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Diretoria toma posse e define planejamento
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

I

mbuídos do princípio de que a atuação
integrada amplia a potencialidade de trabalho e a possibilidade de mais acertos,
a diretoria da CNTS para a gestão 20172022 tomou posse e definiu o planejamento
estratégico para os exercícios 2017-2018.
“As expectativas e os desafios são imensos.
Porém, a Confederação está preparada para
vencer os obstáculos, reforçar a política interna de unidade e construção, no sentido de
fazer crescer sua estrutura de representação
e potencial político”, ressaltou o presidente
reeleito, José Lião de Almeida.
Convencidos de que a situação atual do
Brasil, em relação aos trabalhadores, é no
sentido de retroceder nos direitos trabalhistas e sociais, os dirigentes participaram da
Oficina de Planejamento.
Além de estabelecer estratégias na
atuação junto aos poderes Executivo, Le-

gislativo e Judiciário no combate às pautas
prejudiciais aos trabalhadores, os diretores
também fizeram uma autoanálise a respeito
da estrutura organizacional da Confederação
e sua relação com a base.
Págs 3 a 6

CNTS mantém atuação permanente de combate
às “reformas” previdenciária e trabalhista
A campanha tem como finalidade mostrar aos parlamentares
a insatisfação quanto às reformas,
que não tiveram amplo debate antes de serem propostas. Os textos
apresentados não contemplam os
anseios da classe trabalhadora,
que terá de lutar para que direitos
conquistados a duras penas e com
muita luta sejam mantidos. A Confederação está engajada na defesa
dos direitos sociais e trabalhistas e
apoia a CPI da Previdência.
Págs 7 a 11

28 DE ABRIL
Todos à greve geral!
Juntos pelos
legítimos direitos
e dignidade dos
trabalhadores
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Editorial

CNTS repudia a terceirização

Um duro golpe contra a dignidade dos trabalhadores

A

nte a aprovação do Projeto de Lei 4.302,
de 1998 – Lei nº 13.429/2017 –, que abre
as portas para a terceirização desenfreada,
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Saúde - CNTS vem a público manifestar sua indignação para com o texto substitutivo do Senado
Federal aprovado na Câmara dos Deputados, por
entender que sua aprovação é o mais duro golpe
contra a classe trabalhadora.
A partir dos anos 70 a terceirização ganhou
intensidade e foi ampliando cada vez mais na
década de 90 até tornar-se a praga que vem corroendo os direitos dos trabalhadores e deixando
um rastro de insegurança, desrespeito,
doenças e acidentes de trabalho. Paralelamente, veio ocorrendo o esvaziamento do
Estado no seu papel de guardião da parte
mais fraca na relação capital x trabalho.
O texto foi aprovado pelos deputados
sem que fossem acatadas as reivindicações das entidades sindicais de trabalhadores. Sob a coordenação do senador
Paulo Paim, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou
em 2016 audiências públicas em todos os
estados e o consenso foi de que a proposta
precariza as relações de trabalho e retira
direitos dos trabalhadores.
A terceirização tem se mostrado a forma
mais selvagem de precarização, porque retira direitos dos trabalhadores e a responsabilidade do
verdadeiro empregador. Trata-se do mais duro
golpe praticado contra as relações de trabalho
institucionalizadas desde o fim da escravidão.
Sua ampliação deixa nítido o descompromisso
da maioria dos deputados em relação aos direitos sociais e trabalhistas e a submissão aos
ditames da classe patronal.
A terceirização extingue o pouco de dignidade que ainda resta no trabalho:
l Pelo texto aprovado, todas as atividades
podem ser terceirizadas, inclusive a atividade
fim, razão da existência da produção ou do
serviço da empresa, e sem nenhum limite
quantitativo.
l Permite a subcontratação de empresas
(subterceirização, quarteirização...), que é

repassar os serviços a terceirizadas ou empreiteiras. Com isso, diminui o poder do trabalho e
de todas as suas organizações.
l Acaba com a responsabilidade solidária
da empresa contratante, com isso ela não tem
nenhum compromisso com os trabalhadores
terceirizados ou subterceirizados.
l Fragiliza os contratos formais de trabalho,
propiciando o aumento da rotatividade, ou seja,
vai ficar mais fácil mandar o trabalhador embora, contratar ou recontratar com salário menor
e com menos direitos.
l Ao eliminar direitos previstos na CLT e na

Constituição Federal, praticamente, extingue
o Direito do Trabalho, que vai atuar de forma
superficial sobre relações precarizadas, flexibilizadas.
l Os empregadores vão poder transferir a
responsabilidade inerente à relação entre capital e trabalho a um terceiro, que não reúne
condições econômicas, financeiras ou políticas
de suportar qualquer pressão.
l Admite a possibilidade de acabar com
o contrato de trabalho com carteira assinada,
ou seja, a criação do trabalhador como “PJ” –
Pessoa Jurídica.
l Diminui a arrecadação e/ou receita da
Previdência Social e amplia suas despesas,
tornando ainda mais difícil a concessão de
aposentadorias e outros benefícios.
l A terceirização tem como princípio permitir
aos patrões a diminuição de custos com a ex-

ploração da mão de obra e dividir os trabalhadores, especialmente em suas representações
sindicais. O texto não aborda a questão da
representação sindical.
A CNTS entende que é extremamente desastrosa a terceirização da mão de obra em
todas as atividades da empresa, especialmente
no segmento da saúde, por considerar que na
saúde não há atividade meio, todas estão associadas ao cuidar do paciente e, portanto, todos
os empregados devem possuir preparo especial
para o atendimento.
A terceirização, mais que prejudicial aos trabalhadores, atinge em cheio a prestação dos
serviços de saúde, com efeitos negativos
sobre a qualidade e a continuidade do
atendimento. A terceirização precariza os
serviços de saúde não apenas em relação
às condições de trabalho, por conta da
excessiva jornada, salários menores e redução de benefícios sociais, e a perda da
identidade do trabalhador, mas também
pela especificidade do atendimento, que
exige formação e conhecimentos próprios.
A terceirização vem sendo adotada
na saúde pública, por meio da entrega
de serviços e até de hospitais à administração de Organizações Sociais
(OS’s) e fundações, registrando apenas lucro,
em detrimento da qualidade do atendimento
oferecido. Além disso, traz prejuízos no que se
refere à fragmentação da organização sindical,
inviabilizando conquistas, na medida em que as
negociações coletivas são prejudicadas.
É preciso que estejamos alertas e preparados para o embate firme e permanente na
fiscalização e diante das demais propostas
em debate no Congresso Nacional, a exemplo
das reformas previdenciária e trabalhista, que
dificultam e até extinguem benefícios sociais e
direitos conquistados a duras penas.
Todos juntos em defesa dos legítimos direitos
e da dignidade dos trabalhadores!
Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Saúde - CNTS
Federações Filiadas e Sindicatos Vinculados

E X P E D I E N T E
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde
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

cntssaude

cntssaude

cntssaude

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 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.

Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Saúde

Conselho Editorial
José Lião de Almeida, João Rodrigues Filho, Valdirlei
Castagna, Adair Vassoler, Mistrael Mário Pereira da
Silva, Joaquim José da Silva Filho
Endereço: SCS - Q. 1 - Bl. G
Ed. Baracat - Salas 1602/06
Fone/Fax: (61) 3323-5454
CEP: 70309-900 - Brasília-DF
Home-page: www.cnts.org.br
Email: cnts@cnts.org.br
SISTEMA CNTS DE COMUNICAÇÃO
Coordenação: Geralda Fernandes
Reportagem e redação: Geralda Fernandes, Tatiane
Bonfim e Fellype Sales
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime e arquivo CNTS
Projeto Gráfico e Editoração eletrônica: Fernanda
Medeiros da Costa
F4 Comunicação: 61- 3224-5021
E-mail: f4comunicacao@gmail.com

www.cnts.org.br
cnts@cnts.org.br

JORNAL CNTS

n

l

Fevereiro/Março de 2017

Gestão 2017–2022

Diretoria da CNTS toma
posse e reafirma compromissos

A

s expectativas e os desafios são imensos. Porém, imbuídos do princípio de
que a atuação integrada amplia a potencialidade de trabalho e a possibilidade de
mais acertos, a diretoria e o conselho fiscal
da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Saúde para a gestão 2017-2022 tomaram
posse dia 21 de fevereiro. Eleitos em 18 de
novembro de 2016, os dirigentes devem seguir
adiante na busca contínua da saúde integral e
de qualidade e vigilante de novos e melhores
dias para os trabalhadores.
“A CNTS está preparada para vencer os
novos desafios, reforçar a política interna de
unidade e construção, no sentido de fazer crescer sua estrutura de representação e potencial
político. Mas é preciso estar alertas e unidos
entre nós e com as demais representações
da classe trabalhadora no enfrentamento das
ameaças de redução e até extinção de direitos
sociais, previdenciários e trabalhistas, alvos
de propostas do governo e outros projetos em
tramitação no Congresso Nacional”, ressaltou
o presidente reeleito, José Lião de Almeida, ao
saldar os companheiros, autoridades, assessores e funcionários presentes à solenidade.
A cerimônia foi presidida pelo dirigente do
Fórum Sindical dos Trabalhadores - FST e presidente da Contec, Lourenço Ferreira do Prado,
que agradeceu pela honra em dar posse aos dirigentes de uma Confederação atuante e parceira
nas lutas do movimento sindical. “Continuemos
juntos na batalha”, convocou e parabenizou pelo
trabalho feito por José Lião ao longo dos anos:
“um capitão de longo curso, companheiro de
batalha e do diálogo”.
O presidente do Conselho Nacional de Saúde
- CNS, Ronald Santos, destacou a responsabilidade dos dirigentes e a expectativa do Conselho
com a nova gestão. “A CNTS esteve presente
em todos os momentos que o Conselho convocou e também nas agendas do controle social.
2017 será o ano mais difícil dos últimos 25

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Saúde integral e de qualidade e manutenção dos direitos sociais e trabalhistas são prioridades
anos para os trabalhadores na saúde e a CNTS
é fundamental nas nossas lutas, no sentido de
fazer dos espaços executivo, jurídico e legislativo um território de combate aos ataques aos
direitos sociais; e estar nas ruas, no campo da
democracia participativa em defesa dos direitos
da saúde”.
Ronald Santos alertou que a saúde foi o primeiro setor que o tsunami da Emenda 95/2016
pegou. “Não se trata de congelamento, mas da
redução de recursos. Em poucos momentos tivemos tantos criminosos lesa pátria, entregando
o público. Nos anima ver a capacidade da CNTS
de reunir lideranças do país no bom combate”.
A secretária executiva do Conselho, Neide Rodrigues dos Santos, ressaltou, especialmente,
a luta das mulheres, que “saem de casa para
cumprir o papel em defesa dos direitos sociais”.
O novo modelo de processo eleitoral só
foi possível graças a atualização estatutária
realizada pela diretoria. 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 da CNTS para as federações”,
avalia o tesoureiro da CNTS e coordenador do
grupo de trabalho da reforma estatutária, Adair
Vassoler.
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 Confederação. “A CNTS inovou na
forma de eleição dos dirigentes, de forma mais
democrática e transparente. Poucas entidades
de terceiro grau realizam suas eleições na forma
de congresso”, disse Castagna. (OBS: Ver relação da nova diretoria no expediente – pág. 2)

