho dos
que estão à frente na direção”.
Pelas entidades que compõem o Fórum
Nacional da Enfermagem falou Magno Guedes, do Cofen, que agradeceu o apoio e a
participação da CNTS em todas as lutas da
categoria. Estiveram presentes ainda Luciano
Gomes Cavalcanti, representando a FNE; e o
presidente da Anaten, José Antônio da Costa.
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Estatuto

Ministério do Trabalho
registra novo estatuto da CNTS

O

Diário Oficial da União de 30 de novembro de 2016 confirmou as alterações do
novo estatuto da CNTS “para coordenação das entidades a ela filiadas que tenha
representação da categoria profissional dos
trabalhadores na saúde, em atividades públicas
e/ou privadas de saúde, vinculadas ao regime
da CLT ou aos regimes próprios de cada ente
federado, com abrangência nacional”.
Para a nova gestão, foram criadas nove
diretorias, sendo elas a de políticas públicas
e serviços públicos; assuntos de aposentados
e pensionistas; negociação coletiva; imprensa
e comunicação; segurança e saúde do trabalhador; pesquisa, arquivo e memória sindical;
cultura, esporte e lazer; assuntos econômicos;
e assuntos de gênero, raça, diversidade e
juventude – esta última oriunda dos comitês
especiais da CNTS.
A formação da chapa única, segundo o
secretário-geral da CNTS e coordenador do
processo eleitoral, Valdirlei Castagna, foi fruto
de acerto político discutido junto às federações.
A comissão eleitoral, composta por Valdemir
Guimarães, Carlos Santos e Raimundo Morais,
avaliou e aprovou as etapas do processo.
Ao todo, compõem a nova chapa um grupo
de 48 pessoas, que coordenarão os trabalhos
da Confederação no quinquênio de março de
2017 a fevereiro de 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 existência, é muito importante realizar as devidas
atualizações para responder aos avanços e às
mudanças de uma sociedade cada vez mais

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

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 Confederação. Entre as principais mudanças está a
ampliação do colegiado das atuais 16 para 21
diretorias, visando atender as demandas frente
ao crescimento da CNTS. “As modificações são
um avanço no sentido de ampliar o espaço para
as federações”, avalia o tesoureiro 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 aposentados e pensionistas; negociação coletiva;
imprensa e comunicação; segurança e saúde
do trabalhador; pesquisa, arquivo e memória
sindical; cultura, esporte e lazer; assuntos
econômicos; e assuntos de gênero, raça, diversidade e juventude – esta última oriunda dos
comitês especiais da CNTS.
O debate realizado proporcionou também a
criação de novas diretorias que tiveram como
finalidade contemplar o crescimento e as necessidades atuais da CNTS, dando uma maior
participação das federações filiadas, além de
promover alterações na estrutura da Confederação, elevando seu colegiado das atuais 16
para 21 diretorias.

Livro resgata 25 anos de compromisso e determinação
A criação da CNTS, em 21 de
dições de trabalho e, consequentemente,
dezembro de 1991, foi o primeiro e
à qualidade dos serviços prestados à
grande passo na defesa intransigente do
sociedade marcam a gestão da CNTS.
serviço de saúde público e de qualidade
A CNTS carrega bandeiras que visam
e dos direitos trabalhistas e sociais da
a qualidade dos serviços públicos de
categoria. Foi um passo de gigante em
saúde, com respeito aos princípios da
direção a um Brasil mais humano e meintegralidade e universalidade previstos
nos corrupto, com saúde para todos. O
no SUS; por jornada e condições dignas
ímpeto que nos levou à criação de uma
de trabalho; pela valorização e o respeito
entidade de representação nacional dos
ao trabalhador; por políticas públicas que
empregados da saúde foi determinado
assegurem a justiça social.
sempre pelo pioneirismo, pela garra e
Para contar um pouco dessa histópela determinação.
ria de muita luta, a CNTS apresentou
A Confederação se orgulha de ter
à sociedade em geral, ao movimento
sido fundada e continuar atuando com
sindical como um todo e às entidades
a participação da base. A integração da
e trabalhadores da saúde em particular
diretoria e a atuação em parceria com as José Lião e Adair Vassoler apresentam livro à plenária o livro comemorativo de seus 25 anos
federações filiadas e sindicatos vinculados
de existência. Certamente que todo o
foram metas alcançadas. Os encontros natrabalho desenvolvido ao longo dos anos
política junto às instituições governamencionais dos dirigentes sindicais trabalhadores
não caberia nas poucas páginas editadas,
tais e também em movimentos e atividades
na saúde foram marcados por debates acerca
mas buscamos relembrar os fatos e ações
com outras entidades sindicais e de classe
de temas de extrema relevância.
marcantes de nossa história de luta em
representativas dos trabalhadores. Um
Com o passar dos anos, a CNTS conquisdefesa da saúde, dos trabalhadores e da
trabalho voltado à ampliação de direitos
tou espaços fundamentais na representação
sociedade.
sociais e trabalhistas, à melhoria das con-
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Concurso

CNTS premia vencedoras do concurso
para escolha do hino oficial

As

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

dia dos profissionais da saúde, se atentou
vencedoras do concurso para
mais à letra do que ao próprio arranjo. “As
escolha do hino da CNTS e os
letras de todos os concorrentes estavam
dirigentes e trabalhadores que
bem interessantes. Teve uma que eu me
enviaram fotos e textos atendendo à camatentei mais porque senti o lado emocional
panha de resgate da história da Confededa letra. Trabalho em hospitais há anos
ração e da categoria nos últimos 25 anos
tocando para pacientes e fico estudando
foram premiados durante o 2º Congresso
como que o médico chama o paciente,
Eleitoral. O hino inscrito com o título
como o enfermeiro vem atender, então
‘Confederação Nacional dos Trabalhadores
achei, entre as propostas do hino, uma
na Saúde’, composto por Vilmair Balduino
letra em que mostra o profissional lidando
Weirich em parceria com Patricia Duarte
com o ser humano”, concluiu.
Gomes foi o vencedor e levou o prêmio de
O secretário-geral da CNTS destacou
R$ 5 mil reais. A inscrição foi realizada por
na sua escolha a letra que fala mais da
meio do Sindicato dos Trabalhadores em
história da entidade e o fortalecimento da
Serviços de Saúde de Chapecó e Região
categoria profissional e frisou a importância
- Sitessch, que ganhou um computador,
de a Confederação ter um hino. “É imporentregue à presidente da entidade, Maria
Salete Cross, conforme previa o regimento. Maria Salete, José Lião, Patrícia Duarte, Vilmair Weirich e Adair Vassoler tante a CNTS ter um hino próprio para ser
apresentado em momentos institucionais
As fotos (duas) da solenidade de posse e
e eventos. Através da letra do hino as pessoas
da primeira diretoria da CNTS, em 21 de dezembro
métrica, partitura, voltas e ritmos. Problemas
venham conhecer a Confederação”.
de 1991,enviadas pelo dirigente da Federação dos
que foram corrigidos por profissional contratado
Na avalição de cada proposta apresentada,
Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de
pela Confederação, que regravou o hino vencedor,
Castagna se atentou mais à letra. “Achei as
Saúde do Estado de Santa Catarina - Fetessesc, Jâcom adaptações técnicas sugeridas pelos profisletras bem interessantes e fiquei surpreso em
nio Silva; e o primeiro jornal editado em 1995, pelo
sionais da área. O hino foi apresentado dia 18
saber que os profissionais conhecem a história
jornalista Paulo Pavone, do Sindicato dos Auxiliares
de novembro, durante o 2º Congresso.
da CNTS. O fato de a Confederação ter seu
e Técnicos de Enfermagem e dos Trabalhadores
A professora Madelon se pautou pelo lado
hino criado pela categoria profissional e não
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São
humano na escolha do hino vencedor. “Não poter sido produzido pela própria entidade traz
Paulo - SinSaudeSP, foram premiados pelo envio
demos olhar só os direitos sociais e trabalhistas
mais riqueza e mostra como os profissionais
dos materiais.
conquistados, mas a relação entre o profissional
enxergam a Confederação”, concluiu.
Além deles, foram premiadas Laurinda Mare o paciente. No hino, nós precisamos identificar
Segundo o membro do Conselho Fiscal,
tins Ribeiro, profissional de microscopia, de Boa
isso”. O subtenente Paulo Roberto Martins se
Walter D’Emery, é preciso avaliar o dia a dia
Vista (RR), pela descoberta do primeiro caso de
atentou à história da entidade. “Além da questão
do profissional. “Como trabalhador da saúde e
TC diagnosticado por exame de gota espessa; e
histórica, que é muito importante para o hino,
militante de dentro do hospital, o que mais me
a enfermeira Onã Silva, por sua distinção como
as letras abordaram muito bem o lado humano
tocou foi a sensibilidade daquilo que o trabalhaprimeira escritora de cordel sobre a enfermagem
das profissões na saúde”, finalizou.
dor transmite no seu ambiente de trabalho. Não
e por sua dedicação à arte e cultura da categoria.
Já o professor Cleber Barreto, que faz trabafui muito pela parte técnica”
Depois de mais de seis meses de concurso, a
lho cantando em hospitais e presencia o dia a
comissão julgadora composta pelos professores
de instrumentos e canto, Madelon Guimarães,
da Escola de Música de Brasília, que presidiu
a comissão; Cleber Barreto, da escola Escala
Musical; Paulo Roberto Martins, subtenente e
regente da banda de música da Polícia Militar
do Distrito Federal; o secretário-geral da CNTS,
Valdirlei Castagna; e o conselheiro fiscal, Walter
José Bruno D’Emery reuniram-se na sede da
CNTS e escolheram, por unanimidade, o hino
oficial da Confederação.
Os jurados técnicos tiveram olhar criterioso
para a avaliação dos hinos, tanto em relação à
história da CNTS, quanto à parte técnica. Eles
identificaram alguns problemas de prosódia,
Adair Vassoler, José Lião e João Rodrigues
João Rodrigues e Jânio Silva

Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Saúde

Posse da primeira diretoria da CNTS, em dezembro de 1991

A cada dia somos mais, somos
milhares
Todos juntos trabalhando
Vida demos àquela que nos
defende
É a participação de todos que
constrói e fortalece – CNTS
Nossos sonhos, nossas lutas
aqui estão
Nosso trabalho ativo
permanece
Pelas mãos da Confederação
Nacional
dos Trabalhadores na Saúde
Nessas décadas de caminhada
Ao nosso lado muitos estiveram

É para eles a base forte
E a constante luta, nosso
suporte
Nossa história vem daqueles
Cujas mãos cuidam do outro
Vem daqueles cujo trabalho é
zelar, curar, amar
É por eles que lutamos
É para eles a bandeira da
saúde plena
E assim, a cada dia
melhoramos
Autores: Vilmair Weirich
e Patricia Duarte Gomes,
do SITESSCH (SC)
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Profissionais

Sua história faz a nossa história

C

omo parte das comemorações dos seus 25 anos de fundação,
a CNTS lançou a campanha Sua história faz a nossa história,
de incentivo aos trabalhadores da saúde e dirigentes sindicais a
divulgarem experiências e conquistas como profissionais da saúde. A
campanha teve como objetivo reunir textos, fotos e vídeos que registrem
fatos relativos ao trabalho na saúde nos 25 anos de atuação da CNTS.
Os materiais recebidos foram utilizados 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 materiais.
Divulgamos nesta edição os selecionados pela CNTS: Laurinda
Martins Ribeiro, de Roraima, e a Dra. Onã Silva, do Distrito Federal,
com um texto e uma foto cada concorrente; duas fotos enviadas pelo
1º tesoureiro da CNTS, Jânio Silva, da solenidade de posse e da primeira diretoria da Confederação; além do primeiro jornal da CNTS
enviado pelo SinSaudeSP.