Nova sala de reunião tem mais
espaço, com conforto e praticidade
Durante a solenidade de posse foi inaugurada a sala de reuniões
para abrigar, com conforto e praticidade, a diretoria ampliada. O
tesoureiro-geral reeleito, Adair Vassoler, que descerrou a placa de
inauguração com o presidente José Lião, fez um breve relato de todo
o processo de compra e reforma do espaço. “Primeiro veio a reforma
estatutária e daí a necessidade de ampliarmos os assentos à mesa,
com mais representantes das federações e mais ideias, necessitando
de maior e melhor espaço para os nossos debates”.
Em amplo espaço, suficiente para as reuniões da diretoria,
totalmente equipada com ilha de gravação em áudio, com microfones individuais acoplados às mesas, a sala dispõe ainda
de banheiros masculino, feminino e adaptado para pessoas com
deficiências; uma pequena copa; TV de 60 polegadas; ar condicionado; iluminação apropriada; enfim, toda infraestrutura para
acomodar os dirigentes. Na placa de inauguração constam os
nomes dos dirigentes da CNTS no período da aquisição e reforma
do imóvel, na gestão 2011-2016.
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Dirigentes ressaltam atuação em defesa
da saúde, dos trabalhadores e da sociedade
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

P

residentes e dirigentes das
federações filiadas ressaltaram
a caminhada da CNTS – que
completou 25 anos em dezembro
de 2016 –, a eleição democrática e
transparente realizada em congresso,
a ampliação da diretoria de forma a
atender às demandas dos trabalhadores, o patrimônio político e material construído e, principalmente,
a atuação em defesa da saúde, dos
trabalhadores e da sociedade.
O vice-presidente reeleito da
CNTS e presidente da Federação dos
Trabalhadores em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do Nordeste
- Fetessne, João Rodrigues Filho,
fez um alerta sobre as propostas
prejudiciais aos trabalhadores e ao
setor da saúde em tramitação no
Ronald Santos, presidente do CNS, ressaltou participação da
Congresso Nacional, agravando ainpostas em debate vêm confirmar o golpe, agora
da mais a falta de recursos para o SUS. “Desejo
com a retirada de direitos dos trabalhadores”.
um bom trabalho a todos e atuação permanente
A nova diretora de Formação e Política Sindical
nos fóruns em defesa dos direitos e da qualidade
da CNTS, Terezinha Perissinotto, representou a
dos serviços de saúde prestados à população”.
Federação dos Empregados em Estabelecimentos
Em nome da Federação dos Trabalhadores
de Serviços de Saúde do Estado do Rio Grande
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
do Sul - Feessers. Ela também enfatizou as difiEstado de Santa Catarina - Fetessesc falou a
culdades previstas para 2017, com as mudanças
vice-presidente, Maria Salete Cross, empossada
na estrutura sindical e no sistema previdenciário.
como diretora de Assuntos de Gênero, Raça,
“Devemos nos unir porque a situação está bem
Diversidade e Juventude, que agradeceu e paradifícil”, disse. Terezinha ainda agradeceu pelo
benizou a diretoria em fim de mandato e a nova
espaço conquistado e o progresso obtido pelas
direção pelas conquistas. “Tudo isso dá-se pelo
sucessivas gestões, “fruto de bastante trabalho”.
compromisso de todos. Teremos um ano de muita
O presidente da Federação dos Empregados
luta. Temos de ir pras ruas e mostrar que as pro-

em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado do Mato Grosso do
Sul - Feessaúde, Osmar Gussi, diretor de Pesquisa, Arquivo e Memória
Sindical da CNTS, pregou a união
para enfrentar os desafios. “Hoje é
um dia bastante especial para todos
nós e serei um multiplicador no movimento sindical de todo aprendizado
que recebo aqui. Juntos vamos, pelo
menos, amenizar os efeitos nocivos
das propostas prejudiciais ao país e à
classe trabalhadora”.
O diretor de Negociação Coletiva
da CNTS e presidente da Federação
Nacional dos Técnicos e Tecnólogos
em Radiologia - Fenattra, Carlos Alberto Monteiro de Oliveira, ressaltou ser
este o segundo mandato da Federação
como entidade filiada à CNTS. “DeseCNTS
jamos um bom trabalho em conjunto e
uma atuação forte junto aos poderes no sentido
de ampliar nossa representatividade e defesa dos
direitos dos trabalhadores”.
O diretor de Cultura, Esporte e Lazer da
Confederação e presidente da Federação dos
Empregados em Estabelecimentos de Serviços
de Saúde do Estado do Paraná - Fesepr, Antônio Lemos, relembrou a luta para a criação da
CNTS e as muitas barreiras derrubadas, citando
a desvinculação da CNTC, já organizada e com
grande patrimônio, para começar do zero a representação dos trabalhadores da saúde por uma
entidade própria. “Hoje somos uma confederação
forte e atuante”, ressaltou.

CNTS leva pras ruas campanha contra reformas
A CNTS intensificou, dia 20 de fevereiro,
atuação permanente de combate às “reformas”
previdenciária e trabalhista e à terceirização.
A campanha consistiu em recepção aos parlamentares que chegam a Brasília e fixação de
cartazes no trajeto entre o aeroporto e o Congresso Nacional, tendo como principal objetivo
conscientizá-los sobre os prejuízos permanentes
que as propostas, caso sejam aprovadas da forma que estão, podem causar aos trabalhadores.
Foram espalhadas faixas explicativas pelos dois
terminais do aeroporto, além do Eixo Sul, Avenida das Nações e Esplanada dos Ministérios.
“A campanha tem como finalidade mostrar
aos parlamentares nossa insatisfação quanto às
reformas trabalhista e previdenciária, que não
tiveram amplo debate antes de serem propostas. Os textos apresentados não contemplam os
anseios da classe trabalhadora, que agora terá
de lutar para que direitos conquistados a duras
penas e com muita luta sejam mantidos”, explica o presidente da CNTS, José Lião de Almeida.

Ato público

Resistir, ocupar e disseminar informação
para a população foram as palavras que marcaram a audiência pública contra as reformas
da Previdência e trabalhista, propostas pelo governo, no auditório na Câmara dos Deputados,
dia 22 de fevereiro. O evento organizado pelo
Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito
do Trabalho e da Previdência Social - FIDS, do
qual a CNTS faz parte, marcou posição firme

contra retrocessos propostos pelo governo.
A Confederação esteve presente e engajada
mais uma vez em defesa dos direitos sociais
e trabalhistas.
O vice-presidente, João Rodrigues Filho,
ressaltou a importância das diferenças nas
idades da aposentadoria, respeitando as questões de gênero e de segmentos profissionais.
“Não é justo uma mudança repentina. Quais
critérios estão por trás dessa reforma? Não tem
como estabelecer idade única de aposentadoria. Haverá situações em que o segurado terá
contribuído uma vida inteira sem usufruir dos
benefícios. Precisamos mobilizar toda a base
dos nossos sindicatos, levar informações para
todo profissional, só assim eles poderão nos
ajudar a barrar essa reforma, tanto da previdência como a trabalhista. Audiências como essas

são de extrema importância para disseminar
informações”, concluiu.
Participaram do evento dezenas de parlamentares que ressaltaram a mobilização do
movimento sindical e da população na luta
em defesa dos direitos dos trabalhadores. O
evento contou ainda com a presença de instituições e movimentos sociais de todo o país,
sob consenso de que as reformas prejudicam
trabalhadores e cidadãos e de que há muitas
outras alternativas para melhorar a gestão da
Previdência.
O FIDS encaminhou ao Congresso pedido
para discutir as propostas de reformas com
a sociedade e decidiu oficializar a criação de
fóruns estaduais e estabelecer ações com os
parlamentares, num corpo a corpo contra as
reformas nos termos em que estão.
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Planejamento

Em seminário, diretores aprovam
planejamento estratégico para 2017-2018

C

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

onvencidos de que a situanos. Já o secretário-geral, Valdirlei
ação atual do Brasil, em
Castagna, destacou a importância
relação aos trabalhadores,
da participação dos dirigentes das
é no sentido de retroceder nos
entidades da base na definição dos
direitos trabalhistas e sociais, a
rumos da Confederação.
nova diretoria da CNTS esteve
O trabalho, coordenado pelo sureunida na Oficina de Planejapervisor técnico do Dieese no Distrito
mento, dias 14 e 15 de março,
Federal, Max Leno de Almeida, e
em Brasília. Além de estabelecer
pelo técnico do Dieese e assessor
estratégias na atuação junto aos
da CNTS, Juliano Musse, consistiu
poderes Executivo, Legislativo e
numa parte de palestras e debates;
Judiciário no combate às pautas
discussão em grupos sobre temas
prejudiciais aos trabalhadores, os
como estrutura organizacional e
diretores também fizeram uma
desafios administrativos; atendiautoanálise a respeito da estrutumento à base federativa e sindical;
ra organizacional da Confederaformação; desafios e atuações em
ção e sua relação com a base. O
espaços políticos; e plano de luta. “A
vice-presidente, João Rodrigues
existência de novas diretorias e novas
Filho, alertou para a oportunidade
atribuições requer pensar e repensar
do debate diante do cenário polí- Analistas e dirigentes avaliaram as conjunturas política, sindical e econômica a entidade e estabelecer as principais
tico e econômico de dificuldades.
ações”, destacou Max Leno.
A criação de programas regionais destinados
Os novos diretores levantaram inúmeras
taxa assistencial; maior participação dos diretoà formação de novas lideranças, incluindo a
propostas para incorporar e conciliar os anres e suplentes nas atividades de representação
participação de diretores e suplentes dos sindiseios e lutas da categoria em todo o país. Além
política; elaboração de anteprojetos de lei; e
catos da base; a realização do terceiro encontro
das entidades, os dirigentes alertaram para a
realizar oficina de comunicação da CNTS com
jurídico e maior acessibilidade das entidades
necessidade de tornar próximo e conjunto a
entidades filiadas. E também incorporar novos
de base ao departamento jurídico da CNTS,
atuação das assessorias de imprensa, jurídica,
sindicatos de técnicos e auxiliares de enfermade forma a melhorar e ampliar o atendimeneconômica e política da CNTS e das entidades
gem, criando projetos de especializações para os
to; aquisição de espaço para alojamento dos
que compõem a base. Os dirigentes discutiram
técnicos de enfermagem, que visem a inserção
dirigentes; criação de federações nos estados
ainda estratégias de combate aos projetos que
no mercado de trabalho. Após a finalização do
que ainda não têm; garantir a manutenção dos
retiram direitos dos trabalhadores.
relatório, a diretoria da CNTS vai discutir sobre
contratos de prestação de serviços, ampliando
O final do evento ocorreu em uma plenária
os recursos necessários e distribuir as atribuia divulgação nas bases foram algumas das
geral para avaliação conjunta das propostas e
ções entre os dirigentes.
sugestões apresentadas pelos grupos.
definição das prioridades. Na próxima reunião
O tesoureiro-geral, Adair Vassoler, ressaltou
Os dirigentes sugeriram, ainda, capacitação
da diretoria efetiva serão indicados os dirigenque o planejamento é essencial para a continuidos diretores da CNTS para atuarem no Contes responsáveis para a execução das ações e
dade do trabalho da gestão anterior, bem como
gresso Nacional; criação de um comitê político;
tarefas aprovadas, com definição de prazos e
para nortear as ações e definir as prioridades e
defesa da manutenção da contribuição sindical e
recursos, entre outras questões.
atribuições dos diretores para os próximos dois

Conjuntura sindical - Falta unidade
e há insegurança jurídica

Conjuntura econômica - Redução
no consumo, desemprego e salário

“Mobilizar, conscientizar e unir. Temos que
agregar todo o movimento
sindical no sentido de
resgatar o protagonismo
que é necessário para
combater esta avalanche
de propostas, que de reforma não têm nada, que
visam apenas o desmonte
da seguridade social e
dos direitos trabalhistas,
além claro, do estado de
bem-estar social”, afirmou
a assessora para assuntos
de relações do trabalho da CNTS, Zilmara Alencar, ao criticar que não
houve unidade das centrais nas discussões com o governo. “A pulverização
está se dando na essência da representação”, lamentou.
Segundo ela, o momento exige o reagrupamento da estrutura sindical
ante as investidas de desmonte. “O cenário é bem preocupante. Há uma
crise de gestão do papel do estado social, com a retirada do mínimo garantido na Constituição de 1988l. Em relação ao Executivo, a propositura
das reformas e o apoio de propostas como a terceirização, apregoam a
falácia de que elas resolveriam a crise”, disse.
No que diz respeito à Suprema Corte, lembrou Zilmara, as decisões
mais recentes vêm sempre no sentido de prejudicar os trabalhadores.
“Vimos isso nos julgamentos das horas in itinere, no fim da ultratividade
das normas coletivas, no fim da contribuição assistencial e no corte do
ponto dos trabalhadores grevistas. E não há um patamar de igualdade
para uma negociação madura”. Por fim, o Poder Legislativo, “totalmente
inclinado aos interesses de mercado, aponta para o avanço das medidas
propostas pelo governo”.