O primeiro caso de TC
do Estado de Roraima
Laurinda Martins Ribeiro
Em 11 anos de trabalho na saúde,
houve uma história bem marcante na
minha experiência profissional como
microscopista - ACE.
No dia 23 de novembro de
2015, ao atender um paciente
com sintomas de malária, como
de rotina foram feitos todos os
procedimentos normais do nosso
trabalho. Enquanto minha parceira de trabalho, Sônia Freire,
coletava o sangue do paciente, eu,
Laurinda Martins Ribeiro, fazia a
entrevista para preencher os dados
pessoais do paciente e descobrir a
procedência da malária. E verificar
assim se o paciente tinha estado realmente em alguma área endêmica.
E tudo o que o senhor José Filho me informava acerca da localidade
em que havia estado, me dava a entender que era uma área endêmica e
que poderia estar com malária, efetivamente. Ele tinha vindo da Vila São
Sebastião, sítio São José, no município de Caracarai, no Estado de Roraima,
que é um local endêmico.
Posteriormente, ao examinar a lâmina do senhor José, percebi que não
estava com malária. Como sou bastante atenciosa e amo a minha profissão, e tinha verificado que o paciente não estava se sentindo muito bem,
ele apresentava muitos sintomas, pedi para ele retornar na sala de malária
após três dias para repetirmos o exame.
No dia que o senhor José retornou, repetimos todos os procedimentos
anteriores. Quando eu estava examinando a lâmina do paciente, fui surpreendida não com um parasita da malária, mas sim de Trypanosoma Cruzi
(TC)!!! Foi muito emocionante, pois é muito difícil conseguir diagnosticar a
doença de chagas através do exame de gota espessa.
Senti-me super orgulhosa por essa descoberta, mas principalmente
pela minha persistência de não ter desistido do paciente e saber que
aquilo que eu acabara de descobrir, pelo fato de ter examinado a lâmina
atentamente, acabara de ajudar a encontrar a doença que tanto maltratava o meu paciente. Ao todo encontrei oito parasitas de Tripanosoma
Cruzi na lâmina. Foram chamados supervisores para confirmarem e em
seguida o paciente foi encaminhado para o Hospital Geral de Roraima,
para tratar da doença, identificada ainda na fase aguda. Ele agora encontra-se bem de saúde.
Este foi o primeiro caso de TC no Estado de Roraima, um caso autóctone,
que dei a minha contribuição e que para mim foi muito marcante porque
não há nada mais gratificante do que fazer o nosso trabalho com amor e
dedicação e, com isso, ajudar a salvar vidas. Graças à minha competência e à de meus supervisores, que me capacitaram muito bem, consegui
identificar o primeiro caso de TC diagnosticado através do exame em gota
espessa no Estado de Roraima e ajudar aquele paciente que nem suspeitava
daquilo que o atormentava.
E ver a gratidão estampada na cara daquele senhor tão humilde é o
que me motiva a cada dia para fazer o meu trabalho com mais empenho,
mais amor, mais atenção, pois é assim que a saúde do nosso país merece
ser tratada: com amor e atenção. E esta é a história que marcou a minha
vida na saúde!!

História Profissional
Autora: Drª Onã Silva
Drª Onã Silva tem formação
superior em Enfermagem e Artes
Cênicas, pós-graduada em Saúde
Pública, Mestre
em Educação,
Doutora e Pósdoutoranda, sendo a criatividade
e a arte do cuidar
em saúde os temas de inspiração, literaturas e pesquisas que desenvolve.
Seu nome literário é A Poetisa do Cuidar.
Atua como escritora de literaturas desde a década de
1980, escrevendo diversos gêneros literários: poesia, romance, crônica, dramaturgia, novela, contos e outros. O
diferencial da sua literatura é dialogar as linguagens artísticas
com a saúde, recebendo, inclusive do RankRecords Brasil,
título homologado como a 1ª escritora a escrever histórias
da enfermagem em cordel.
Idealizou projetos inéditos como o livro Enfermagem com
Poesia: a arte sensível do cuidar (reunindo poesias, exclusivamente, de profissionais da enfermagem); e a Academia
IPÊ (Academia Internacional de Poetas e Escritores de Enfermagem) – a primeira instituição na área. Atualmente, Drª
Onã Silva é a presidente da Academia IPÊ.
Realiza trabalho pioneiro, voltado para arte na saúde, com
experiências de ocupações culturais em unidades de saúde
(hospitais, postos de saúde, centros de atenção) e outros
cenários de promoção e cuidados à saúde.
Enfermeira na Secretaria de Saúde do Distrito Federal,
arte-educadora, palestrante das temáticas: criatividade, ludicidade, teatro e outros. Autora e coautora de vários livros
publicados (entre individuais e coletivos), bem como de
artigos e outras produções científicas.
Alguns livros publicados: ...Mas a alegria vem pela manhã;
O Sol da Justiça; A Quadradinha de Gude; Histórias da Enfermagem no Universo de Cordel; A Derrota de Penina; Anjinho
Minho...Mãezinha Minha...; Mundo-Bola; Voa Balão... Voa
Imaginação...; Ludicidade e suas interfaces; Solange Caetano:
tem coragem no nome e enfermagem no sobrenome; Poesia
nas lentes do monóculo: meus pais; Cordel do Trabalhador: do
labor até o burnô, Grandes Enfermeiras: Florence Nightingale
e Anna Nery e outros.
Está biografada em livros, dicionários e catálogos
literários. Filiada a sindicatos, associações, academias
literárias e profissionais. Autora premiada em concursos
literários e científicos.
Informações complementares sobre a Drª Onã Silva
Currículo Lattes http://lattes.cnpq.
br/5534290842969345
e-mail: onatil.silva@gmail.com Site www.onasilva.com.br
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Homenagens
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Palavra do Presidente

n

José Lião de Almeida*

Começa agora
uma nova etapa
de lutas e desafios

O presidente José Lião, as federações filiadas e funcionários foram homenageados

“A grandeza não consiste em receber
honras, mas em merecê-las”

A

mensagem do filósofo grego Aristóteles
foi apropriada para as justas e honrosas
homenagens prestadas a dirigentes e
funcionários da CNTS, na oportunidade em
que comemora seus 25 anos de lutas e conquistas. O presidente da entidade, José Lião
de Almeida, foi homenageado por sua atuação
e compromisso com a classe trabalhadora,
contribuindo para a consolidação do movimento sindical, em especial a organização dos
trabalhadores na saúde. Ele teve ressaltada
sua lealdade e companheirismo enquanto
cidadão e presidente da CNTS, na busca de
uma sociedade mais justa e mais fraterna em
benefício de todos.
As federações fundadoras e filiadas dos Estados de Santa Catarina - FETESSESC, do Rio
Grande do Sul - FEESSERS, de Mato Grosso
do Sul - FEESSAÚDE, da Região Nordeste FETESSNE, do Rio de Janeiro - FEESSRJ, do
Paraná - FESSEPR, e dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia - FENATTRA receberam
homenagens pelo desempenho enquanto en-

tidade sindical, na missão de bem representar
os anseios dos trabalhadores. Assim, a CNTS
homenageou todos os dirigentes que lutaram
e lutam pela sobrevivência do movimento
sindical, reafirmando o apoio à democracia,
com justiça social.
O diretor José Caetano Rodrigues também
foi homenageado por sua lealdade e companheirismo, o que lhe permitiu usar da sabedoria e da solidariedade na construção de um
mundo melhor. A funcionária Maria Eudete
Lopes Barros foi agraciada pelos valiosos
serviços prestados e por seu desempenho,
lealdade, compromisso e dedicação que, no
dia a dia, vem contribuindo com seu trabalho
e conhecimentos, facilitando a atuação dos
dirigentes. Também recebeu homenagem a
jornalista Geralda Fernandes, do Sistema
CNTS de Comunicação, pela parceria profissional e trabalho voltado ao reconhecimento
e crescimento da Confederação. As homenagens foram prestadas durante jantar de
confraternização.

Aos 25 anos e uma das mais novas confederações de trabalhadores,
a CNTS se orgulha de ter sido fundada e continuar atuando com a participação
da base. E se orgulha de ser realidade no dia a dia da categoria, resultado do
compromisso dos dirigentes e dos trabalhadores da saúde.

A realização
do 2º Congresso
Eleitoral da CNTS
- Trabalho, Saúde e Democracia
representa um
marco histórico,
não só por coincidir com as comemorações dos 25
anos da entidade,
como também por ter transcorrido
num clima de união e total transparência, dentro dos mais legítimos
princípios democráticos.
Os avanços foram muito importantes, com destaque para a maior
participação das bases no processo
e abertura de espaço para um grande número de delegados votantes.
Também aumentamos o colegiado de
diretores. Por outro lado, as comemorações do Jubileu de Prata incluíram
intensas atividades, com premiações
e homenagens aos que ajudaram, ao
longo dos anos, a construir a Confederação.
Esse breve resumo da agenda vivida nos últimos dias pelos que participam desse momento único deixa
claro que o trabalho realizado nesses
25 anos não foi em vão. Apesar dos
desafios enfrentados desde o começo, vencidos com muito esforço, continuamos avançando sempre. Entre
os princípios que adotamos desde o
início cabe destacar a atuação permanente para o fortalecimento da
organização sindical e mobilização
da categoria.
Esse princípio se transformou na
própria essência da CNTS. Temos
hoje um grande legado, que pode ser
considerado a nossa maior conquista: nunca, até o presente, houve uma
organização mais democrática e com
tanta força de luta para representar
os trabalhadores da saúde. Construímos um patrimônio incomparável de
mobilização e conquistas, que com
certeza se estenderá às próximas
gerações. E nesse caminho começa
agora uma nova etapa de lutas e desafios, que certamente iremos vencer
juntos, com unidade e trabalho.
*Presidente da CNTS
e do SinSaudeSP
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Conjuntura político-sindical

Setor patronal trabalha junto aos poderes
para retirar direitos dos trabalhadores

O

cenário político e econômico atual do
Brasil é positivo para reformas, avaliou
o assessor parlamentar da CNTS, André
Santos, durante palestra sobre conjuntura política no 2º Congresso Eleitoral. Com uma base
política maior que a dos ex-presidentes Lula
e Dilma, com apoio de 82% do parlamento,
o presidente Michel Temer vivencia momento
político favorável para aprovar propostas como
a terceirização e as reformas da previdência,
trabalhista e sindical. “Existe um clima de consenso entre os poderes Executivo e Legislativo.
Com uma base fiel no parlamento, o governo,
através destas propostas, quer ter segurança
jurídica para atrair novas empresas para o
país com a desculpa de melhorar a situação
econômica”, disse.
Segundo análise do assessor parlamentar,
o setor patronal já deixou claro que, caso o
projeto para regulamentar a terceirização na
atividade-fim não prossiga no Poder Legislativo, vão acionar novamente o Judiciário.
Além disso, segundo Santos, os empresários
têm outra carta na manga, que é o Projeto de
Lei 4.302/1998 sobre terceirização, enviado
ao Congresso no governo FHC. A proposta foi
aprovada na Câmara, enviada ao Senado, onde
sofreu alterações e posteriormente voltou à Câmara para última análise. “O relator do projeto,
deputado Laercio de Oliveira (SD-SE), também
é vice-presidente da Confederação Nacional do
Comércio e já apresentou parecer favorável ao
projeto. Os trabalhadores precisam ter noção
de quantas frentes estão lutando contra seus

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

João Rodrigues Filho e Clotilde
Marques coordenaram a mesa
de debates, que teve início com
André Santos

direitos”, lembrou André Santos.
O setor econômico não precisa de segurança jurídica somente na pauta da terceirização,
ressaltou, citando que existem propostas em
tramitação que regulamentam a contratação
de trabalhadores por prazo determinado ou
de curta duração. Outro projeto extremamente
nocivo é o que cria uma nova categoria chamada ‘trabalhador multifuncional’. “Na justiça
trabalhista existem diversas ações que tratam
do desvio de função. Para evitar o pagamento
de gratificações, o setor patronal ingressou com
esse projeto que cria o trabalhador multifuncional, que é contratado para um determinado

serviço podendo exercer tantos outros conforme a vontade do patrão”.
Na avaliação da CNTS, os direitos dos trabalhadores estão cercados pelos três poderes. É
preciso compreender este cenário político atual
para que o sindicalismo possa planejar ações de
luta e resistência contra a retirada de direitos.
Os ataques vêm de todos os poderes e é preciso definir estratégias de enfrentamento, pois o
cenário é propício para as reformas propostas e
requer muita luta por parte dos trabalhadores.
O Congresso e o governo estão em consenso
quanto à necessidade das reformas trabalhista
e previdenciária.