O economista da subseção do Dieese na CNTS,
Juliano Musse, lembrou
que o resultado fiscal da
Previdência é determinado
pela política macroeconômica do governo. “Esta
é uma relação de efeito
e causa. Por um lado,
houve corte radical nos
investimentos do governo,
juros elevados, câmbio
valorizado, redução do
crédito público e privado.
Como resultado disso, o
governo colheu a queda do investimento agregado, redução no consumo
das famílias, desemprego e queda da massa salarial”.
Ainda segundo Musse, em relação à Previdência, os dados apontam
que o dito “déficit” poderia ser solucionado pelo próprio governo. “Como
existe déficit se o governo pode retirar 30% dos recursos da Seguridade,
via DRU, para fazer superávit primário? Se fosse feito um exercício inverso,
de retorno desses recursos para o caixa da Seguridade, juntamente com
as desonerações da folha, o superávit seria bem maior”.
Musse avalia que vivemos a pior recessão da história do país. Não
há investimento, as pessoas não estão comprando, a desoneração é embolsada, o número de desempregados cresce e as negociações salariais
conseguem apenas a reposição inflacionária. E é nesse cenário que o
governo propõe a reforma da Previdência Social. “A Previdência é a maior
política de redistribuição de renda. Ela não é somente uma análise de
cifrões, envolve aposentadorias, infortúnios, redução da pobreza, rede
de proteção do sistema tripartite. A Previdência é vida e cidadania para
milhões de brasileiros”.
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Planejamento
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Reunidos em grupos,
os dirigentes da base
da CNTS discutiram
sobre estrutura
sindical e desafios
administrativos;

Conjuntura política:
Governo age para
dividir trabalhadores
Segundo o assessor parlamentar, André Santos, o governo se aproveita da fragmentação do
movimento sindical para levar adiante propostas
prejudiciais aos trabalhadores. “Parte da fragmentação sindical é ocasionada pelo próprio governo.
Recentemente o ministro do Trabalho afirmou que
havia consenso entre as centrais para a reforma
trabalhista. Todos sabem que não há consenso e
tampouco apoio. Uma declaração dessas dentro
de um sistema já fragilizado vem no intuito de
esfacelar os esforços do sindicalismo contra as
investidas do governo”.
Ao passar informes sobre a pauta em tramitação no Congresso Nacional, André Santos
apontou a dificuldade de análise por causa das
mudanças constantes. Segundo ele, a conjuntura
vem se alternando a cada semana por conta da
crise econômica, da expectativa por novas denúncias e o governo lança pautas positivas, como a
liberação do FGTS das contas inativas para tirar
o foco das medidas prejudiciais e das delações.
“Além da base de apoio robusta, sem interação
com a base social, e da tática de abreviação dos
debates, uso da mídia para passar a ideia de que
há consenso e uso da força contra as mobilizações,
a divisão do movimento sindical abre uma lacuna
e permite ao governo levar adiante as propostas
que considera essenciais”.

formação; atendimento
à base federativa e
sindical;

desafios e atuações em
espaços políticos; e
plano de luta.

As sugestões
foram levadas ao
debate na plenária
geral para votação
e inclusão no
planejamento

Procuradoria convida CNTS
para avaliar reforma trabalhista
Com tantos direitos trabalhistas ameaçados o Ministério Público do Trabalho convidou
a CNTS e outras entidades sindicais para
tratar de propostas normativas relacionadas a
mudanças na legislação trabalhista. Na pauta
foram incluídos temas como: prevalência do
negociado sobre o legislado, flexibilização da
jornada de trabalho, instituição da jornada
intermitente, regime de trabalho em tempo
parcial, representação de trabalhadores no
local de trabalho, trabalho temporário e
terceirização. A reunião aconteceu dia 24
de janeiro na sede da Procuradoria-Geral do
Trabalho, em Brasília. A CNTS foi representada pelo vice-presidente, João Rodrigues
Filho, acompanhado dos assessores jurídicos
Zilmara Alencar e José Pinto Mota Filho.
A Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público do Trabalho, nas questões
relacionadas ao mundo do trabalho, a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nesse patamar, e considerando
os compromissos internacionais da nação

brasileira, é obrigação do órgão
mara e 55/2016 no Senado
atuar na preservação dos direitos
– também conhecida como
sociais, com foco no princípio
PEC dos gastos públicos. No
constitucional da proibição do
entanto, a discussão abranretrocesso social, ressaltou a
geu também outras pautas
procuradora Cristina Aparecida
que atacam a democracia
Ribeiro Brasiliano, no ofício enbrasileira, a exemplo das
viado à Confederação.
reformas da Previdência e
Não é só o Ministério Públitrabalhista e do ajuste fiscal,
co do Trabalho que está engaem flagrante desrespeito ao
jado na luta contra a reforma
pacto federativo.
trabalhista. A ONG Auditoria CiA Consulta Popular predadã da Dívida realizou reunião
tende ampliar o debate
e aprovou a realização da camsobre essas modificações leCristina Aparecida
panha para Consulta Nacional
gais junto a todos os setores
Ribeiro Brasiliano
Popular sobre modificações
da sociedade para esclarecer
legais que privilegiam o grande capital em
a opinião pública sobre o real conteúdo desdetrimento do bem estar social. A Consulta
sas medidas e seus impactos na vida das
Nacional Popular entrou em vigor dia 14
pessoas, bem como na economia do país, a
de março e permanecerá vigente até o dia
fim de formar uma consciência crítica capaz
15 de novembro.
de exercer pressão por mudanças de rumo
Inicialmente, o debate originou a consdesse modelo econômico concentrador
trução de referendo popular sobre a Emenda
de renda e riqueza, que aumenta o fosso
à Constituição 95 – PEC 241/2016 na Câsocial no país.
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Terceirização

A corda estourou do lado
mais fraco. Mas ainda
há espaço para a luta

E

ntre a pressão popular e a imposição do
mercado o presidente
Michel Temer escolheu a
segunda opção e sancionou
a lei da terceirização - Lei
13.429/2017. De um lado,
as reivindicações do movimento sindical, do Ministério
Público do Trabalho e de
parcela do PMDB, contrários
à sanção do Projeto de Lei
4.302/1998, que escancara
a terceirização, quarteiriza e
abre as portas para a pejotização dos trabalhadores. De
outro, a pressão do capital,
que dita não apenas as regras, mas também o rito de
tramitação das propostas no
Congresso Nacional e das
decisões do Palácio do Planalto. A sanção ocorreu dia
31 de março – dia do golpe
militar, que encerrou o governo do presidente
democraticamente eleito João Goulart.
“Os vetos ao PL 4.302/1998 são inexpressivos: não alteram a terceirização da
atividade-fim; não repõem a responsabilidade
solidária da contratante; não seguram a ampla
“pejotição” do emprego; e também não resolvem a questão da representatividade sindical”,
afirma o diretor do Diap, Antônio Augusto de
Queiroz. Nem mesmo o pedido de informações
do ministro do Supremo, Celso de Melo, sobre
a votação do projeto na Câmara dos Deputados,
foi considerado por Temer.
A aprovação do PL 4.302 pelos deputados,
dia 22 de março, escancarando a possibilidade
de terceirização da mão de obra, teve repercussão negativa entre os trabalhadores. A sanção
da Lei 13.429/17 ocorreu no momento em
que milhares de trabalhadores foram às ruas se
manifestar contra as propostas do governo consideradas extremamente prejudiciais. Tendo em
vista a inércia do governo em relação à pauta dos
trabalhadores, as centrais sindicais convocaram
greve geral para 28 de abril. A intenção é fazer
um levante de trabalhadores contra as reformas
previdenciária e trabalhista, além de demonstrar
a insatisfação quanto à lei da terceirização.
As seis maiores centrais sindicais enviaram
carta ao presidente Temer, dia 29 de março,
pe-dindo veto integral do PL 4.302 em defesa
do PLC 30/2015, em tramitação no Senado,
que poderia resultar numa “legislação efetivamente atual, representativa tanto para os
trabalhadores como para os empregadores, com
a legalidade dos poderes constituídos”. Não
bastasse isso, há quem aponte irregularidade
no projeto, enviado ao Congresso Nacional no
governo FHC e que teve sua retirada de pauta
proposta pelo ex-presidente Lula.
A aprovação também provocou uma rebelião
em parcela do PMDB, partido do presidente
Michel Temer. Em nota enviada a Temer, a
bancada do Senado, em reunião 28 de março,
decidiu, por maioria dos presentes, se posicionar contrária à sanção do projeto de lei de
terceirização para todas as atividades. “Para a
bancada, o texto aprovado precariza as relações

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

de trabalho, derruba a arrecadação, revoga conquistas da Consolidação das Leis do Trabalho
e piora a perspectiva de aprovação da reforma
da Previdência”, diz a nota.
No Judiciário também não passou impune. O
ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de
Mello, notificou a Câmara dos Deputados para
que sejam dadas explicações sobre a aprovação
do projeto de lei que regulamenta a terceirização
de forma indiscriminada em todas as áreas de
uma empresa. E entidades representativas do
Ministério Público do Trabalho também pediram
a Temer a rejeição do PL 4.302.
Também a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil emitiu nota pública contra a proposta
aprovada. Em entrevista convocada para comentar os principais temas em debate no país,
o presidente da CNBB, cardeal Sérgio da Rocha,
criticou o projeto que libera a terceirização em
todas as atividades das empresas. Segundo dom
Sérgio, o “risco de precarização das relações
de trabalho” e de “perda de direitos é muito
grande”.
Diante dos fatos e pressionado por parte da
base aliada, Temer acenou que poderia esperar
a votação do PLC 30/2015 pelos senadores
e, assim, decidir por complementar e/ou vetar
partes de um e de outro quando da sanção da
respectiva lei. Ou mesmo editar uma medida
provisória que resultasse em menos prejuízos
para a classe trabalhadora. Pressionado pelo
setor patronal, voltou atrás, decidindo pela
sanção da proposta aprovada pelos deputados.
Também pode ter contribuído para a decisão de Temer a votação pelo Tribunal Superior
Eleitoral da ação que pede a cassação da chapa
Dilma-Temer nas eleições de 2014. Dia 27 de
março, o ministro Herman Benjamin, relator da
ação no TSE, enviou o relatório final para os
demais ministros da Corte, liberando o processo, incluído na pauta de 4 de abril, mas teve
o julgamento suspenso. Apesar do processo de
impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a
ação prosseguiu porque os dois integrantes da
chapa podem ficar inelegíveis por oito anos se
o TSE entender pela cassação do resultado da
eleição de 2014. (Com Diap)

Trabalhadores vão
às ruas contra a
extinção de direitos
Com objetivo de defender os direitos que levaram anos para serem conquistados a população
brasileira saiu às ruas cobrando o arquivamento
das reformas trabalhista e previdenciária, propostas pelo governo PMDB-PSDB. Os dias 15
e 31 de março ficarão marcados como dias de
luta, com paralisação da classe trabalhadora.
A CNTS mais uma vez esteve engajada na luta
em defesa dos direitos dos trabalhadores. Nos
estados e municípios, a Confederação participou
das manifestações por meio dos dirigentes das
federações e sindicatos filiados.
Segundo o diretor de Assuntos Legislativos
da CNTS, Mário Jorge Santos, a CNTS foi às
ruas reafirmar a indignação com as propostas
de reforma apresentadas pelo governo. “A população está mostrando que não aguenta mais
esse governo, que é ilegítimo e está entregando
o país para o mercado internacional. Queremos
os direitos que foram conquistados com muito
esforço e sacrifício. Queremos ver o país crescer,
mas não podemos aceitar mexer nos direitos dos
trabalhadores”, relatou.
A CNTS também participou de encontro
promovido pelo FST, em São Paulo, com debate
da conjuntura nacional para tirar agenda de
ações contra as reformas neoliberais. A reunião
contou com a participação das confederações
nacionais em cujas bases atuam cerca de nove
mil sindicatos. Além dos dirigentes, participaram
técnicos do Diap e do Dieese. A CNTS esteve
representada pelo diretor de Patrimônio, Geraldo
Isidoro de Santana, que relatou a importância de
encontros como esse para unir forças em defesa
dos diretos dos trabalhadores.
Novos encontros vêm sendo realizados com a
finalidade de discutir e decidir sobre apresentação das condições econômicas do FST; avaliação
e encaminhamento das ações aprovadas na
reunião extraordinária realizada; apresentação do
quadro político, econômico e social do país e as
perspectivas da reação do movimento sindical.
O debate envolve a participação de profissionais da área de comunicação, jurídica, parlamentar e econômica das confederações. O objetivo é
que os profissionais possam desenvolver trabalho
no sentido de contribuírem na resistência contra
as ações dos poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, contrárias ao movimento sindical e à
classe trabalhadora.
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Reforma Trabalhista

Propostas em debate retiram direitos
e enfraquecem organização sindical

O

governo PMDB - PSDB, tentando amenizar a grave crise econômica, mais
uma vez escolheu como alvo as medidas
mais maléficas para a classe trabalhadora.
Temer acredita que a reforma trabalhista, o PL
6.787/2016 e outras medidas poderão recuperar a economia do país. O Ministério Público do
Trabalho – MPT e outras entidades garantem
que a reforma trabalhista é inconstitucional, não
barrará o desemprego e trará grande impacto
sobre o sistema de relações de trabalho.
O Projeto de Lei 6.787/2016, em tramitação
na Câmara dos Deputados, altera as regras referentes ao trabalho em tempo parcial; define
a representação dos trabalhadores no local de
trabalho, eleição e funções; afirma o incentivo
à negociação coletiva em vários temas, como
férias anuais, jornada de trabalho, participação nos lucros e resultados, horas “in itinere”,
intervalo intrajornada, ultratividade, Programa
Seguro-Emprego, plano de cargos e salários,
regulamento empresarial, banco de horas, trabalho remoto, remuneração por produtividade,
registro da jornada de trabalho.
Documento assinado pelas instituições,
centrais sindicais, confederações, entre elas a
CNTS, federações, sindicatos e associações,
considera o grave momento de crise econômica
vivenciado no Brasil e a proliferação de iniciativas legislativas de largo impacto na vida das
trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros.
O enfraquecimento dos direitos sociais, atingidos pelas propostas de reforma trabalhista e
previdenciária em trâmite no Congresso Nacional, terá como resultado a ampliação do nível
de desigualdade no país. Para as instituições, o
objetivo da modificação de direitos em contexto
de crise econômica é de aperfeiçoá-los, não
devendo tais propostas tramitarem sem que
seja promovido um amplo e profundo debate
com toda sociedade, de modo que os setores
interessados possam dar suas contribuições.
O Ministério Público do Trabalho apresentou
estudo que aponta uma série de irregularidades
na reforma trabalhista defendida pelo governo
federal. O documento, que reúne quatro notas
técnicas e foi elaborado por 12 procuradores do
trabalho, diz que algumas mudanças propostas são inconstitucionais e pede a rejeição por
completo de dois projetos de lei e a alteração
da redação de outros dois.
As quatro notas técnicas que compõem o estudo do MPT abordam a prevalência do negociado sobre o legislado, a flexibilização da jornada,

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Valdirlei Castagna acompanha reunião da comissão especial da reforma trabalhista
o regime de tempo parcial, a representação de
trabalhadores no local de trabalho, a terceirização da atividade-fim, o trabalho temporário e a
jornada intermitente. Segundo os procuradores,
tudo isso está sendo “imposto de forma a provocar um grande desequilíbrio nas relações entre
empregados e empregadores no país”.
A ministra do Tribunal Superior do Trabalho
- TST, Delaíde Alves Miranda Arantes, afirmou
que a proposta do governo trará precarização
em vez de postos de trabalho. Outra “inverdade”, de acordo com a ministra, é a afirmação
de que a prevalência da negociação coletiva
sobre a legislação beneficia os trabalhadores.
Segundo o secretário-geral da CNTS, Valdirlei
Castagna, o acordo coletivo já vem sendo bem
executado há muito tempo pelo movimento
sindical e sempre com força de lei a favor do
trabalhador. “O sindicato tem exercido muito bem
o seu papel. O que nos preocupa é que o governo
venha dar mais poder para as empresas. E no
momento de crise as próprias empresas venham
fazer negociações sem a anuência dos sindicatos.
Isso é muito preocupante. As empresas estão
adotando várias medidas no sentindo de enfraquecer os sindicatos. As reformas retiram direitos
dos trabalhadores e, por esse motivo, a CNTS se
coloca contra as propostas apresentadas”.

Estudo da OIT aponta
aumento de desemprego

A Organização Internacional do Trabalho
- OIT publicou estudo, produzido pelos pesquisadores Dragos Adascalieti e Clemente Pignatti
Morano, sobre reformas legislativas laborais
e de mercado de trabalho em 110 países,
promovidas no período de 2008 a 2014. A
pesquisa indica que a maioria das reformas
diminuiu o nível de regulamentação existente
e teve caráter definitivo. Foram analisadas 642
mudanças nos sistemas laborais. Em 55% dos
casos, as reformas visaram reduzir a proteção
ao emprego, atingindo toda a população, e
tinham caráter permanente, produzindo uma
mudança de longo prazo na regulamentação
do mercado de trabalho no mundo.
O estudo indica que mudanças como essas
na legislação trabalhista, realizadas em período
de crise e que visam reduzir a proteção, aumentam a taxa de desemprego no curto prazo.
Mais grave ainda, as reformas “liberalizadoras”, que facilitam o processo de demissão,
tenderam a gerar aumento do desemprego no
curto prazo.

28 de abril – Todos à greve geral! Juntos pelos
legítimos direitos e dignidade dos trabalhadores
Não bastasse a crise econômica sem
precedentes, que provoca índice recorde de
desemprego e corrói o poder aquisitivo da
classe trabalhadora e da sociedade em seu
conjunto, os poderes Executivo e Legislativo
se uniram nos ataques perversos aos trabalhadores, para aprovação de propostas como as
reformas da Previdência Social e trabalhista,
em tramitação no Congresso Nacional, e a
terceirização irrestrita, sancionada como Lei
13.429/2017.
Também no Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho
vêm tomando decisões em benefício do capital
e prejudiciais aos trabalhadores, a exemplo do

fim da ultratividade, da prevalência do negociado
sobre o legislado, rejeição da desaposentação,
proporcionalidade do aviso prévio em favor do
empregador, entre outras.
Ainda a despeito de buscar uma saída para
a crise, propostas maléficas são desengavetadas
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
E uma enxurrada de medidas nefastas partem
do Governo Federal, a exemplo da Emenda
Constitucional 95/2016, que congela investimentos e reduz recursos das áreas da saúde e da
educação, num extremo retrocesso aos direitos
sociais. E tudo com tramitação a toque de caixa,
sem negociação.
E ao trabalhador está imposta a conta que

não é dele. A CNTS entende que a unidade dos
movimentos sindical e social se faz necessária
e urgente de forma a reforçar a luta para interferir nas decisões impostas e, assim, evitarmos
retrocessos que nos sairão bem caros.
Neste sentido, a CNTS orienta as entidades
da base, especialmente os sindicatos, aos
quais cabe a decisão, discutir com a categoria a importância de aderir à mobilização e
participar da greve geral do próximo dia 28
de abril. Será um passo decisivo na luta dos
trabalhadores por Nenhum Direito a Menos!.
A Confederação, como entidade de terceiro
grau, se mantém na retaguarda para o apoio
necessário à paralisação.
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MPT e entidades se unem
contra desmonte dos direitos

E

m reunião realizada com centrais sindicais,
associações que atuam na Justiça do Trabalho e confederações, o Ministério Público
do Trabalho - MPT divulgou a Carta em Defesa
dos Direitos Sociais, assinada por 28 entidades,
entre elas a CNTS. A carta reconhece que o Brasil
vive uma grave crise econômica, porém, ressalta
que os direitos sociais e trabalhistas não devem
ser vistos como empecilhos para a saída da crise,
como considera o governo.
A CNTS esteve representada pelo vice-presidente, João Rodrigues Filho, que afirmou a
necessidade da retirada da ‘reforma’ trabalhista de pauta. “Qualquer proposta que afete
diretamente os direitos da população deve ser
discutida amplamente antes da propositura.
Da forma como a reforma está sendo levada,
o governo e o parlamento estão atropelando a
população e o prejuízo é incalculável. Tendo
em vista o texto da proposição, nós, como
entidades representantes dos trabalhadores,
pedimos a retirada de pauta e abertura de
diálogo com os diversos setores da sociedade
que são os principais afetados”, disse.
De acordo com o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, o argumento de que a
flexibilização das leis trabalhistas incentivaria
a criação de empregos é falacioso. “Quando
o Brasil surfava em uma situação altamente
favorável, essas propostas já existiam e eram
defendidas pelos mesmos grupos econômicos e
políticos. Esse argumento cai por terra a partir
do momento em que essas propostas idênticas
foram apresentadas quando o Brasil tinha uma
economia pujante”, argumentou.
Segundo ele, para superar a crise é preciso
haver uma valorização dos direitos sociais. “Nos
momentos de crise é que os trabalhadores precisam de mais proteção. Em todos os países em
que houve a flexibilização do direito do trabalho,
fundada numa crise econômica, não houve a
criação de emprego. Ao contrário, houve um
decréscimo. Houve a precarização permanente
do trabalho e, até, em alguns casos, o agravamento da crise econômica, como na Espanha e
Grécia, por exemplo”.
Outra resolução da reunião foi a criação do