Momento exige unidade do sindicalismo
contra pautas prejudiciais
“Existe uma forte tentanto a empresários quanto
dência de que se efetive a
o governo”.
prevalência do negociado
A regulamentação da
sobre o legislado, acarreterceirização na atividatando perdas de direitos dos
de-fim, mais uma pauta
trabalhadores. Este fator
nociva aos trabalhadores,
somado à inaplicabilidade da
está caminhando a passos
ultratividade, que é o período
largos para a aprovação.
de validação dos acordos
De acordo com Zilmara
e convenções coletivas de
Alencar, o setor patronal,
trabalho após o vencimento
em conjunto com o goverda data base, fará com que
no, está tentando aprovar
as negociações sejam feitas
esta pauta em todos os
sob pressão, acarretando
meios possíveis. “Existem
encolhimento significativo
duas frentes atuando pela
dos direitos já assegurados
aprovação da terceirização,
pela legislação”, disse a aduma no Poder Legislativo e
vogada e assessora da CNTS
outra no Judiciário. Recenpara assuntos de relações de
temente, o STF contestou a
trabalho, Zilmara Alencar.
ação do TST que proibia a
Zilmara Alencar
Segundo Zilmara, o moterceirização na atividadevimento sindical representante dos trabalhadofim e julgará a matéria com repercussão geral,
res tem que estar atento e unido para enfrentar
ou seja, esta decisão valerá para todos os
o atual momento político e econômico, que é
casos. Estivemos reunidos com a maioria dos
extremamente prejudicial e visa o esfacelamenministros do Supremo e, pelo que ouvimos, a
to dos direitos. “Atualmente, o sindicalismo
tendência é a aprovação desta pauta”.
laboral é composto por quase 12 mil entidades
Na avaliação de especialistas, este pacote
– entre elas sindicatos, federações e confederade medidas, também chamado de “pacote de
ções –, enquanto o patronal possui pouco mais
maldades”, tem por objetivo colocar na conta
de 5 mil. O que percebemos é que essa assido trabalhador uma fatura que deve ser paga
metria não favorece o lado laboral. Cada vez
pelo governo e setor econômico. Para que isso
mais percebemos a multiplicação desenfreada
ocorra com precisão e celeridade, é necessário
de sindicatos de trabalhadores, que acabam
antes enfraquecer o movimento sindical, que reenfraquecendo a estrutura sindical. No atual
presenta e defende os direitos dos trabalhadores,
momento em que vivemos, o cenário agrada
para que não haja resistência a estas propostas.

Enquanto isso, em meio à crise, o Brasil deixará
de arrecadar em 2016 cerca de R$ 500 bilhões,
devido à sonegação de imposto do setor econômico, segundo dados do Sinprofaz.
A CNTS alerta que a agenda legislativa proposta a partir deste ano inclui proposições que
cortam gastos com pessoal, saúde, educação
e seguridade social, bem como o enxugamento
do aparelho de Estado. A falta de representatividade de algumas organizações impossibilita
o fortalecimento da estrutura sindical na luta
contra retrocessos. A pressão será forte no sentido de eliminar, reduzir ou flexibilizar direitos.
Portanto, o movimento sindical terá de atuar
unido para evitar retrocessos nas relações de
trabalho e perda de direitos conquistados com
muita luta. Não podemos nos conformar sem
ações de contraponto e para isso é preciso
unidade na ação.
Como solução para enfrentar as medidas
prejudiciais, Zilmara Alencar propôs um
aprimoramento na comunicação das entidades
sindicais com o objetivo de alcançar o maior
número de trabalhadores. “Tendo em vista a
atual conjuntura, as entidades sindicais têm que
investir em uma comunicação mais eficiente.
Hoje em dia existem meios de comunicação
como o WhatsApp, que é uma ferramenta
de comunicação direta e que possibilita um
alcance muito grande. Precisamos mostrar aos
trabalhadores a verdade por trás destas propostas.
Para que a reação do movimento sindical surta
efeito é necessário atitude e unidade, mobilizações
e maior consciência política por parte das pessoas
que integram o movimento”, afirmou.
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Seminário

S

Violência doméstica e familiar aumenta
133% em 2016, em relação a 2015

egundo o disque 180, número da Central
de Atendimento à Mulher em Situação de
Violência, houve aumento de 133% nos
relatos envolvendo violência doméstica e familiar,
no primeiro semestre de 2016, em comparação
ao mesmo período em 2015. O balanço apontou
que o serviço recebeu um total de 555.634 ligações, o que representa um acréscimo de 52% nos
atendimentos em geral. Nos relatos de violência,
principal tipo de consulta à central, estão casos
de violência física, psicológica, cárcere privado,
sexual e violência patrimonial – quando a pessoa
não tem acesso aos seus próprios bens – e tráfico
de pessoas.
O debate sobre a violência doméstica constou
nas pautas da CNTS e das entidades de base
durante o ano de 2016 e resultou em seminário
durante o 2º Congresso Eleitoral. No início do
ano, os dirigentes apontaram a urgência do tema,
diante dos índices crescentes e lançaram a campanha de combate ao crime, com a divulgação
da cartilha Violência Doméstica: Convivendo com
o agressor e realizando debates em parceria com
federações e sindicatos.
Para encerrar a campanha este ano, a CNTS
convidou as palestrantes Valeska Zanelo, doutora
em Psicologia pela Universidade de Brasília,
orientadora em mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica
e Cultura e graduada em Filosofia pela UnB; e a
advogada Alinne de Souza Marques, Consultora
Jurídica da AM Advocacia & Consultoria Jurídica, especialista em área da família, membro da
Comissão de Direitos Fundamentais da OAB/DF
e do Instituto Autonomia, para debater o assunto
com os congressistas.
A Drª Alinne Marques falou sobre a violência
doméstica e familiar, os avanços jurídicos e sobre
a Lei Maria da Penha. Segundo a advogada, a
violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Ela destacou os tipos de violência
contra a mulher, segundo o Artigo 7º da Lei:
- A violência sexual ocorre quando força
relações sexuais com a parceira, obrigando-a
a praticar atos sexuais que não lhe agradam,
critica seu desempenho sexual e pratica sexo
com sadismo;
- violência patrimonial, quando o agressor
quebra utensílios pessoais, rasga suas roupas,
destrói ou esconde seus documentos pessoais,

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Adilson Szimanski e Maria
Salete Cross coordenaram
a mesa de debates. Acima
Valeska Zanello

profissionais ou mesmo fotos e objetos de valor
sentimental;
- violência moral, entendida como qualquer
conduta que configure calúnia, injúria ou difamação;
- e violência física, quando o agressor bate
na mulher, deixando marcas, hematomas, cortes,
arranhões, manchas, fraturas ou ainda a impede
de sair de casa.
Alinne destacou que a violência psicológica
ocupa o segundo lugar no ranking de violência
doméstica e falou sobre a Lei Maria da Penha,
que não atende só a mulher, mas aqueles que se
comportam como uma, no caso dos transexuais
e travestis. “A Lei busca proteger o sexo biológico
“mulher” e resguarda todos aqueles que se comportam como mulheres, incluindo os travestis e
transexuais”, relatou.
“Os principais motivos que levam a vítima a
não denunciar a violência sofrida são o medo do
agressor; dependência financeira; preocupação
com os filhos; descrédito no sistema de justiça;
acreditar que será a última vez que ele vai praticar agressão; vergonha em revelar que está
sendo vítima do agressor”, ressaltou a advogada.

Atenção à saúde

A Dra. Valeska Zanello falou sobre a preparação dos profissionais de saúde ao receber as
vítimas de violência doméstica. Segundo ela, o
Brasil tem índices tão grandes de violência contra
as mulheres que chegam a ser uma epidemia e

quando elas procuram o hospital para atendimento os relatos sempre são os mesmos, dizem
que só foi um empurrão, ou bateu o rosto em
algum lugar, que o companheiro não a agrediu.
Para a psicóloga, os profissionais de saúde têm
que estar atentos aos sinais que a vítima apresenta. “É necessário ter uma preparação psicológica
para saber lidar com a situação. Mais de 40% das
agressões sofridas pelas mulheres ocorrem dentro
de casa. O Brasil é o 5º país do mundo com a
maior taxa de homicídios de mulheres. A violência ocorre de forma proposital e traz sofrimento,
machuca ou mata outra pessoa e, na maioria das
vezes, o primeiro lugar que a vítima procura é o
hospital ou centro de saúde”.
Segundo Valeska Zanello, 50% da violência
doméstica são classificadas como violência psicológica, que é uma violação de direitos humanos
e merece a atuação protetiva dos profissionais
de saúde e de responsabilização do sistema de
justiça. “A violência psicológica causa tanto dano
quanto a violência física ou às vezes chega a ser
maior”, ressalta a psicóloga.
Pesquisas apontam que a violência doméstica
é um dos fenômenos sociais que mais ganhou
visibilidade nos últimos anos. É uma questão
social que afeta todas as pessoas, mulheres
e homens, sejam elas crianças, adolescentes,
jovens, adultos ou idosos, aparece de diferentes
formas e atinge independente da idade, cor, raça,
etnia, religião, opção sexual ou classe social e
grau de escolaridade, com efeito devastador
sobre a dignidade humana e a saúde pública.

Atores encenam atos de violência e provocam reação da plenária
Cenas de violência doméstica, elaboradas com base na cartilha da
CNTS, foram vivenciadas por atores da Faculdade de Artes Dulcina de
Moraes no encerramento do seminário sobre o tema, com a interação dos
dirigentes sindicais, na forma de teatro fórum. Várias situações de conflitos ligados à violência contra a mulher, a criança, o idoso, o deficiente,
o negro, o homem e pessoas LGBT foram colocadas, sendo solicitada a
participação dos congressistas com soluções para os problemas.
Para o vice-presidente da CNTS, João Rodrigues filho, a apresentação
do teatro foi fundamental para esclarecer situações que passamos despercebidos, como o preconceito com a pessoa LGBT. “O teatro foi bastante
interativo e poder ter a participação dos congressistas para solucionar os
problemas foi muito interessante. Vivenciamos tanto esses problemas e,
na maioria das vezes, não temos solução”, observou.
Para o secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castagna, a pauta violência
doméstica foi extremamente importante. “Geralmente pensamos que a
violência afeta principalmente um gênero e com as palestras descobrimos
que ela afeta todas as áreas e o teatro veio complementar as palestras,
pois retratou pontos que acontecem no dia a dia, e a mensagem foi
passada”, relatou.