Fórum Interinstitucional de Defesa do Direito do
Trabalho e da Previdência Social, com o objetivo
de promover a articulação social em torno das
propostas legislativas sobre a reforma trabalhista. “Se há necessidade ou não de alteração da
CLT é necessário que haja efetiva participação
da sociedade nestas discussões. A ideia é que
possamos discutir com o governo, o Legislativo
e o Judiciário sobre as reformas”, disse Fleury.
Estudo realizado pelo Ministério Público do
Trabalho aponta que as mudanças na legislação
trabalhista propostas pelo governo federal são inconstitucionais. As alterações contrariam a Constituição Federal e as convenções internacionais
firmadas pelo Brasil, geram insegurança jurídica,
têm impacto negativo na geração de empregos
e fragilizam o mercado interno. O levantamento
alerta ainda para consequências nocivas das
medidas, como a possibilidade de contratação
sem concurso público, a maior permissividade a
casos de corrupção e a falta de responsabilização
das empresas em caso de acidentes de trabalho,
por exemplo.
O primeiro ato das entidades que compõem o
FIDS, entre elas a CNTS, foi a realização de audiência pública dia 22 de fevereiro, no auditório
Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, para
debater os prejuízos do desmonte dos direitos
trabalhistas propostos na “reforma”.
O Fórum decidiu pedir a retirada do PL
6.787/2016 de pauta, tendo em vista a necessidade de promoção de diálogo social previamente
à apresentação de propostas que se relacionem
com o mundo do trabalho, nos termos das
Convenções 144 e 154 da OIT, ratificadas pelo
Brasil. Para que isso se efetive, foi encaminhado
ao ministro do Trabalho pedido para participação
nas reuniões que tratem da reforma trabalhista.
As entidades destacam ainda a necessidade
de se fortalecer a atuação da Auditoria Fiscal
do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho
- MPT e da Justiça do Trabalho no combate às
irregularidades trabalhistas. Também reafirmam
o interesse em participar ativamente e de forma
conjunta da discussão dos temas que afetam os
interesses dos trabalhadores. (Com informações
do MPT e Estadão)
Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Palavra do Presidente
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José Lião de Almeida*

CNTS na luta
contra as reformas
Os direitos dos
trabalhadores brasileiros estão sob séria
ameaça por parte do
governo, que numa
aliança espúria com
a bancada patronal
do Congresso busca
aprovar, a toque de
caixa, as reformas
da Previdência e trabalhista. No bojo das
reformas destrutivas
encontra-se um golpe de misericórdia nas
conquistas sociais da classe trabalhadora
e da população em geral, principalmente
dos mais necessitados.
No caso da Previdência busca-se a
fórmula “Matusalém”, ou seja, só se aposentarão os que conseguirem atingir uma
idade bem avançada, com um tempo de
contribuição, muitas vezes, além da média
de vida de habitantes das regiões mais
carentes do Brasil.
Já com a reforma trabalhista o governo
e seus aliados, com a desculpa da “modernização” e do aumento de produtividade, planejam escancarar a porta para a
precarização do trabalho e retalhar a CLT.
Querem, ainda, enfraquecer o movimento
sindical. O presidente da Câmara Federal
pediu até mesmo a extinção da Justiça
do Trabalho.
Com o apoio da grande mídia, que
tem ligações mercantilistas com o mercado financeiro, vivemos uma campanha
massiva e permanente de desqualificação
do movimento sindical. De forma ardilosa
os barões da comunicação se esmeram
na tática de dividir para dominar e jogam
os trabalhadores contra as entidades de
classe. A quem interessa essa manobra?
Por que não fazem uma forte campanha
pela reforma política? Por que não questionam, com a mesma ênfase, as mordomias
dos parlamentares, que custam bilhões ao
povo, sem oferecer nada em troca?
O sindicalismo brasileiro, apesar de
estar sujeito a distorções, como qualquer
instituição social, é um dos mais combativos e atuantes do mundo e representa uma
ilha de resistência aos nocivos interesses
das grandes empresas transnacionais e
dos políticos a elas ligados.
O interesse maior das corporações e de
seus arautos é apenas buscar mais lucros,
a qualquer custo, ignorando o bem-estar
da população e dos trabalhadores. Por
isso, trabalhador, fique atento. A reforma
trabalhista do governo Temer busca retirar
a grande maioria dos direitos conquistados
pela CLT. Quem luta por um Brasil melhor
e mais justo é o movimento sindical. A participação de todos é fundamental para que
a luta seja vitoriosa. A CNTS, alinhada ao
movimento das centrais, está empenhada
em barrar as reformas.
*Presidente da CNTS e do SinSaudeSP
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Reforma Trabalhista

FST orienta bases sobre extinção de direitos

O

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

governo quer aprovar as
reformas previdenciária e trabalhista de qualquer maneira
e o movimento sindical corre contra
o tempo para tentar barrar a PEC
287/2016 e o PL 6.787/2016,
que tramitam na Câmara dos Deputados. Para criarem estratégias
de combate às reformas o Fórum
Sindical dos Trabalhadores - FST se
reuniu no auditório da CNTS, com
o objetivo de entender melhor as
emendas apresentadas.
Os dirigentes tiveram orientação
da assessora jurídica para questões
trabalhistas, Zilmara Alencar, e
do assessor parlamentar, André
Santos, para levar informações e
explicar para a base das entidades
Para os dirigentes, as propostas são tão ruins que não cabem
o mal que as emendas podem trazer à classe trabalhadora. Os dois
da contratação direta do trabalhador; acréscimo
ressaltaram que algumas mudanças na reforma
extraordinário de serviços, aquele motivado por
trabalhista foram feitas sem nenhum estudo que
alteração sazonal na demanda com ampliação da
comprove a necessidade do trabalhador.
duração do contrato de trabalho para 120 dias,
Segundo Zilmara, no caso do intervalo para
podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
repouso ou alimentação, não comprovaram que
“Com essa alteração a rotatividade de trabalhaé necessário somente esse horário para desdores será muito grande. O empregador não vai
canso. “Hoje, em qualquer trabalho contínuo,
precisar pagar contrato de rescisão trabalhista”,
cuja duração exceda seis horas, é obrigatória a
relatou Zilmara Alencar.
concessão de intervalo, o qual será, no mínimo,
O vice-presidente da CNTS, João Rodrigues
de uma hora. A nova proposta prevê intervalo
Filho, tesoureiro do FST, disse que é preciso
de intrajornada, respeitado o limite de trinta
ter mais participação das confederações nas
minutos. O governo quer tirar todos os direitos
audiências públicas. “Temos que levar infordos trabalhadores”, relatou.
mações, mobilizar nossas bases. É preciso unir
Outro ponto apresentado pelos assessores foi
forças nesse momento, temos muito trabalho
o contrato de trabalho. Hoje a Lei 6.019/1974
pela frente e juntos podemos barrar essas
prevê a duração do trabalho temporário de 90
reformas”, concluiu.
dias. O PL 6.787/2016 prevê a possibilidade

O tesoureiro-geral da CNTS,
Adair Vassoler, relatou que a entidade estará em todos os eventos em
defesa da Previdência e dos direitos
dos trabalhadores. “Temos que
vestir a camisa e irmos à luta. Esse
é o momento e não temos muito
tempo. Não é a flexibilização dos
direitos que vai levantar a economia
do país. Que o governo apresente
propostas, sem prejudicar a classe
trabalhadora”.

Campanha

Por meio de vídeos, panfletos explicativos e de orientação
e através das mídias sociais as
confederações filiadas ao FST
lançaram campanha de combate
emendas
às reformas trabalhista e previdenciária. Os materiais chamam
a atenção para a necessidade de se garantir
direitos assegurados na Constituição de 1988
e nas legislações trabalhista e da Previdência
Social e alertam para a unidade do movimento
sindical no enfrentamento às propostas do governo e em tramitação no Congresso Nacional.
Para os dirigentes das entidades, as propostas são tão ruins que não comportam emendas.
Eles propõem que o governo retire as propostas
e busque negociar projetos com o conjunto do
movimento sindical. O FST também atua na mobilização da classe trabalhadora e busca diálogo
com segmentos sociais nas bases eleitorais de
cada deputado e senador, para mostrar que se
as reformas não forem barradas, podem levar ao
desmonte da estrutura de representação sindical
e ao fim da própria aposentadoria.

Frente decide combater reformas nos municípios
A Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Classe Trabalhadora está realizando audiências públicas nos estados, com o intuito de
mobilizar a população e aprovar moções de
repúdio à tentativa de desmonte dos direitos
trabalhistas apoiadas pelo governo através
do PL 6.787/2016, da reforma trabalhista, e
proposições que visam regulamentar a terceirização desenfreada, inclusive na atividade-fim.
A CNTS integra o movimento de combate
aos desmontes propostos através das “reformas” trabalhista e previdenciária, e denuncia
as manobras do governo para impedir o acesso

de integrantes das entidades de trabalhadores
ao Congresso Nacional como forma de privar
os parlamentares aos verdadeiros dados e informações que desconstroem as ideias neoliberais
por trás das reformas. A Confederação ressalta
que a celeridade na tramitação das propostas é
prejudicial ao debate democrático e amplo com
os trabalhadores.
Segundo o senador Paulo Paim, coordenador
da frente no Senado, o mais importante é que as
entidades de trabalhadores e os movimentos sociais ajam de forma unificada. “É necessário que
nos mobilizemos uniformemente para desmentir
as falácias pregadas
pelo governo de que
é necessário fazer reformas para atenuar
a crise econômica. O
momento é de guerra. Devemos aglutinar forças e irmos
para as ruas”, disse.
O secretário de
mobilização do Fórum Sindical dos
Trabalhadores - FST,
Lourenço Ferreira do
Prado, afirmou que
a reforma trabalhista é desnecessária.
“O teor do texto
apresentado no PL
6.787/2016 propõe
o desmonte no que
diz respeito aos direitos já conquistados.
O projeto é totalmen-

te dispensável. Isso sem falar na tentativa de
aprovar o negociado sobre o legislado, que traria
sérios prejuízos ao movimento sindical”.
“Não podemos permitir que o Executivo dê
as cartas livremente sem um contraponto firme
de quem realmente vai ser atingido por suas
decisões. Precisamos desmistificar a teoria de
que com a aprovação da reforma trabalhista e
da terceirização, da forma como estão propostas, teríamos geração imediata de empregos”,
enfatiza o presidente da Associação Nacional
dos Procuradores do Trabalho - ANPT e secretário-geral do Fórum Interinstitucional em Defesa
do Direito do Trabalho e da Previdência Social
- FIDS, Ângelo Farias.
Para o presidente da Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho - Anamatra,
Germano Silveira, o texto da proposta da reforma
trabalhista representa a real intenção do Executivo em retirar direitos. “Se tudo isso for aprovado
da forma como está, regressaremos ao século 19
no período da pré-revolução industrial, onde o
setor econômico detinha total controle sobre as
relações trabalhistas”.

Audiências públicas

Dia 24 de março foram realizadas audiências
públicas em Natal/RN (foto site do senador) e
João Pessoa/PB; dia 31 de março em Curitiba/
PR; dia 3 de abril em Florianópolis/SC; e dia 20
em Goiânia/GO. Novas audiências serão realizadas em Belo Horizonte/MG (27/04), Salvador/BA
(28/04) em São Paulo/SP (12/05), em Recife/
PE (18/05), e em Maceió/AL (19/05). Em junho
teremos audiência em Cuiabá/MT (01/06), Campo Grande/MS (02/06) e Fortaleza/CE (09/06).
(Com informações Diap)
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Reforma da Previdência

Governo não comprova déficit do sistema
Discussão célere da reforma da Previdência mais complica do que esclarece

A

divergência quanto aos números da Previdência Social é, sem dúvidas, o centro
dos debates em torno da PEC 287/16,
que estabelece a dita “reforma” no setor. De
um lado, o governo insiste em afirmar que há
um déficit nas contas da Previdência e é preciso fazer uma reforma urgente para garantir as
aposentadorias no futuro. Do outro, entidades e
associações representativas dos trabalhadores,
baseadas em dados oficiais extraídos do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi, mostram que o cenário da
Seguridade Social é melhor do que o Executivo
anda maquiando.
Com a intenção de ludibriar os mais leigos,
o governo apresenta apenas um lado da moeda, a Previdência Social. Na Constituição, os
legisladores instituíram, do artigo 194 ao 204,
a Seguridade Social, que é formada pelo tripé:
Saúde, Assistência Social e Previdência.
Os dados oficiais demonstram um saldo negativo de R$ 83,4 bilhões entre a arrecadação
das contribuições previdenciárias e o pagamento
dos benefícios aos segurados em 2015. Porém,
se levarmos em consideração as outras fontes
de receita da Seguridade, como Contribuição
para Financiamento da Seguridade - Cofins,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
e PIS/Pasep; o cenário é mais ordeiro e otimista.
O saldo é positivo em R$ 94,4 bilhões. Portanto,
houve superávit de R$ 11 bilhões naquele ano.
A comissão especial da Previdência solicitou
ao governo o envio da previsão atuarial em padrão-aberto do Regime Geral da Previdência Social - RGPS para permitir a visualização
da evolução fiscal previdenciária, o que
poderia ratificar ou desmentir os argumentos do Executivo acerca do déficit.
O governo só liberou as informações
após requerimento de informação, por
ter prazo constitucional. Mesmo assim,
enviou o arquivo incompleto, ou seja,
os deputados não tiveram acesso à memória de cálculo da previsão de receita
e de crescimento do PIB utilizados pelo
governo para calcular o dito “déficit”.
Restringindo o acesso à informação
que embasou os fundamentos da PEC
287/16, o Executivo parece ‘temer’ que
não seja tão urgente a ‘improrrogável’
reforma previdenciária.
Com um discurso de viés fragmentador, onde quem se opõe às reformas
é contra o país, Michel Temer está
acelerando o trâmite da PEC 287/16,
sem sequer analisar os próprios dados
oficiais do governo. Democraticamente,
no curso entre a propositura e a sanção
do projeto, deve existir o debate amplo
com os principais afetados, os trabalhadores brasileiros.

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

CNTS participa de movimento pela criação da CPI da Previdência
fiscal cobrada pelo governo, cerca de 70%,
ou R$ 1 trilhão, são devidos por menos de
1% dos devedores, cerca de 12 mil pessoas
físicas e empresas.
Apenas o anúncio da proposta de reforma
já gerou resultados expressivos para os bancos.
Na medida em que a temeridade das pessoas
a respeito da Previdência pública aumentou, a

Inimigos da Previdência

A crise econômica é usada corriqueiramente como estandarte para
justificar a aprovação destas medidas
impopulares. Enquanto propõe que o
brasileiro trabalhe por mais tempo para
se aposentar, a reforma da Previdência não leva
em conta, por exemplo, os R$ 452 bilhões que
não foram repassados por empresas ao INSS,
segundo dados da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN.
O levantamento aponta ainda que apenas
42%, ou R$ 189,8 bilhões, são recuperáveis.
Todo o estoque de dívida previdenciária e

tendência de compra de planos de Previdência
privada, em alguns bancos, subiu mais de 100%
em relação ao mesmo período do ano anterior.
Pelo visto, o capital é o grande beneficiário da
reforma no setor.
Além da sonegação, a Seguridade possui um
inimigo legalizado, a Desvinculação de Receitas
da União - DRU. Os constituintes que idealiza-

ram o sistema de Seguridade Social brasileiro
previram fontes de financiamento de diversas
origens, entre elas as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de salários, as
contribuições de natureza fiscal como a CSLL e a
Cofins, bem como a receita dos jogos de loteria.
Desde o governo FHC, até 20% dos recursos
destinados à Seguridade Social poderiam ser desvinculados por emenda constitucional.
Os governos que o sucederam renovaram esta proposta. Porém, em 2016,
o governo Temer prorrogou a DRU até
2023, aumentando de 20% para 30%
o valor que pode ser destinado a outros
fins. Isto demonstra o quão contraditório
é o governo. Por um lado, propõe uma
reforma para sanar o “déficit”. De outro,
autoriza o desvinculamento de até 30%
das receitas, o que pode, sim, gerar um
rombo inestimável ao longo dos anos.
Sobre as desonerações de contribuições previdenciárias da folha de pagamento de alguns setores empresariais,
a ideia era retirar este ônus de empresas que tivessem muitos empregados.
Mas a mudança significou uma perda
de R$ 22,7 bilhões em 2015. O projeto
original do governo contemplava apenas
14 setores. Por decisão do Congresso
Nacional extrapolou para 59 áreas da
economia, inclusive algumas delas que
sequer eram intensivas em mão de obra.
E quando foi para retirar a desoneração,
novamente o Congresso não permitiu.
A CNTS integra o movimento de
oposição à reforma proposta pelo governo PMDB-PSDB e apoia a CPI da
Previdência, que vai analisar as contas
do sistema, com transparência para que
a população não sofra as consequências
de uma decisão bilateral entre governo
e mercado. “Diante do atual quadro que
vive o país, sem comando e mergulhado
numa crise moral e política, com fortes ameaças
aos direitos dos trabalhadores, entendo que a
CNTS tem sido protagonista ao encampar lutas
junto ao movimento civil organizado em defesa
da democracia, da ética e da manutenção dos
direitos conquistados. Esta luta é de todos”,
disse o diretor de Assuntos Legislativos da CNTS,
Mário Jorge Santos.
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Reforma da Previdência

Audiências públicas expõem divergências

D

urante as audiências públicas
realizadas pela comissão especial que debate a reforma previdenciária, especialistas alertaram
para a necessidade de diálogo amplo
com a sociedade e de não restringir
as mudanças apenas à questão da
sustentabilidade fiscal do sistema
em detrimento das garantias sociais.
Outra crítica veio das entidades representativas dos trabalhadores, que reiteraram a desonestidade da proposta
por vir em um momento de crise, de
desaceleração da economia, quando
todas as contas pioram e os índices
nunca estão a favor do trabalhador.
As regras do Regime Geral da
Previdência Social - RGPS convergiram opiniões dos especialistas entre
os que destacaram o endurecimento
das regras para os mais pobres e os
que afirmam que a falta de uma idade
mínima beneficia os mais ricos. Levantamento
feio pelo Dieese aponta que os trabalhadores
não conseguem contribuir de forma ininterrupta
e, em média, pagam 9,1 meses por ano. Desta
forma, para atingir os 25 anos de contribuição
da reforma, eles precisariam de 33 anos. Em
2015, 79% dos que se aposentaram por idade
não conseguiriam o benefício caso a nova regra
estivesse em vigor. Hoje são exigidos 15 anos
de contribuição.
A avaliação de técnicos e consultores em
relação às propostas da PEC 287/16, comparando com as regras atuais, é de que haverá um
retardo e arrocho nos benefícios sociais pagos.
Na avaliação deles, parte da população acessará o benefício mais tarde, parte não acessará
e quem acessar, terá um benefício menor. Em

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

relação à pensão por morte, as novas regras
podem reduzir o benefício para 60% do salário
mínimo, o que hoje daria R$ 562,20 segundo
o cálculo dos especialistas.
Vários deputados da base do governo, além
dos da oposição, manifestaram-se favoravelmente à retirada das mudanças previstas na
PEC 287/16 para os benefícios assistenciais
destinados a idosos e pessoas com deficiência
carentes, conhecido como Benefício de Prestação
Continuada - BPC. A reforma aumenta a idade de
acesso ao BPC de 65 para 70 anos e desvincula
o reajuste do valor do salário mínimo.
Em relação ao dito “déficit” da Previdência,
representantes do governo afirmaram que algumas contas apresentaram superávit até 2015
porque não incluem despesas importantes, como

o déficit do sistema dos servidores
públicos. Ainda segundo alegações
do Executivo, o modelo da reforma
segue os princípios fundamentais
da Organização Internacional do
Trabalho - OIT e do Banco Mundial.
Segundo o ministro da Casa Civil,
Eliseu Padilha, o Brasil gasta muito
com benefícios como pensões e que
é necessário proibir a acumulação
de aposentadoria com pensão. A
reforma também reduz o benefício
da pensão de 100% para 60% do
valor da aposentadoria. Ou seja, o
valor recebido poderá ficar menor
que o salário mínimo.
Deputados da oposição alegaram que a Constituição não inclui
servidores públicos na Seguridade
Social e que os recursos da DRU
devem ser computados, porque eles
continuam existindo no Orçamento.
Sobre o conteúdo da reforma, os parlamentares
criticaram a ausência de uma discussão sobre
a qualidade de vida dos segurados que terão
que contribuir por pelo menos 25 anos para se
aposentar aos 65 anos de idade com 76% do
valor do benefício.
A comissão especial, que pretende votar a
matéria ainda no mês de abril, tem debatido
temas específicos dentro da temática previdenciária, entre eles: o regime de previdência dos servidores; a arrecadação, isenções e cobrança da
dívida previdenciária; Regime Geral de Previdência Social; equilíbrio financeiro da previdência;
Benefício de Prestação Continuada; trabalhador
rural; situação dos policiais e dos professores; e
Seguridade Social e a condição da mulher. (Com
Agência Câmara Notícias)

Diretores do SITESSCH participam
de audiência pública em Florianópolis
Os diretores do Sindicato dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
de Chapecó e Região – Sitessch participaram
dia 3 de abril, em Florianópolis-SC, da audiência pública que tratou sobre as propostas
de reforma previdenciária (PEC 287/2016) e
trabalhista (PL 6787/2016) que tramitam no
Congresso Nacional. A audiência foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) do Senado em
conjunto com as comissões de Constituição e
Justiça, de Trabalho e de Saúde da Assembleia
Legislativa catarinense.
Dirigentes sindicais, dos movimentos
sociais, políticos e trabalhadores lotaram as
galerias do plenário e o hall do Palácio Barriga
Verde e reafirmaram que as matérias representam o desmonte da previdência pública
e a retirada de direitos garantidos pela CLT.
A Proposta de Emenda à Constituição Federal que altera as regras para aposentadoria dos
trabalhadores brasileiros define, entre outras
mudanças, idade mínima de 65 anos, tanto
de homens quanto de mulheres. Fixa em 49
anos o tempo mínimo de contribuição para
que o trabalhador receba o benefício integral.
Sobre a reforma trabalhista proposta pelo
governo federal, uma das preocupações e
enfrentamento recai sobre o fato de que o
que for negociado pelos trabalhadores com as

empresas prevaleça sobre
a legislação. Outras alterações estão relacionadas
a intervalo entre jornadas,
parcelamento de férias, a
ampliação do contrato de
trabalho temporário de 90
para 120 dias e do regime
parcial de trabalho de 25
para até 30 horas.
O debate sobre as reformas foi coordenado pelo
senador Paulo Paim (PT/
RS), vice-presidente da
CDH e solicitante da criação
de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI)
no Senado para investigar
as contas da Previdência Social. O objetivo é
mostrar que o Sistema de Seguridade Social
não tem defasagem.
O Sitessch esteve presente com a presidenta Maria Salete Cross; o vice-presidente Fábio Ramos Nunes; a diretora de
comunicação, Vilmair Balduíno Weirich; a
1ª secretária, Delvina Vedovatto de Souza;
a 2ª tesoureira, Tânia Chiomento Filippin
e a diretora de orientação sindical, Tatiane
de Castro. (Patrícia Duarte - Assessoria de
Com. e Imprensa)