JORNAL CNTS

12

n

l

Novembro/Dezembro de 2016

Diretoria e Conselhos

CNTS aprova orçamento e ações para 2017

R

euniões da diretoria, do conselho de representantes e do conselho
fiscal, que antecederam à realização do
2º Congresso Eleitoral,
aprovaram ações para
o final de 2016 e início
de 2017 e a previsão
orçamentária para o
próximo ano. Dentre
as decisões constam
a solenidade de posse
dos diretores em 21 de
fevereiro, com início do mandato em 1º de
março e término em fevereiro de 2022. Em
março do ano que vem, a diretoria plena vai
discutir o planejamento estratégico para os
próximos dois anos.
Os conselheiros representantes – dois
titulares de cada uma das federações filiadas – referendaram, por unanimidade, a
proposta com a previsão orçamentária para
2017, com parecer favorável do conselho
fiscal e aprovada pela diretoria. O tesoureiro
da CNTS, Adair Vassoler, leu o parecer e
deu os esclarecimentos solicitados pelos
membros do conselho. “A proposta leva em
conta a situação de crise econômica por que
passa o Brasil, com indicativo de redução
do nível de emprego, inclusive na área de
representação da CNTS, que, diante disso,
incluiu na previsão os mesmos percentuais
do orçamento de 2016”, explicou.
Os conselheiros aprovaram, ainda, proposta do secretário-geral, Valdirlei Castagna,
no sentido de que o relatório anual das ações
e atividades, que pelo estatuto deve ser exposto durante a última reunião de cada ano,
passe a ser apresentado junto com o relatório

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Os diretores iniciaram a definição das ações e atividades para o próximo ano

O Conselho de Representantes referendou parecer do Conselho Fiscal (abaixo) sobre o orçamento de 2017

de prestação de contas, no ano seguinte ao
respectivo exercício. O documento reúne
informações da diretoria e dos dirigentes e
também das assessorias jurídica, econômica, parlamentar e de imprensa. Castagna
argumentou que, devido à data de início da
elaboração do documento e também porque
a última reunião ocorre antes do final do ano,
as informações referentes ao exercício como
um todo ficam incompletas e se perdem.

Os congressistas reivindicaram um basta à violênia doméstica contra a mulher, a criança, o idoso, o homem, o deficiente e a pessoa LGBT
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Expectativas

Diretores apontam unidade e mobilização
como armas para enfrentar os desafios
A eleição da CNTS em forma de Congresso foi
um sucesso. A nova diretoria está capacitada para
enfrentar os desafios que estão por vir nos próximos
anos. Sabemos que não serão fáceis, têm muitos
direitos dos trabalhadores ameaçados, mas estamos
preparados para lutar. E que esse ano que se inicia
venha com muitas vitórias e conquistas.
José Lião de Almeida - Presidente
Nós já estamos enfrentando grandes desafios tanto
no cenário político como na parte econômica e com a
aprovação da PEC 55, mais conhecida como a PEC da
morte, as coisas vão ficar bem piores. Mas acreditamos que, com união e muito trabalho, vamos vencer os
desafios. Esse é o momento de estarmos mais unidos
para defender os direitos dos trabalhadores.
João Rodrigues Filho - Vice-presidente
Vamos ter muitos desafios nos próximos anos,
o governo tem tentado tirar os direitos que foram
conquistados a duras penas. Precisamos unir forças,
fazer mobilização. Com organização permaneceremos
unidos para enfrentar qualquer desafio que vier pela
frente.
Clotilde Marques - 2º Vice-presidente
O principal desafio para 2017 é fazer o enfrentamento da emenda que resultar da PEC 55/16,
que atinge diretamente os trabalhadores. Não podemos aceitar
a retirada de direitos que foram
conquistados durante muitos
anos. Todo movimento sindical
e a nova diretoria da CNTS têm
que tomar a linha de frente e
convocar a população para esse
enfrentamento. E não podemos
permitir o fim da aposentadoria
para os trabalhadores, essa é uma
das principais ameaças a direitos
sociais. Querem dificultar o direito
da aposentadoria e não podemos
aceitar isso.
Valdirlei Castagna
Secretário-geral
Todos nós trabalhadores brasileiros estamos e vamos passar por
momentos difíceis. Para enfrentar
esses problemas vamos ter que
realizar trabalho em conjunto
para tentarmos reverter as PECs
danosas, que vêm na contramão
dos direitos conquistados. Será
um desafio bem grande, mas se
estivermos juntos e planejarmos
estratégias podemos passar por
esse momento.
Adilson Luiz Szymanski - 1º Secretário
Tudo na vida tem um começo e um fim, tem suas
dúvidas e suas dádivas. Sabemos que apesar dos desafios a CNTS sempre esteve a postos na linha de frente,
através das suas competências e com sua diretoria,
que luta para defender o interesse do trabalhador. Em
2017 não será diferente, sabemos que não será fácil,
vamos ter muitos desafios, porém, com força e união
de todos, estaremos bem representados.
Domingos Jesus de Souza - 2º Secretário
O nosso maior desafio é dar continuidade às bandeiras de luta que a Confederação já defende, como
ampliar a participação junto aos conselhos nacionais
e ao poder público. Mas juntos vamos construir um
planejamento para que toda a base da CNTS, com
participação das federações filiadas, para que em dois
anos, no mínimo, tenhamos esses projetos concluídos.
Adair Vassoler - Tesoureiro-geral
O que podemos esperar? Quais expectativas
podemos ter em um país afundado em uma crise
institucional gravíssima?! A economia arrasada pela
crise, perspectiva de crescimento zero para 2017 e
o desemprego atingindo índices elevados. A proposta de reforma do governo Temer para equilibrar as
contas públicas não reduz regalias dos poderes, mas

arrocha os trabalhadores retirando direitos sociais
e trabalhistas. O movimento sindical fragilizado e
fragmentado, o Congresso conservador e em sua
maioria esmagadora formado por corruptos e réus,
onde o poder econômico fica soberano para impor
suas condições.
Espero que nós, representantes dos trabalhadores, não percamos a dignidade, as ideias e a
responsabilidade pela luta de classes. Que tenhamos
comprometimento com as causas coletivas, com a
grandeza humana, que pelo estado democrático de
direito possamos discutir qualquer assunto, mesmo
discordando, é possível aprender através do diálogo de
debates. Afinal, mudanças são de suma importância,
disputas e conflitos são inevitáveis. É nossa obrigação
lutar sempre pelo desenvolvimento, direitos, igualdade
e progresso, mesmo quando aparentemente as coisas
parecem estar serenas.
Jânio Silva - 1º Tesoureiro
A nova diretoria da CNTS terá grandes desafios
pela frente, principalmente nos projetos da saúde.
Com a aprovação da PEC 55, que reduz o investimento durante 20 anos, inclusive das áreas sociais,
como saúde e educação, a situação será ainda pior.
Mas juntos podemos ir em frente e lutarmos pelos
trabalhadores da saúde.
Maria Salete Cross - 2º Tesoureiro

Espero que no próximo ano haja um crescimento
da união, mobilização e luta dos trabalhadores da
saúde em busca de nossas principais reivindicações,
como jornada de 30 horas semanais e piso salarial
para a enfermagem; em defesa do SUS; contra a
terceirização; e tantas outras. Também acredito no
fortalecimento da CNTS como a mais importante
entidade nacional representativa da categoria, que
deverá continuar ocupando seu lugar de protagonista
no cenário sindical.
Geraldo Isidoro de Santana
Diretor de Patrimônio
Espero que nessa nova gestão a CNTS venha discutir com os trabalhadores da saúde propostas que
possam ser apresentadas no Congresso Nacional,
como também projetos de leis dos trabalhadores da
saúde, bem como se manter em alerta e mobilizada
para o enfrentamento da política imposta, que visa
a retirada dos direitos dos trabalhadores, que acaba
com o Sistema Único de Saúde e com a democracia.
Que 2017 seja um ano de eterna vigilância e de
mobilização em defesa dos direitos dos trabalhadores da saúde pública gratuita e de qualidade e da
previdência e assistência social.
Mário Jorge dos Santos Filho
Diretor Social e de Assuntos Legislativos

2016 foi um ano muito difícil, não tivemos muito
êxito nas nossas demandas, mas 2017 será um ano
muito sinistro, essa é a palavra que vou usar. Temos
um Congresso totalmente capitaneado pela presidência e os projetos de interesse dos trabalhadores
ficaram para um segundo plano. Temos observado
que as propostas que têm passado são de interesse do
capital, de patrões, do próprio governo. Então, 2017
será sem dúvida um ano de muitos desafios para o
movimento sindical, principalmente nas bandeiras de
lutas dos trabalhadores da área da saúde. Mas vejo
que isso nos dará mais motivos para lutarmos ainda
mais e nos fortalecemos. Vamos juntos fazer mais
mobilizações junto aos trabalhadores, que precisam
se engajar nessa luta, para unirmos forças e irmos às
ruas lutar pelos nossos direitos.
Lucimary Santos Pinto
Diretora de Assuntos Internacionais
Minhas expectativas para os trabalhadores da
saúde em 2017 não poderiam ser outras senão estancar a verdadeira sangria dos direitos trabalhistas e
sociais. O ano de 2016, que se desenhava nebuloso,
foi pior que qualquer expectativa mais pessimista
pudesse prever, com ataques sistemáticos aos direitos
dos trabalhadores conquistados durante décadas de
luta. Assim como vimos nossos direitos sociais irem
pelo ralo, com a desculpa de que medidas austeras
são necessárias para combater uma
crise econômica, que se existe não
é nossa, é dos grandes representantes do capital, que querem ver
seus lucros aumentando à custa do
sacrifício daquele que já é há muito
tempo penalizado.
Emerson Cordeiro Pacheco
Diretor de Assuntos Culturais
e Orientação Sindical
Infelizmente, as expectativas
no cenário trabalhista não são as
melhores para 2017. Além do desemprego e subemprego crescente,
a precarização tende a avançar, com
o fantasma da terceirização rondando o Congresso Nacional. Temos,
ainda, duas grandes ameaças engatilhadas: a reforma da Previdência
e a reforma trabalhista. Esta última
já está em plena marcha, conforme
demonstram as recentes decisões
do STF em relação a temas como
a desaposentação, ultratividade,
prescrição do FGTS e outras. A
expectativa que devemos ter é de
muita mobilização e luta com a
união do movimento sindical para
tentar impedir as investidas do
governo e da classe patronal contra os trabalhadores.
Joaquim José da Silva Filho
Diretor de Assuntos Trabalhistas e Judiciários
A expectativa que temos para 2017 será de muita luta para a classe trabalhadora. Diante de crise
econômica e institucional de 2016, onde vemos os
direitos trabalhistas e sociais serem atacados pelas
forças conservadoras, que usam da crise para reduzir
os poucos direitos dos trabalhadores, conquistados
com anos de luta e sacrifício. Estamos diante de
perspectivas terríveis para 2017, principalmente
ante as propostas de limitação dos investimentos
públicos nos serviços sociais, como a saúde, e a
reforma da previdência, que atingirá os trabalhadores
e deixarão intocados os privilégios dos 10% mais
ricos do país e da classe política.
Todavia, é justamente nos momentos das maiores
dificuldades e opressão que a classe trabalhadora se
une em solidariedade, que toma conhecimento da sua
força e importância para os destinos políticos do país.
Que sua união e mobilização são determinantes para
derrotar as propostas que lhe usurpam direitos. Será
justamente neste momento que a CNTS se mostrará
grande e fortalecida, e demonstrará estar ao lado dos
trabalhadores da saúde.
Domingos da Silva Ferreira
Diretor de Assuntos da Seguridade Social
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Reforma da Previdência

PEC 287/2016 – Emenda afasta
trabalhador da aposentadoria integral

A

reforma previdenciária enviada pelo governo ao Congresso Nacional, dia 6 de
dezembro, obteve o primeiro consenso:
a proposta é mais rígida do que se previa em
relação à garantia do trabalhador de aposentarse com valor integral e com idade que permita
usufruir dos anos e anos de trabalho e contribuição, visando um futuro tranquilo. Pelas regras
propostas na PEC 287/2016, os brasileiros vão
precisar trabalhar por mais tempo para garantir
a aposentadoria integral, seja homem ou mulher,
do setor público ou privado.
Entre as principais alterações estão o tempo
mínimo de contribuição à Previdência, que passa
de 15 anos para 25 anos, e a idade mínima de
aposentadoria para homens e mulheres, fixada
em 65 anos – a expectativa de vida do brasileiro
está em torno de 71 anos. As novas regras valerão
para homens com menos de 50 anos e mulheres
abaixo de 45. Os que estiverem acima desta faixa
na data de promulgação da Emenda, terão um
regime especial de transição, ainda não detalhado.
Mudam também as normas para o benefício
da pensão por morte e aposentadoria rural. Os
militares não serão afetados pelas mudanças.
As informações foram dadas pelo secretário da
Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo
Caetano, ressaltando que o piso do salário
mínimo sempre será respeitado. “Não haverá
benefício menor que salário mínimo”, disse.
Pesquisas apontam que em países com
expectativas de vida mais altas, como Alemanha e França, é possível chegar aos 100% da
média de contribuições em 43 anos. “Pela PEC
287, para chegar à aposentadoria integral o
tempo chega a 49 anos, isso sem contar que a
expectativa de vida ao nascer, na Alemanha, é
de 83 anos para os homens, enquanto no Brasil
fica em 71,9”, ressalta o presidente da CNTS,
José Lião de Almeida. Além disso, a reforma
não observa, ainda, questões como o trabalho
informal, o desemprego, a variação dos salários.
“A idade mínima penaliza os mais pobres, que
começaram a trabalhar mais cedo sem registro
em carteira”, conclui.