As lideranças sindicais e
representantes de entidades
da sociedade civil que se
manifestaram na tribuna
reforçaram o apoio à
paralisação geral prevista
para o dia 28 de abril
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Saúde e Educação

Fórum Sindical da Saúde do
Trabalhador quer unificar propostas
com pastas da Saúde e Agricultura

O

Fórum da Saúde do Trabalhador teve o primeiro encontro do ano de
2017 com a presença do secretário nacional em vigilância
em saúde, Adeilson Loureiro
Cavalcante, que ouviu as
reivindicações dos representantes das centrais sindicais.
Segundo o secretário é preciso
ter mais planejamento, juntamente com as centrais e com
o Ministério da Agricultura e
Saúde. “Precisamos fiscalizar
mais e sozinhos não podemos, precisamos ouvir todas
as propostas para criarmos estratégias para
cuidar da saúde do trabalhador. Para isso que
existe o Fórum para nos repassar o que está
acontecendo com os trabalhadores do país”.
Outro ponto apresentado na reunião foi a
questão das mortes que não são registradas
como acidente de trabalho. “Precisamos ter
mais comunicação com a Previdência Social
que com certeza tem esses dados de mortes e
acidentes de trabalho, relatou Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental
e Saúde do Trabalhador – DSAST, Daniela
Buosi Rohlf.
Já as centrais cobraram mais fiscalização
dos ministérios nos postos de trabalho. Segundo Daniela, está faltando gestão da parte dos
ministérios para combater esses acidentes.
“É preciso qualificar a Comissão Intersetorial

CNS e CNE discutem
cursos da saúde
O Conselho Nacional de Saúde e o Conselho
Nacional de Educação - CNE discutem as diretrizes curriculares nacionais de cursos da área da
saúde, para interlocução das políticas públicas
de saúde e educação.
Para o presidente do CNS, Ronald Santos, o
momento é de somar esforços para efetivar o controle social do SUS. “Construímos esse espaço de
diálogo porque temos a necessidade de efetivar
o papel do SUS em participar da ordenação dos
recursos humanos para a saúde”, disse.
De acordo com o presidente do CNE, Eduardo
Deschamps, foi possível identificar pautas comuns entre os dois conselhos. “Temos a análise
das diretrizes curriculares que faremos junto
ao Comitê de Educação Superior do Conselho.
Vamos definir uma agenda entre os dois ministérios”, afirmou.
O CNS, por meio da Resolução 350/2005,
deliberou um conjunto de critérios sobre a abertura de cursos na área da saúde. Essas normas
alinham todo o processo deliberativo sobre o
licenciamento desses cursos. Outra pauta importante é sobre a Resolução 515/2016, do
CNS, que trata do posicionamento contrário do
pleno à autorização de todo e qualquer curso
de graduação da área da saúde, ministrado
na modalidade Educação à Distância (EaD). O
presidente do CNE sugeriu um momento para
aprofundar o debate sobre esse tema. (Fonte
Assessoria do CNS)

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Fellype Sales

de Saúde do Trabalhador - Cist para realizar
esse trabalho, temos recursos, mas não temos
gestão. A reunião aconteceu no auditório da
CNTS e contou com a presença de oito centrais
sindicais e a Contec.

Incentivo público
para EaD na saúde
pode ser proibido

O PL 5.414/2016 foi apresentado pelo deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) e altera a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, Lei
9.394/96. A norma prevê o incentivo público a
cursos de EaD e de educação continuada, mas não
faz nenhuma restrição à área de saúde. Pacheco
defende que a formação de profissionais dessa área
exige aprofundamento de conhecimentos teóricos
e técnicos que podem ser prejudicados pela metodologia aplicada aos cursos de EaD.
“As tecnologias em saúde são extremamente
dinâmicas, requerendo do estudante contato
direto com sua evolução, a fim de garantir a
eficácia de sua intervenção como futuro profissional”, argumenta. O projeto tramita em caráter
conclusivo nas comissões de Educação e de
Constituição e Justiça e de Cidadania. (Fonte:
Agência Câmara Notícias)

Sistema ‘S’ da
saúde em debate
na Cofin
Proposta de autoria da CNTS durante a 11ª Conferência Nacional de Saúde,
a criação do sistema ‘S’ da saúde ultrapassou o campo legislativo de debates,
através do PL 559/15 em discussão na
Câmara, figurando como pauta da Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento - Cofin do Conselho Nacional
de Saúde. Na ocasião foi criado grupo de
trabalho que apresentará parecer sobre a
questão. Após a instalação, o grupo terá
o prazo de um mês para apresentar posicionamento, que será submetido ao pleno
do Conselho.
A primeira proposta no sentido de
criar o Serviço Social da Saúde - Sess e
o Serviço Nacional de Aprendizagem em
Saúde - Senass foi apresentada a fim de
atender a demanda social e manter a empregabilidade no setor. “Os programas
atualmente apresentados pelo sistema
“S” do comércio vêm atuando à distância
das verdadeiras demandas dos trabalhadores da saúde”, argumentou o diretor
de Assuntos Legislativos da CNTS, Mário
Jorge Santos, ao reivindicar serviços específicos para os trabalhadores do setor.
Ainda segundo Mário, as confederações patronal e de trabalhadores da saúde, dentro do objetivo de trabalhar por
uma agenda comum, estão debatendo
alguns pontos, ainda pendentes no projeto, para que a proposta atenda às necessidades sociais e de formação na área
da saúde.

Prêmio de loteria
não resgatado
poderá financiar
cursos na saúde
A Câmara dos Deputados analisa proposta
que determina que os prêmios de loterias administrados pela Caixa Econômica Federal, não
reclamados pelos vencedores dentro do prazo
de prescrição, serão destinados prioritariamente ao financiamento de cursos na área da
saúde, na forma estabelecida pelo Ministério
da Educação. O assunto é tratado no Projeto
de Lei do Senado 5.073/2016, que acrescenta
um parágrafo à Lei do Financiamento Estudantil
– 10.260/2001.
A lei atual já destina 30% da renda líquida dos concursos lotéricos e a totalidade dos
prêmios não reclamados ao Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, mas não prioriza
nenhuma área específica. A proposição também
revoga dispositivos da Lei Pelé - 9.615/1998,
que estabelecem que prêmios da loteria esportiva federal não reclamados constituem recursos
do Ministério do Esporte. O projeto tramita
em caráter conclusivo e será analisado pelas
comissões de Seguridade Social e Família, de
Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. (Fonte: Agência Câmara
Notícias)
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Reajuste Salarial:
Um comparativo entre a média
nacional e os profissionais da saúde
Gráfico 1 - Distribuição dos reajustes salariais e variação real média dos reajustes
nacionais, segundo comparação com o INPC-IBGE - Brasil, 2008-2016

Juliano Musse*

O

balanço das negociações dos reajustes
salariais, a partir de 2014, sofreu piora
significativa. Grande parte em decorrência
de uma instabilidade político-econômica e de um
cenário de crise que afeta, em maior ou menor
grau, todos os setores da economia (Gráfico 1).
Apenas 19% das negociações tiveram reajustes
reais (acima da inflação); 44% em valor igual ao
INPC e cerca de 37% reajustes abaixo da inflação,
tomando como referência a variação do INPC-IBGE
em cada data-base. Comparada essa negociação
com as de anos anteriores percebe-se uma piora
considerável para o trabalhador. Nos anos de 2008
a 2014 a grande maioria das negociações teve
ganhos reais, situação contrária à atual.
No grupo dos profissionais da saúde a situação é ainda pior. Dos reajustes obtidos para
2016, a grande maioria, 58%, está abaixo da
inflação; 26% com correção igual à inflação e
apenas 16% com ganhos reais, acima da inflação. Uma situação que se agravou muito a partir
de 2014, como mostra o Gráfico 2.
Para se ter uma ideia da dimensão das perdas
salariais, pegando como exemplo as negociações
com data-base em maio de 2016, apenas os enfermeiros de Curitiba obtiveram um reajuste igual
à inflação, as outras 5 negociações do mês tiveram
reajuste com perda real em relação ao INPC.
Esse é um grave problema que afeta o mundo
do trabalho, pois não estamos falando somente
em reajustes baixos ou nulos, mas em perda do
poder de compra do salário, em rebaixamento
salarial fruto da ação corrosiva da inflação.

Fonte: DIEES+1:1048576E. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários

Gráfico 2 - Distribuição dos reajustes salariais e variação real média dos reajustes dos
profissionais de saúde, segundo comparação com o INPC-IBGE - Brasil, 2008-2016

Inflação

A baixa inflação para o mês de fevereiro/2017
pode ser explicada pela queda no preço dos
alimentos, que tem um peso muito forte no
orçamento familiar. O INPC, por exemplo, que
mede a variação dos preços para as famílias com
renda de um a cinco salários mínimos, ficou, no
acumulado de março de 2016 a fevereiro de
2017, em 4,69% (Tabela 1).
Essa queda da inflação tem pressionado o
governo a rever a política de juros, muito elevada
para um país que precisa urgentemente retomar
o crescimento econômico e elevar os investimentos. Em fevereiro o Comitê de Política Monetária
cortou a taxa Selic em 0,75 p.p., caindo para
12,25 ao ano. A Tabela 1 mostra o acumulado
de diversos índices de preços.

Fonte: DIEES+1:1048576E. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários
(*) Profissionais da saúde, em sua maioria composta de Enfermeiros e Técnicos e Auxiliares de Enfermagem que trabalham
em hospitais, clínicas, casas de saúde e laborátorios.

TABELA 1

Índices de Preço - mensal e acumulado - mar/2016 a fev/2017 (em %)
Índices

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

jan

fev

Acumulado

INPC

0,44

0,64

0,98

0,47

0,64

0,31

0,08

0,17

0,07

0,14

0,42

0,24

4,694

IPCA

0,43

0,61

0,78

0,35

0,52

0,44

0,08

0,26

0,18

0,30

0,38

0,33

4,759

IGP-M

0,51

0,33

0,82

1,69

0,18

0,15

0,20

0,16

-0,03

0,54

0,64

0,08

5,387

ICV

0,44

0,57

0,67

0,45

0,21

0,36

0,03

0,37

0,28

0,12

1,04

-0,14

4,484

Fonte: IBGE (INPC e IPCA), FGV (IGP-M) e Dieese (ICV estrato geral)
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Mercado de Trabalho
Saldo de emprego dos trabalhadores na saúde: o caso dos
Enfermeiros e Técnicos e Auxiliares de Enfermagem – 2015 e 2016

Q

GRÁFICO 3
Saldo Caged (admitidos - desligados) - Enfermeiros de nível
superior e afins Brasil e Regiões - 2015 e 2016 (jan a dez)

uase todos os setores da economia
brasileira vêm demitindo trabalhadores. Segundo dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED), o Brasil fechou mais de 1 milhão
e 300 mil postos formais de trabalho em
2016. O número do Caged em 2016 foi o
segundo pior da série, iniciada em 2002
(com ajustes).
Embora as profissões ligadas à enfermagem sejam menos sensíveis à crise do
que outras profissões, o cenário é bastante
preocupante. Para os Enfermeiros de nível
superior, de maneira geral, houve uma
queda no saldo de admitidos e desligados,
entre janeiro e dezembro de 2016, em
relação a 2015, de 1.361 postos, como
mostra o Gráfico 3. Em relação às regiões
brasileiras a situação é mais agravada
no Centro-Oeste, com um decréscimo de
1.295 postos (com queda maior no DF de
1.108 postos em relação a 2015). Apenas
na Região Nordeste houve melhoria, 1.295
postos, puxados, principalmente, pelo
Estado do Maranhão (882 postos formais
a mais que 2015).
A situação dos Técnicos e Auxiliares
de Enfermagem não foge à regra. Desagregando por regiões (Gráfico 4), também apenas os profissionais da Região
Nordeste tiveram substancial melhora
com aumento de 3.352 postos formais.
Todas as demais regiões tiveram piora generalizada do saldo de empregos. A pior
situação, assim como a dos Enfermeiros,
foi a região Centro-Oeste, com menos
2.257 postos de trabalho em 2016 (em
relação a 2015).