Déficit x superávit

A proposta inclui regras que, segundo o governo, vão ajudar a manter a sustentabilidade das
contas públicas diante de um buraco crescente
do setor previdenciário. O governo afirma que
a reforma é necessária e estima que deixará de
gastar cerca de R$ 740 bilhões em 10 anos, entre
2018 e 2027, com as mudanças propostas. Desse
valor, as mudanças no INSS e nos benefícios por
prestação continuada (BPC) representariam uma
economia de R$ 678 bilhões e, nos regimes próprios, de cerca de R$ 60 bilhões.
A Previdência, nos cálculos do governo, registra rombo crescente: gastos saltaram de 0,3% do
PIB, em 1997, para projetados 2,7%, em 2017.
O secretário lembrou ainda que o déficit do INSS
ficou em R$ 86 bilhões em 2015. Deve chegar
a R$ 152 bilhões neste ano e a R$ 181 bilhões
em 2017. Os brasileiros estão vivendo mais, a
população tende a ter mais idosos, e os jovens,
que sustentam o regime, diminuirão.
Ainda segundo o governo, os rombos da previdência do setor público e do INSS – onde estão os
profissionais da iniciativa privada – são semelhantes,
mas o primeiro tem menos gente e salários muito
mais altos. O gasto com os militares corresponde
a 45% do rombo da Previdência dos servidores
da União. Só em 2015, o déficit previdenciário
dos servidores, incluindo militares aposentados e
pensionistas, chegou a R$ 72,5 bilhões.

Especialistas e dirigentes sindicais ressaltam
o cunho social da Previdência e criticam a proposta de reforma, prejudicial à sociedade como
um todo. “É necessário que a Previdência seja
analisada no bojo da seguridade social estabelecida pela Constituição de 1988, que inclui
saúde, previdência e assistência universalizada,
com cobertura previdenciária e benefícios e,
desta forma, não há que se falar em déficit”,
afirma o vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil - Anfip, Floriano Martins de Sá Neto. Ele
aponta a sequência de superávit do sistema nos
últimos anos: R$ 82,7 bi em 2012; R$ 76,2
bi em 2013; R$ 53,9 bi em 2014; e R$ 24 bi
em 2015.
O dirigente da Anfip criticou a proposta do
governo de definir a idade mínima de 65 anos
para aposentadoria e equiparação entre homens
e mulheres, destacando as desigualdades regionais e de gênero. “A esperança de vida de um
homem do Pará é de 64 anos, enquanto a de
uma mulher de Santa Catarina é de 81 anos. E
o governo quer estabelecer uma mesma idade
para todos. Qual a lógica da reforma?”.

Redistribuição de renda

O professor Dr. Roberto de Carvalho Santos,
presidente do Instituto de Estudos Previdenciários - Ieprev, destaca a importância do sistema
como maior programa de redistribuição de renda
no país. “33 milhões de pessoas são amparadas
pelo INSS e a maior parte dos municípios recebe
mais recursos da previdência do que do próprio
Fundo de Participação dos Municípios”, disse. E
critica a insegurança jurídica dos contribuintes
diante das constantes mudanças nas regras.
"Já sofremos reforma com a criação do fator
previdenciário, outra reforma recente atingiu as
pensões. Não há confiabilidade no sistema e
quem não adquiriu o direito vive preocupado”.
Ele faz comparações entre os valores da
aposentadoria pagos pelo INSS, em média
R$1.187, com os pagos pelos poderes Judiciário, de R$ 25 mil, e Legislativo, de R$ 28,5
mil. “Mais de 70% dos segurados recebem um
salário mínimo, enquanto a média no serviço
público é de R$ 17,9 mil”. Segundo o professor, a reforma da Previdência Social teve início
logo após o advento da Constituição de 1988,
que criou o modelo de seguridade social, e uma
nova reforma tem de acontecer é no custeio, na
desoneração, na sonegação, acabar com Desvinculação de Receitas da União. (Com Reuters,
BBC Brasil, Portal G1 e Agência Câmara Notícias)

Proposta das centrais
A proposta das centrais sindicais para a
sustentabilidade do sistema previdenciário
brasileiro parte do princípio de que a Previdência Social é parte integrante do conceito
de Seguridade Social, nos termos do artigo
194 da Constituição Federal. Como tal, juntamente com os direitos relativos à saúde e
à assistência social, a Previdência deve ser
financiada por toda a sociedade, fazendo jus
aos recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios, e das contribuições sociais
de empregados e empregadores.
Considerando essa ampla e diversificada
base de financiamento – incluindo as receitas
da Seguridade Social hoje desvinculadas pela
União para aplicação em outros fins (como a
DRU, as renúncias e as desonerações fiscais,
por exemplo) – as centrais sindicais entendem
que o orçamento é e sempre foi superavitário,
“sendo inoportuna qualquer proposta de reforma paramétrica que signifique supressão
ou restrição de direitos adquiridos pelos trabalhadores”. As centrais reivindicam:
1. Revisão ou fim das desonerações das
contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamento das empresas.
2. Revisão das isenções previdenciárias
para entidades filantrópicas.
3. Alienação de imóveis da Previdência
Social e de outros patrimônios em desuso,
por meio de leilão.
4. Fim da aplicação da DRU - Desvinculação de Receitas da União sobre o
orçamento da Seguridade Social.
5. Criação de Refis para a cobrança dos
R$ 236 bilhões de dívidas ativas recuperáveis com a Previdência Social.
6. Melhoria da fiscalização da Previdência Social, por meio do aumento do número
de fiscais em atividade e aperfeiçoamento
da gestão e dos processos de fiscalização.
7. Revisão das alíquotas de contribuição para a Previdência Social do setor do
agronegócio.
8. Destinação à Seguridade e/ou à Previdência das receitas fiscais oriundas da
regulamentação dos bingos e jogos de azar,
em discussão no Congresso Nacional.
9. Recriação do Ministério da Previdência
Social. (Fonte: Nota Técnica 163 – Dieese)
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Coluna

Antônio Augusto de Queiroz*

O que propõe a reforma
da Previdência do governo Temer

P

or meio da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 287/16, o presidente Michel Temer encaminhou ao
Congresso Nacional, dia 5 de dezembro de
2016, a mais radical proposta de reforma da
Previdência após a Constituição de 1988.
De acordo com o texto, a proposta aprofunda as reformas de FHC e Lula e muda
as regras previdenciárias em relação: 1) à
idade mínima; 2) às regras de transição; 3)
ao cálculo dos benefícios previdenciários;
4) aos requisitos entre homem e mulher
para efeito de aposentadoria; 5) às aposentadorias especiais; 6) às pensões; 7) à
aposentadoria por invalidez; 8) à acumulação de aposentadorias ou aposentadorias e
pensões; 9) contribuição de inativo; e 10)
à paridade e integralidade.

Idade mínima

A idade mínima para efeito de aposentadoria, fixada em 65 anos para homens e
mulheres, será instituída para o setor privado
e aumentada para o servidor público.
A idade mínima será acrescida de um ano,
para ambos os sexos, sempre que a expectativa de sobrevida da população aumentar
um ano.
O segurado dos regimes próprios ou do
INSS, que até a data da promulgação da
Emenda ainda não tiver reunido todos os
requisitos para requerer aposentadoria com
base nas regras então em vigor, será submetido às novas regras, exceto para os poucos
que serão alcançados pela nova regra de
transição.

Regras de transição

As novas regras de transição, que revogam
todas as anteriores, são fixadas com base
na idade do segurado e no tempo de efetivo
exercício no serviço público.
O segurado que, na data da promulgação
da emenda, comprovar idade igual ou superior a 45, se mulher, ou 50 anos de idade,
se homem, será beneficiado pela regra de
transição e poderá se aposentar com paridade
e integralidade quando comprovar:
1) 60 anos de idade, se homem, e 55 de
idade, se mulher;
2) 35 anos de contribuição, se homem, e
30 de contribuição, se mulher;
3) 20 anos de serviço público; e
4) cumprir pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para se aposentar na data da
promulgação da emenda.
O servidor que ingressou em cargo efetivo
no serviço público até 16 de dezembro de
1998 e que tenha mais de 50 anos de idade
e mais de 35 anos de contribuição, no caso
do homem, ou mais 45 de idade e 30 de
contribuição, no caso da mulher, poderá optar

pela redução da idade mínima (respectivamente 60 e 55 anos) em um dia para cada
dia de contribuição que exceder ao tempo de
contribuição.
Essa regra, para quem precisa trocar
tempo por idade, pode ser melhor do que a
fórmula 85/95, revogada pela reforma.
No caso dos professores, desde que exerçam exclusivamente funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e
médio e tenham idade superior a 50 anos, no
caso de homem, ou 45, no caso de mulher,
será reduzido em cinco anos:
1) os requisitos de idade mínima, de 60
para 55, e do tempo de contribuição de 35
para 30 anos, no caso do homem, e
2) os requisitos de idade mínima, de 55
para 50, e do tempo de contribuição de 30
para 25 anos, no caso da mulher.
No caso dos policiais, desde que exerçam
a atividade policial por 20 anos, tenham idade superior a 50 anos, no caso de homem,
ou 45, no caso de mulher, será reduzido em
cinco anos:
1) os requisitos de idade mínima, de 60
para 55, e do tempo de contribuição de 35
para 30 anos, no caso do homem, e
2) os requisitos de idade mínima de 55
para 50 anos, e do tempo de contribuição
de 30 para 25 de contribuição, no caso da
mulher.
Isto significa que todas as regras de transição das emendas constitucionais anteriores
perderão validade a partir da promulgação
da nova Emenda Constitucional, exceto para
quem já tenha direito adquirido, ou seja,
quem já tenha preenchido todos os requisitos
para aposentadoria.

doria por invalidez (que não seja decorrente
de acidente de trabalho) e
2) 1% por cada ano de efetiva contribuição.
Nenhum segurado enquadrado nas novas
regras poderá ter aposentadoria com proventos inferiores ao limite mínimo ou superiores
ao limite máximo estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social.
Os 100% da média só serão alcançados
se o segurado comprovar pelo menos 49 anos
de contribuição.

Equiparação entre homens e
mulheres e entre trabalhadores
urbanos e rurais

As pensões, que atualmente são integrais
até o valor de R$ 5.189,82 (teto do INSS) e,
no caso dos servidores públicos, sofrem um
redutor de 30% sobre a parcela que excede ao
teto do INSS, ficarão limitadas a 60% do benefício, acrescidas de 10% por dependente.
As novas regras valerão para todos os segurados (regimes próprio e geral) que, na data
da promulgação da nova emenda, não estejam aposentados ou que não tenham direito
adquirido, ou seja, não tenham preenchido
todos os requisitos para requerer aposentadoria com base nas regras anteriores.
O benefício da pensão será equivalente
a uma cota familiar de 50%, acrescida de
cotas individuais de 10% por dependente,
até o limite de 100%, de acordo com as
hipóteses de óbitos.
Na hipótese de óbito de aposentado, as
cotas serão calculadas sobre a totalidade dos
proventos do falecido, respeitado o limite máximo do benefício estabelecido para o regime
geral. (continua na página 16)

A PEC unifica os critérios para concessão
de benefícios entre homens e mulheres e
entre trabalhadores urbanos e rurais. Haverá,
portanto, a equiparação dos critérios de idade
e tempo de contribuição.
Isto significa que a mulher, o professor e
o trabalhador rural perderão os dois requisitos que atualmente os diferenciam para
efeito de aposentadoria: idade e tempo de
contribuição.

Cálculo da aposentadoria

O cálculo do benefício previdenciário,
tanto para aposentadoria por incapacidade
permanente (invalidez) quanto para a voluntária, será feito com base na média das
remunerações e dos salários de contribuição,
da seguinte forma:
1) 51% decorrente do requisito da idade
(65 anos) ou do fato que levou à aposenta-

Aposentadorias especiais

As aposentadorias especiais ficam limitadas a duas situações e serão aplicáveis às
pessoas:
1) com deficiência ou
2) cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde.
Serão concedidas com redução do requisito da idade em no máximo dez e no mínimo
cinco anos, observadas as demais exigências
quanto ao tempo de contribuição.
A PEC revoga o direito à aposentadoria
especial pelo exercício de atividade de risco:
policiais, oficiais de justiça e outras carreiras
que exercem atividade de risco perdem esse
direito, exceto para quem tem direito adquirido ou se enquadre nas regras de transição.
O valor da aposentadoria especial será calculado com base na média das remunerações
e dos salários de contribuição, da seguinte
forma: 1) 51% decorrente do requisito da
idade (55 ou 60 anos); e 2) 1% por cada
ano de efetiva contribuição.

Pensões
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“Reforma prejudica
os mais pobres entre os pobres”
Especialistas criticam extinção de benefícios sociais e apontam inconstitucionalidade
Geraldo Magela/Agência Senado

Em

seminário promovido pela Frente
Parlamentar Mista em Defesa da
Previdência Social, no Senado, dia
6 de dezembro, especialistas em previdência
defenderam a necessidade de uma reforma da
Previdência, diante do aumento da expectativa
de vida da população, mas criticaram a proposta
enviada ao Congresso, que, segundo eles, retira
benefícios sociais dos mais pobres.
Para o economista Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Universidade
Estadual de Campinas - Unicamp, a proposta do
Executivo é feita com base em “falácias”, ignora
os gastos previdenciários históricos registrados
nos países desenvolvidos e, se aprovada, trará
graves impactos sociais.
De acordo com ele, nações desenvolvidas
gastam em torno de12% do Produto Interno
Bruto - PIB em seguridade social. “No Brasil, se
não fosse a Previdência, 70% dos idosos seriam
pobres. E agora se pretende reduzir os benefícios
com base em falácias, como a de que há um
excesso de aposentadorias precoces no país, o
que não existe desde 1998”, disse.
Fagnani defende que a Previdência Social
não seja financiada exclusivamente com base
em descontos salariais, pois existe uma tendência de redução da base salarial, decorrente da
automatização da produção e das novas tecnologias. “É preciso ter uma fonte de arrecadação
baseada nos lucros e no combate à sonegação.
Além disso, a arrecadação da seguridade deve
ser usada apenas para financiar esse setor, e
não o pagamento de juros da dívida”, comentou.
Conforme Fagnani, duas das fontes constitucionais de financiamento da seguridade social, a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
e a contribuição sobre o faturamento das empre-

Na hipótese de óbito de segurado em
atividade, as cotas serão calculadas sobre
o valor dos proventos aos quais teria direito
caso fosse aposentado por incapacidade
permanente na data do óbito. Ou seja, 51%
da média decorrente do óbito e 1% por cada
ano de efetiva contribuição.
O tempo de duração da pensão por morte
e as condições de concessão serão definidos
conforme a idade do beneficiário na data do
óbito do segurado, devendo permanecer a
regra da Lei 13.135/15, segundo a qual a
pensão por morte será devida além dos quatro
meses – e condicionada à idade do beneficiário
– somente se forem comprovadas as seguintes
carências: 1) pelo menos 18 contribuições
mensais ao regime previdenciário, e 2) pelo
menos dois anos de casamento ou união estável anteriores ao óbito do segurado, as quais
asseguram ao pensionista/beneficiário usufruir
do benefício:
1) por três anos, se tiver menos de 21
anos de idade;
2) por seis anos, se tiver entre 21 e 26
anos de idade;
3) por dez anos, se tiver entre 27 e 29
anos de idade;
4) por 15 anos, se tiver entre 30 e 40
anos de idade;
5) por 20 anos, se tiver entre 41 e 43
anos de idade;
6) vitalício, com mais de 44 anos de
idade.

sas, são sistematicamente utilizadas para outros
fins desde 1988, seja por meio de desonerações
ou pelo mecanismo chamado Desvinculação de
Receitas da União - DRU, que no ano passado
retirou R$ 60 bilhões do setor. “No ano que
vem, essa desvinculação será 30% maior. E,
mesmo assim, a seguridade social é superavitária, ao contrário do que se afirma”, sustentou
o economista.
O tributarista Wagner Balera, professor de Direitos Humanos da Universidade Católica - PUC
de São Paulo, defendeu os eixos principais da
proposta do governo, mas criticou a redução de
benefícios da seguridade social e a alegação de
que a área é deficitária. Balera se disse a favor
da fixação de uma idade mínima para aposentadoria, da igualdade de tratamento entre homens
e mulheres e das mesmas regras para os fun-

cionários públicos e segurados do regime geral.
“A unificação das regras do regime geral e
funcionários públicos corrige uma injustiça, já
que hoje temos dois mundos. Em um deles, o
do regime geral, o valor médio do benefício é de
R$ 1.300 e atende a 30 milhões de pessoas”,
argumentou. O jurista criticou, porém, a possibilidade de pagamento de benefícios inferiores a um
salário mínimo, previsto na proposta do governo.
Segundo ele, ao propor que o valor do Benefício
de Prestação Continuada previsto na Lei Orgânica
de Assistência Social - Loas será definido em lei,
e não mais de acordo com o valor do salário mínimo, o texto atinge os mais pobres. “A medida é
inaceitável, porque prejudica os mais pobres entre
os pobres. Além de ter impacto social, a proposta
não passaria pelo teste de constitucionalidade”,
avaliou. (Fonte: Agência Câmara Notícias)

Aposentadoria por invalidez
decorrente de acidente de trabalho

A legislação ordinária poderá, inclusive,
aumentar a contribuição previdenciária, tanto
do ativo quanto do inativo.

Altera os conceitos de “doença” e “invalidez” para incapacidade temporária ou
permanente.
O provento da aposentadoria por invalidez
exclusivamente decorrente de acidente de
trabalho será calculado com base em 100%
da média das remunerações utilizadas como
base para as contribuições.
Nos demais casos, será 51% dessa média
decorrente do ensejo que deu causa à incapacidade permanente ou invalidez e 1% por
cada ano de contribuição.
Com isto, fica revogada a garantia de benefício integral e paritário na aposentadoria por
invalidez, exceto no caso de quem já esteja
no usufruto de benefício com integralidade e
paridade.

Vedação de acumulação
de aposentadorias e pensões

A PEC proíbe a acumulação de aposentadoria, exceto as previstas em lei (áreas de educação e saúde), bem como da aposentadoria
com pensão ou de pensões, permitindo a opção
pelo provento de maior valor.

Contribuição de inativo

Extingue a isenção em dobro da contribuição do servidor inativo portador de doença
incapacitante sobre a parcela do provento que
excede o limite de Regime Geral (R$ 5.189).

Fim da paridade e integralidade

A proposta prevê o fim da paridade e da
integralidade para todos os servidores que não
tenham direito adquirido, ou seja, que não
tenham preenchido os requisitos para requerer aposentadoria na data da promulgação da
emenda, inclusive aqueles que ingressaram
no serviço público antes de 2003, ou que não
tenham sido alcançados pelas novas regras
de transição.

Abono de permanência

Mantém o abono de permanência, correspondente à contribuição previdenciária, exclusivamente para os servidores que preencheram
os requisitos para a aposentadoria voluntária
e decidiram continuar trabalhando, podendo
permanecer nessa condição até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos.
A nova reforma, nas bases apresentadas,
é absolutamente inaceitável. Os segurados,
tanto do setor público quanto da iniciativa
privada, devem se mobilizar para senão
rejeitá-la em sua integralidade, pelo menos
reduzir seus efeitos mais perversos. O desafio
está posto.
(*) Jornalista, analista político e diretor
de Documentação do Diap

JORNAL CNTS

n

l

Novembro/Dezembro de 2016

17

Não à PEC 55/2016

Emenda 95/2016 inviabiliza manutenção
do SUS. Decisão será do Supremo

A

proposta do governo de novo regime fiscal, que prevê o congelamento dos gastos
públicos por 20 anos, terá como destino
o plenário do Supremo Tribunal Federal. Sob
pressão do governo, a pretexto de conter as
despesas públicas para permitir a baixa de juros
e retomar o aumento do PIB, a PEC 241/2016
aprovada na Câmara – PEC 55/2016 no Senado – teve tramitação em regime de urgência nas
duas casas do Congresso Nacional, ignorando
parecer da Procuradoria-Geral da República para
arquivamento ou alterações, além de parecer
contrário de técnico do Senado, do Conselho
Nacional de Saúde, de especialistas na área e
de vários atos públicos de entidades sindicais e
movimentos sociais contrários à proposta. A PEC
foi promulgada como Emenda 95/2016.
Em nota técnica enviada ao Congresso Nacional, a Secretaria de Relações Institucionais
da PGR argumentou que a proposta transforma
o Executivo em ‘super órgão’, que “passará a
controlar os demais poderes, inviabilizando o
cumprimento de suas funções constitucionais
e institucionais, o que contrariaria de maneira
flagrante a ordem constitucional vigente”; e ‘ofende’ a independência e autonomia dos poderes
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público
e demais instituições do sistema de justiça,
comprometendo reajustes de pessoal, despesas
com inativos e pensionistas, projetos de lei com
criação de cargos e custeio de obras acabadas.
O órgão propõe ainda reduzir pela metade
o prazo de contenção de gastos, de 20 para
10 anos, com a possibilidade de revisão do
aperto fiscal após cinco anos. “É um prazo
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 e ao crime, a atuação na tutela coletiva,
a defesa do interesse público”, diz a nota.
Por meio de nota, tanto o Conselho Nacional de Saúde - CNS como o Fórum das
Entidades Nacionais dos Trabalhadores da
Área de Saúde - Fentas, dos quais a CNTS é
membro, denunciam que a aprovação vai gerar
um retrocesso aos direitos conquistados pelo
povo brasileiro, em função do impacto negativo
que traria no acesso da população aos mais
diversos serviços públicos. O CNS entende
que a Emenda 95 inviabiliza os princípios
da universalidade e integralidade do SUS e

Senadores
denunciam redução
do papel do Estado
Os senadores Vanessa Grazziotin (PCdoB/
AM), Lindbergh Farias (PT/RJ) e Humberto Costa
(PT/PE) impetraram Mandado de Segurança (MS
34507) no Supremo, visando ao arquivamento
da PEC 55/2016, sob a justificativa, entre outras, de que a proposição “estrangula e mitiga
a independência e a autonomia financeira” dos
poderes; impõe ônus excessivos especialmente
aos cidadãos que dependem dos serviços públicos de saúde, previdência e assistência social;
“mitiga a essência protetora dos direitos sociais”;
e reduz o papel do Estado como indutor do desenvolvimento do país.

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Emenda desrespeita princípios constitucionais da universalidade e integralidade do atendimento
aprofundará a atual política econômica recessiva, gerando desemprego, queda de renda e
sucateamento das políticas sociais.
O Conselho ressalta que o principio da intersetorialidade, que encontra uma série de desafios
para sua efetivação, torna-se ainda mais distante
tendo em vista que retira recursos de políticas
que compõem a Seguridade Social, cujas estimativas preveem uma perda de cerca de 54% ao
longo de 20 anos. Além disso, em 2017 já será
possível evidenciar seus impactos na perda de
recursos, estimada em 5,5 bilhões para o SUS
ao nível federal, significando corte em despesas
previstas para o atendimento de necessidades
básicas dos usuários.
As entidades apontam como alternativas a revisão da renúncia fiscal, da legislação do Imposto
de Renda, da estrutura tributária e da isenção da
tributação das remessas de lucros e dividendos;
a tributação sobre as grandes transações financeiras e sobre as grandes fortunas; bem como
aumentar a tributação sobre tabaco, álcool, motocicletas, entre outras iniciativas possíveis. “É
sempre bom lembrar que cerca de 2/3 dos recursos federais do SUS são transferidos para o financiamento das ações de saúde nos estados, Distrito Federal e nos municípios, portanto, haverá

uma grave crise geral de financiamento do SUS”.
Da mesma forma, defendem que sejam
adotadas medidas para aumentar a qualidade
do gasto público em geral, e da saúde em particular, com a adoção de mecanismos de gestão
mais eficiente e a modernização tecnológica. No
caso do SUS, é preciso também garantir que os
recursos adicionais sejam destinados para a mudança do modelo de atenção, para que a atenção
primária seja a ordenadora do cuidado, e para
a valorização dos servidores públicos da saúde,
que refletirão na qualidade do atendimento às
necessidades de saúde da população.
A CNTS repudia a proposta por entender que
a Emenda 95 não leva em conta o crescimento
populacional calculado em torno de 10% para os
próximos 20 anos e o envelhecimento da população, que também deve dobrar de tamanho no
período; o aumento das necessidades sociais; as
mudanças no perfil epidemiológico da população,
por exemplo. “O impacto negativo no acesso da
população aos mais diversos serviços públicos
é iminente”, alerta o tesoureiro-geral da CNTS,
Adair Vassoler. Segundo ele, a necessidade do
governo pode ser atendida com o fim das renúncias fiscais, taxação das grandes fortunas e uma
eficiente reforma tributária.

Consultor do Senado aponta
inconstitucionalidades na Emenda 95
O consultor legislativo do Senado Federal
Ronaldo Jorge Araujo Vieira Junior produziu
artigo analítico sobre o “Novo Regime Fiscal”
que se pretende instituir no país. Ele entende
que a PEC 55, agora Emenda 95/2016, viola
“o princípio da razoabilidade, da segurança
jurídica, da intranscendência da pena em sua
dimensão institucional, e da vedação ao retrocesso social”.
“O que se faz quando se congela as despesas primárias para os próximos vinte anos
no âmbito do Poder Executivo, com base nas

despesas efetivamente realizadas em 2016,
num cenário recessivo, de retração de investimentos, em que foram constatados os maiores
contingenciamentos na execução orçamentária dos últimos vinte anos, é estender, por um
período de tempo absolutamente desarrazoado, as restrições e insuficiências hoje verificadas na implementação das políticas públicas”,
raciocina o consultor legislativo. Leia a análise
sobre a PEC e o parecer do relator file:///C:/
Users/cnts/Downloads/sf-sistema-sedol2-iddocumento-composto-59857%20(1).pdf
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3ª Marcha em Defesa do SUS
reitera rejeição à “PEC da morte”

A

3ª Marcha em Defesa do
SUS, da Seguridade e da Democracia reuniu milhares de
pessoas dos movimentos sindical
e social de diferentes estados do
país, em ato público na Esplanada
dos Ministérios, dia 7 de dezembro. Dirigentes da CNTS participaram da marcha, assim como
da organização e apoio financeiro.
Além de mais recursos para o SUS,
os movimentos reivindicaram o
arquivamento da PEC 55/16 (PEC
241 na Câmara), promulgada
como Emenda 95/2016, que
propõe o congelamento dos gastos
da União por 20 anos, reduzindo
recursos da área social.
Para o tesoureiro-geral da
CNTS, Adair Vassoler, a presença
da Confederação em eventos que
defendem o SUS só mostra a preocupação da entidade em lutar. “Já
é a terceira vez que a CNTS participa da marcha
e cada vez mais a representação da entidade
tem ganhado grande proporção e isso só mostra
o trabalho na luta em defesa dos direitos dos
trabalhadores e de saúde de qualidade para
a população em geral. A Confederação tem
objetivo muito claro, entendemos que não só
a população terá prejuízo, mas as instituições
de saúde e, por consequência, vai afetar toda
classe trabalhadora. A proposta quer colocar
a população para pagar uma conta que não é
nossa e sim do governo federal”.
“A participação da CNTS em eventos que
defendem mais recursos para a saúde é de extrema importância, pois mostra o engajamento da
entidade na defesa dos direitos da sociedade e
não apenas dos trabalhadores”, relatou o diretor
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assistência às pessoas com Aids.
A aprovação da PEC significará a
morte do povo brasileiro. Por isso, é
fundamental que todas as organizações sociais mobilizem a população
para dizermos não à PEC da morte”,
afirmou Ronald Santos.

Prejuízo na saúde

de Assuntos Legislativos, Mário Jorge Filho. A
diretora de Assuntos Internacionais, Lucimary
Santos, disse que a CNTS mais uma vez está de
parabéns. “A Confederação continua mobilizando as bases para juntos lutarmos em defesa do
SUS e da valorização dos profissionais da saúde.
Vamos juntos lutar com todas as forças contra a
PEC da morte”, declarou.
Segundo presidente do Conselho Nacional
de Saúde - CNS, Ronald Santos, o objetivo
do evento foi protestar contra as medidas e
propostas do governo, como a PEC 55, que
violam direitos conquistados na Constituição,
em especial aqueles que atentam contra a
saúde pública, universal e gratuita. A Emenda
95 significa menos Samu, menos cirurgias
oncológicas, menos Saúde da Família, menos

Com a promulgação da Emenda
95, a partir de 2017 os recursos
destinados à saúde terão como
base de cálculo 15% da Receita
Corrente Líquida - RCL, estimada
em R$ 758 bilhões no Projeto de
Lei Orçamentária. Isso representará
o valor de R$ 113,74 bilhões, que
ficará congelado até 2036. A partir
de 2018, a correção será somente
pela variação anual da inflação,
calculada pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
As perdas deste valor congelado de
2018 a 2036 totalizam R$ 438 bilhões, de
acordo com as projeções baseadas nos cálculos
do Grupo Técnico Institucional de Discussão
de Financiamento do SUS, que compõem o
estudo apresentado pela Cofin.
Segundo o CNS, o congelamento significa
uma ameaça ao bem-estar das famílias e dos
trabalhadores. “Os níveis de necessidade da
população em relação à saúde, atendidos em
2017, terão de ser mantidos até 2036, o que
é impossível. A cada ano os habitantes terão
menos recursos do que tinham antes, porque a
população não vai parar de crescer e, com isso,
os custos do setor da saúde também aumentarão, enquanto o investimento estará congelado
por duas décadas”, avalia o consultor da Cofin,
Francisco Funcia.

Sateal realiza I Encontro
de Trabalhadores da Saúde de Alagoas
As discussões sobre questões ligadas à saúde do trabalhador e aos
serviços de saúde foram destaques
durante o I Encontro Alagoano dos
Trabalhadores da Saúde, promovido pelo Sindicato dos Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem do Estado
de Alagoas - Sateal, com o apoio de
entidades parceiras, durante todo
o dia 21 de outubro. Houve ainda
realização de atividade laboral entre
os participantes.
O médico do trabalho Juraci
Roberto Lima, do Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador - Cerest/AL, fez importantes alertas
sobre os riscos de adoecimento em ambiente
de trabalho. Atualmente, 30% das doenças
são resultados do ambiente de trabalho. “É
preciso ter controle da qualidade da saúde no
ambiente de trabalho, como também estar
atento aos acidentes de trabalho e às doenças
ocupacionais. Manter bons hábitos alimentares, evitar o estresse, fazer atividades físicas e
evitar álcool e fumo são algumas orientações
para uma qualidade de vida melhor”, alertou.
O coordenador da Gerência Executiva de
Valorização da Pessoa da Secretaria de Estado
da Saúde - Sesau, Robson José da Silva, levou
ao debate a importância da educação permanente em serviço de saúde. Robson apontou

como o investimento em educação qualificada
dos trabalhadores pode render bons resultados
e da importância de os gestores liberarem
seus colaboradores para participar de cursos
de capacitação.
“O trabalhador deve ser ouvido quanto às
necessidades de capacitação e, além disso,
oferecer cursos específicos para a área da
saúde, para que esses trabalhadores possam
aproveitar em sua função o conhecimento
adquirido”, afirmou.
Já as psicólogas Sandra Costa Barros e
Cidkeyla Cristina Santos, da Sesau, falaram sobre a Política Nacional de Humanização (PNH)
e como pode ser uma poderosa ferramenta
para melhorar tanto as relações de trabalho

como entre profissional e paciente. “É
possível humanizar os ambientes de
trabalho com ações voltadas às pessoas, tornando assim os ambientes de
trabalho melhores. Se colocar no lugar
do outro faz com que haja um melhor
entendimento entre as pessoas. Às vezes
fazemos coisas que nem percebemos,
mas falar olhando nos olhos das pessoas,
por exemplo, faz toda a diferença”, expôs
Sandra Barros.
Tema da ordem do dia na pauta do movimento sindical, e de toda a sociedade, o
debate sobre a Previdência Social despertou o interesse e muitos questionamentos
da plenária. O advogado José Pinto da Mota
Filho, especialista na área previdenciária, da
assessoria jurídica da CNTS, realizou palestras e
esclareceu dúvidas sobre aposentadoria especial
dos trabalhadores da saúde (foto).
Para o presidente do Sateal, Mário Jorge
Filho, o evento foi um sucesso e uma ótima
oportunidade para promover o debate de temas
importantes para os profissionais, como também
para que houvesse a interação entre profissionais
de vários setores. “Em nome da diretoria do Sindicato, agradeço a todos os que compareceram
ao evento e vieram debater assuntos tão importantes. São atividades desse tipo que melhoram a
interação entre os profissionais, que possibilitam
essa troca”, afirmou. (Fonte: Ascom Sateal)
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Federações e Sindicatos

Eleita nova diretoria
do SinSaúdeSP

Fetessesc reúne diretoria e promove
palestra sobre comunicação sindical

Após a apuração
das urnas, realizada
dia 10 de novembro, na
sede do Sindicato dos
Auxiliares e Técnicos
de Enfermagem e dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São
Paulo - SinSaúdeSP, foi
eleita a nova diretoria.
A chapa ‘Juntos Somos
Fortes’, que concorreu e venceu a eleição, com 93% dos votos apurados,
foi encabeçada pelo presidente José Lião de Almeida.
As principais bandeiras de luta da nova diretoria são: aposentadoria
especial para os trabalhadores da saúde; jornada de 30 horas semanais;
piso salarial para os profissionais de enfermagem; local de descanso nos
hospitais; PLR para todos; plano de saúde e odontológico subsidiado,
extensivo aos dependentes; qualificação profissional; combate ao assédio
moral e sexual; combate às práticas antissindicais; combate à terceirização,
entre outros. (Texto e foto: Paulo Pavone - SinSaúdeSP)

A Federação dos Trabalhadores em estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado de Santa Catarina - Fetessesc realizou, dia 8 de dezembro,
em São José, a última reunião da diretoria do ano de 2016. Participaram
os diretores e os membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes. Os
diretores discutiram a conjuntura político-social brasileira, avaliando os
impactos que os trabalhadores poderão sofrer nos próximos meses.
Também foi aprovada a previsão orçamentária para 2017, entre outros
encaminhamentos para o próximo ano, como datas e locais de reuniões.
Os dirigentes dos sete sindicatos representados pela Federação também
puderam avaliar as negociações coletivas em andamento e preparar as
próximas negociações que iniciam em março de 2017.
Antes da reunião da diretoria os dirigentes participaram da palestra Estratégia de Comunicação Sindical, ministrada pela jornalista Manoela de Borba,
mestranda em jornalismo pela Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
De acordo com a palestrante, a comunicação sindical precisa ter uma função
pedagógica frente aos temas que os trabalhadores devem entender para melhor
atuar na luta por seus direitos. O presidente da Federação, Cleber Cândido,
avaliou a atividade como necessária e positiva para a melhora na comunicação
entre sindicato e trabalhador. “A palestra trouxe noções para nós sindicalistas
de como devemos atuar na comunicação com o trabalhador. E estimulou os
dirigentes para o que fazer daqui para frente”, avaliou. Após a reunião, toda
a diretoria participou de um jantar de confraternização.

Reunião com médicos do trabalho
aborda segurança nos hospitais

SIPERN denuncia atraso de salário
Em reunião realizada na sede central do SinSaudeSP, entre a diretoria
do Sindicato e médicos do Trabalho dos principais hospitais da capital
paulista, foram abordados aspectos importantes da legislação de medicina
e segurança dos trabalhadores na saúde. Esses encontros são preparatórios
para um grande seminário a ser realizado em abril de 2017, envolvendo
Sesmet, Cipas, FAP/ Netep e outros assuntos relacionados à Medicina do
Trabalho.
O evento, coordenado pelo presidente José Lião de Almeida, e pelo
secretário-geral, Joaquim José da Silva Filho, contou com a presença
de especialistas no assunto ligados não só às empresas de saúde, como
também aos órgãos de fiscalização, como o Departamento de Vigilância
Sanitária e Saúde do Trabalhador, representado pelo Dr. Marcelo Pustiglione.
O encontro foi organizado pelo Dr. Mario Bonciani, médico responsável
pelo Departamento de Saúde do Trabalhador do SinSaudeSP. Participaram
ainda os diretores José Sousa da Silva, Geraldo Santana, Maria de Fátima
Neves de Souza, Tânia Amaral, Ana Maria Mazarin da Silva, Milton Gomes
da Silva, José Baía de Lima, Djanira Ivata e Sergio Martins Rodrigues.
(Texto e foto: Paulo Pavone - SinSaúdeSP)

CNTS e SinSaudeSP participam
de reunião da ISP Interaméricas
Os diretores da CNTS Geraldo
Santana, do SinSaudeSP, e Terezinha Perissinotto, do Sindisaúde
de Passo Fundo, representaram os
trabalhadores na reunião regional
do setor saúde da ISP Interaméricas, realizada em São Paulo, nos
dias 8 e 9 de novembro. Durante
o evento foram debatidas questões
importantes como o relatório da Comissão de Alto Nível da ONU sobre
Saúde e Crescimento Econômico e suas recomendações de ação.
Geraldo Santana também representou o SinSaudeSP e a CNTS no 19º
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEnf, realizado em
Cuiabá (MT), no período de 18 a 21 de outubro. Com o tema Inovação e
Tecnologia em Enfermagem - Avanços para a profissão, o evento teve como
meta contribuir para a descentralização da produção científica, por meio
de palestras, mesas redondas e audiência pública. (Com Paulo Pavone)

Funcionários terceirizados que
prestam serviços de higienização e
maqueiros em hospitais do Estado
do Rio Grande do Norte estão com
salários atrasados. Os trabalhadores
são da empresa terceirizada JMT,
que admitiu o problema e, segundo a mesma, está para completar
três meses em que a Secretaria de
Saúde - Sesap não faz os repasses
financeiros e por isso existe a dificuldade de pagar os trabalhadores.
Segundo os trabalhadores, estão atrasados também os benefícios como
vale alimentação. De acordo com uma funcionária terceirizada da JMT,
que não quis ser identificada, os trabalhadores estão preocupados com a
situação. “Tenho amigas que estão desesperadas, pois elas têm aluguel,
alimentação dos filhos e contas para pagar apenas com essa renda e está
tudo atrasado”, disse a trabalhadora.
O presidente do Sipern, Domingos da Silva Ferreira, em visita realizada
dia 24 de novembro a trabalhadores dos hospitais regionais de Macaíba
e São José do Mipibú, disse que o problema existe porque a Secretaria de
Saúde estadual não realizou o repasse para o pagamento dos trabalhadores
terceirizados e que se esse pagamento não sair será iniciada uma greve
por tempo indeterminado. O secretário de saúde, Dr George, afirmou em
reunião realizada dia 25 de novembro, que a situação será regularizada.
O SIPERN continuará na luta defendendo os trabalhadores terceirizados
com garra e união.
O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Mato Grosso do Sul - Sintesaúde/
MS terá nova diretoria a partir de 2017. A
posse dos novos diretores e membros do
conselho fiscal e delegados federativos, com
seus respectivos suplentes, eleitos para a
gestão 2017/2022, será no dia 5 de janeiro
de 2017, em Campo Grande - MS. O atual
presidente, Osmar Gussi, foi reeleito para
mais uma gestão.
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Aposentadoria especial

Paim acata proposta da CNTS de aposentadoria
especial para técnicos e auxiliares de enfermagem

O

senador Paulo Paim (PT-RS) acatou proposta da CNTS para incluir auxiliares e
técnicos de enfermagem no Projeto de
Lei 349/2016. Em reunião dia 8 de novembro,
solicitada pela CNTS, o senador, que é relator da
proposta, reafirmou posição favorável ao projeto
por levar em consideração as características do
trabalho da enfermagem. A sugestão inicial, da
Federação Nacional dos Enfermeiros, incluía
apenas os enfermeiros. “Cito como precedente
uma jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que reconhece como inerente à atividade
dos profissionais de enfermagem a exposição
a riscos biológicos e a nocividade do trabalho
desenvolvido”, afirmou Paim.
A proposta da Confederação obteve apoio de
todas as entidades do Fórum Nacional da Enfermagem e o senador alterou o projeto para que ele
seja discutido nas casas legislativas com a nova
redação. Segundo o secretário-geral da CNTS e
coordenador do Fórum, Valdirlei Castagna, “a alteração foi apresentada por entender que é justo que
o benefício alcance todos os profissionais. Agora o
PL está incluindo 80% da mão de obra da enfermagem – técnicos e auxiliares, segundo pesquisa
feita pela Confederação em parceria com o Dieese
este ano – que são, também, os profissionais que
ficam à beira dos leitos dos doentes”.
“A CNTS propôs a alteração no texto do pro-

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Os dirigentes Adair Vassoler, Valdirlei Castagna e Maria Salete levaram a reinvindicação ao senador Paim

jeto para fazer justiça a toda categoria. Mas a
demanda da enfermagem vai para muito além
da aposentadoria especial, com pautas como
a regulamentação da jornada de trabalho em
30 horas semanais, piso salarial nacional e
implementação efetiva do dimensionamento de
pessoal, que historicamente defendemos para
toda a categoria”, ressalta o tesoureiro-geral da
CNTS, Adair Vassoler.
A justificativa da proposição se baseia em
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na
decisão final do Recurso Especial nº 1.514.460PR, que reconhece como inerente à atividade
dos profissionais da enfermagem a exposição

Trabalhadores da saúde ganham mais
representação no cenário político em 2017
A importância de ter representantes da
saúde no cenário político do Brasil levou
vários trabalhadores da saúde a disputar as
eleições de 2016 para vereadores e prefeitos
em muitos municípios do país. Alguns dos
candidatos eleitos são dirigentes de entidades
filiadas e/ou vinculadas à CNTS e trabalham
arduamente nos seus sindicatos para buscar
melhorias para os profissionais da saúde.
O técnico em laboratório da cidade de
Paulista, no interior de Pernambuco, Pedro
Marinho Espíndola (à esquerda na foto), foi
reeleito para o segundo mandato a partir
de 2017, com mais de 13 mil votos, pelo
partido PSL/PE. De acordo com o vereador,
seus projetos são voltados para a saúde
da população e para os trabalhadores da
saúde. Além de vereador, Pedro Espíndola é
presidente do Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços e Pesquisas,
Análises Clínicas e Patologias de Pesquisas
- Sindespac-PE, filiado à Federação dos Trabalhadores da Saúde do Nordeste, da CNTS.
Os trabalhadores da saúde de São Miguel
dos Campos, cidade de Alagoas, estarão bem
representados a partir de 2017. Adailton
Antônio da Silva (à direita na foto), técnico de
enfermagem, com mais de 15 anos de atuação
na Santa Casa de Misericórdia da cidade e
vice-presidente do Sindicato dos Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem do Estado de Alagoas - Sateal, foi eleito vereador da cidade com
mais de 500 votos, pelo PPL/AL.
Segundo Adailton, o principal objetivo do
mandato é trabalhar para a sociedade, visando o profissional da saúde. “Tenho como foco
a criação de projetos de políticas públicas
educativas e preventivas nas áreas da edu-

cação, saúde, meio ambiente, segurança e
assistência social a serem implantadas nas
comunidades. Além de criar projetos de lei,
visando melhores condições de trabalho e
melhor ambiente para os servidores públicos
e privados da saúde e outras áreas”.
A cidade de Paranaguá elegeu como vereador Jaime Nativo, pelo PSB/PR, que ficou
entre os 10 mais bem votados da cidade.
Jaime é técnico em enfermagem e presidente
do Sindicato de Saúde do Litoral do Paraná.
“Com muito orgulho vou representar todos
os profissionais da saúde e a população que
necessita de serviços básicos de saúde”, disse.
A CNTS parabeniza os eleitos, almeja
um mandato de êxito, com aproveitamento
das propostas em benefício da população
reapresentada. Também solicita às federações e sindicatos da base que informem a
Confederação sobre outros trabalhadores e/
ou dirigentes sindicais da saúde que tenham
sido eleitos para representar a categoria.

a riscos biológicos e a nocividade do trabalho
desenvolvido. O objetivo do PL 349, segundo o
senador, é “dar extensão normativa à interpretação que já é adotada em tribunais superiores
pátrios, assegurando a aposentadoria especial
a estes profissionais, em face da evidente exposição a riscos decorrentes da natureza especial
da atividade profissional”.
O projeto está atualmente sob a relatoria do
senador Paulo Paim (PT/RS) no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais - CAS. A proposta prevê
também que a aposentadoria será equivalente a
100% do salário-de-benefício, quando completados 25 anos de contribuição previdenciária.

Ministério homologa
conferências de
Saúde das Mulheres
e Vigilância
Durante a 287ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS, realizada dia
8 de dezembro, o ministro da Saúde, Ricardo
Barros, homologou as conferências nacionais
de Saúde das Mulheres e Vigilância em Saúde.
Os dois eventos estão previstos para ocorrer no
segundo semestre de 2017.
Com o tema central “Saúde das Mulheres:
Desafios para a integralidade com equidade”, a
Conferência Nacional de Saúde das Mulheres,
prevista para agosto, terá como objetivo propor
diretrizes para a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde das Mulheres. Para a coordenadora da Conferência, Carmem Lúcia Luiz, o
encontro será para pensar as diretrizes a serem
aplicadas na vida das mulheres. “Serão ações
que materializarão as propostas”, disse.
Já a 1ª Conferência Nacional de Vigilância
e Saúde tem como tema Direito, conquistas e
defesa de um SUS público de qualidade. Entre
os objetivos deste evento, marcado para novembro, estão o de fortalecer o SUS e integrar os
programas e ações da vigilância epidemiológica,
sanitária, em saúde ambiental, do trabalhador e
dos laboratórios de saúde pública.
Para Oriana Bezerra, coordenadora da Conferência, será fundamental o engajamento da
população para que o processo ocorra da maneira mais participativa possível. “Agora com a
homologação sabemos que de fato a conferência
irá acontecer. A vigilância em saúde abrange
vários segmentos de extrema importância para
a população brasileira, com temas relevantes
para a saúde pública”, afirma.