Fonte: Caged/MTb. Elaboração: DIEESE Nota: dados extraídos dia 13/02/2017			
Obs.: não constam as declarações de dezembro de 2016 referente as “ fora do prazo”. 			

* Dieese/CNTS

Fonte: Caged/MTb. Elaboração: DIEESE Nota: dados extraídos dia 13/02/2017			
Obs.: não constam as declarações de dezembro de 2016 referente as “ fora do prazo”. 			

GRÁFICO 4
Saldo Caged (admitidos - desligados) - Enfermeiros de nível
superior e afins Brasil e Regiões - 2015 e 2016 (jan a dez)

Cofen coordenará atividades do Fórum Nacional da Enfermagem
As entidades que compõem o Fórum Nacional
da Enfermagem decidiram passar a coordenação
para o Cofen. O Fórum ficou sob a direção da CNTS
durante dois anos, com muitas lutas da categoria,
agravadas pela crise político-econômica do país,
que culminou com a troca do presidente da República e ministros, cassação do ex-presidente da
Câmara dos Deputados e troca das presidências e
lideranças nas casas do Congresso Nacional.
A Confederação poderia ficar por mais dois
anos, mas preferiu passar a oportunidade para as
demais entidades. “A CNTS tem o posicionamento que é preciso ter essa rotatividade na direção,
principalmente, entre as entidades fundadoras,
que estiveram presentes no momento de luta e
dificuldade. Precisamos dar oportunidade para
todas as entidades desenvolverem um bom
trabalho, como fez a FNE e a CNTS”, concluiu
o secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castagna.
“Parabenizamos o trabalho que foi desenvolvido e a postura em optar pelo rodízio das enti-

dades na coordenação. A CNTS pegou o Fórum
em um momento de declínio e com o cenário
político conturbado, mas com muita dedicação
não deixou o trabalho esmorecer”, relatou o
Conselheiro Federal do Cofen, Luciano Silva. A
CNTS não deixará de compor a coordenação. A
entidade ficará responsável pela primeira secretária do Fórum.
Sob a coordenação da CNTS, o Fórum defen-

deu várias bandeiras em favor do trabalhador, algumas com vitórias e outras em andamento. Uma
das conquistas foi a votação de proposta que prevê
local de descanso adequado para os profissionais
da enfermagem (Projeto de Lei 4.998/16).
A mais recente atividade do Fórum foi a entrega de abaixo assinado com 85 mil assinaturas
para o deputado Arthur Oliveira Maia, relator
da PEC 287/2016, de reforma da Previdência
Social. O documento tem o objetivo de pedir que
os trabalhadores que atuam em locais insalubres,
sob exposição de agentes nocivos químicos,
biológicos e físicos, possam ter direito à aposentadoria especial, com 25 anos de contribuição.
Outra atividade realizada no mesmo dia foi
a reunião com o ministro da Saúde, Ricardo
Barros, que se comprometeu em criar grupo
de trabalho para discutir as 30 horas para a
enfermagem. A CNTS será representada pelo
secretário-geral, Valdirlei Castagna, e pelo diretor
de Assuntos Legislativos, Mário Jorge Filho.
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SinSaudeSP reforça luta contra a reforma da Previdência
Em seminário realizado no SinSaudeSP, com a participação de cerca de
300 pessoas, foi firmada posição contra
a reforma da Previdência e formuladas
propostas estratégicas de luta nos campos
da mobilização e ações jurídicas. Os trabalhos foram coordenados pelo presidente
em exercício do SinSaudeSP, José Sousa
da Silva, e pelo secretário-geral, Joaquim
José da Silva Filho.
Durante o seminário Reforma Previdenciária e Aposentadoria Especial foi
proferida palestra sobre o assunto pela
Dra. Tonia Andréa Inocentini Galleti,
coordenadora do Departamento Jurídico
do Sindicato Nacional dos Aposentados,
Pensionistas e Idosos da Força Sindical Sindnapi, seguida de debates.
“Por entender que vários pontos são
inconstitucionais na referida reforma,

Sindicato
conquista PLR
para 15 mil
trabalhadores
O SinSaudeSP firmou acordos de Participação nos Lucros
e Resultados para cerca de 15
mil trabalhadores de sua base.
As empresas Rede D’Or, Grupo
Fleury e Dr. Consulta irão pagar
esse benefício aos seus funcionários. O PLR é uma espécie de
14º salário, muito bem-vindo em
tempos de crise.

foi aprovada durante o seminário uma
moção de apoio ao imediato ajuizamento
de uma ADin perante o STF, invocando a
inconstitucionalidade da medida. Nosso
objetivo é um só: Contra a Reforma na
Previdência!”, disse Joaquim José da
Silva Filho, secretário-geral do Sindicato
e diretor Jurídico e de Assuntos Trabalhistas da CNTS.
Além do grande público e autoridades
presentes, participaram do evento os
seguintes diretores do Sindicato: Maria
de Fátima Neves de Souza, Ademar de
Barros, Domingos Munhoz, Edgar Veloso,
José Francisco dos Santos, Ana Maria Mazarin da Silva, Sérgio Martins Rodrigues,
Delfina Canedo Mollo, Tânia Amaral,
Vilma de Oliveira, Ataíde da Silva, José
Baía de Lima, Djanira Ivata e diretores
suplentes. (Textos e foto Paulo Pavone)

SinSaudeSP consegue
“feriado de aniversário”
no Beneficência
Portuguesa

Foi assinado acordo de alteração de jornada
de trabalho de funcionários do setor de enfermagem do Hospital Beneficência Portuguesa,
após inúmeras reuniões exaustivas, quando o
Sindicato conseguiu obter um “feriado de aniversário” para todos os trabalhadores envolvidos
nesse acordo.
A reunião foi coordenada pelo 1º vicepresidente, José Sousa da Silva, e pelo secretáriogeral, Joaquim José da Silva Filho. Participaram
os diretores Geraldo Santana, Ademar Barros,
Milton Gomes, Domingos Munhoz, Ataíde da Silva,
José Francisco da Silva, Vilma de Oliveira, Tânia
Amaral, Edgar Veloso e José Baía de Lima.

Os dirigentes do Sindicato dos Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
marcaram presença no Dia Nacional de
Mobilização contra as reformas

Diretoria do Sintesaúde toma posse para gestão 2017-2022
Os diretores e membros do conselho fiscal,
delegados federativos titulares e suplentes do
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato
Grosso do Sul - Sintesaúde foram reeleitos por
decisão unânime, com chapa única, para mandato de 2017 a 2022. A posse da nova diretoria
aconteceu dia 5 de janeiro de 2017, com a presença de mais de 70 pessoas, entre membros da
diretoria e familiares. O vice-presidente da CNTS,
João Rodrigues Filho, presidiu a solenidade de
posse da nova diretoria.
O presidente reeleito Osmar Gussi disputou
as eleições em chapa única, denominada União,
Força e Trabalho, e atribuiu especial atenção aos
filiados do Sintesaúde/MS, que acreditaram e
confiaram no trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Na cerimônia de posse,
o presidente deu boas vindas aos novos diretores
que aceitaram compor a equipe e ressaltou o
compromisso de dar continuidade aos trabalhos e
desenvolver novos, na mesma linha de atuação,
sempre na defesa dos direitos dos trabalhadores.
“Esta diretoria não fugirá da luta, seguiremos trabalhando e nos dedicando, cada vez
mais, por esta categoria que merece respeito,
confiança, reconhecimento e valorização. Que
Deus abençoe nossa caminhada” relatou o
presidente Osmar Gussi.

Ato Contra a PEC 287 Trabalhadores e diretores
do Sindicato da Saúde
de Mato Grosso do Sul Sintesaúde/MS juntamente
com representes da
Feessaúde se reuniram
em passeata dia 15 de
março na luta contra as
reformas propostas pelo
governo Não à Reforma da
Previdência e à Reforma
Trabalhista “Por nenhum
Direto a menos”
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Fetessesc integra Fórum
de Lutas em Defesa dos Direitos
Para alertar e mobilizar a
população catarinense em torno
da defesa dos direitos trabalhistas
ameaçados pela PEC 287/2016,
formou-se em Santa Catarina o
Fórum de Lutas em Defesa dos
Direitos, com participação da
Federação dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Serviços de
Saúde do Estado de Santa Catarina
- Fetessesc.
Para as entidades que constroem o Fórum, o desmonte da
Previdência e a reforma trabalhista
representam o aprofundamento
da regressão social que o governo
ilegítimo de Michel Temer está impondo de acordo com os interesses
dos grandes empresários e dos rentistas, que
investem no crescimento da dívida pública como
forma de acumulação de riquezas, para os ricos,
e empobrecimento, para o resto da população.
Ao participar do Fórum, a Fetessesc reitera
sua atuação solidária com as lutas gerais dos
trabalhadores, pois a direção entende que os
avanços civilizatórios, tais como saúde, educação, condições de trabalho, emprego de forma
digna e a democracia são essenciais e precisam
ser defendidos de forma contínua. De acordo
com o diretor da pasta de Assuntos da Área
Pública, Carlos Antônio Borges, a participação
da Fetessesc no Fórum é importante porque as
lutas gerais da classe trabalhadora devem ser
disputadas por todas as categorias.
“Isoladamente, nenhuma categoria tem a possibilidade de inverter uma conjuntura desfavorável
que atinge todos os trabalhadores brasileiros, como
ocorre no caso da reforma da Previdência. As entidades participantes do Fórum têm o entendimento
que o combate à reforma irá atingir a imensa maio-

ria do povo brasileiro. Neste sentido, a luta contra
este projeto precisa ultrapassar as fronteiras das
bases dos sindicatos, sendo necessário envolver
toda a sociedade. É preciso fazer o debate nas
comunidades, nas escolas e nas igrejas e suas
pastorais”, completa Carlos Antônio Borges. No
Estado, o Fórum está organizando a campanha
Em Defesa dos Direitos Trabalhistas e da Aposentadoria, em muitos municípios catarinenses.
No Estado, o Fórum está organizando a
campanha Em Defesa dos Direitos Trabalhistas
e da Aposentadoria, em muitos municípios catarinenses. Foram produzidos cartilhas e panfletos
informativos para distribuição nas cidades catarinenses, com o objetivo de mobilizar a população
e incentivar a criação de comitês em defesa da
aposentadoria e dos direitos trabalhistas nas
cidades, nos bairros, nas escolas e nas igrejas.
A criação desses espaços seria para aproximar a
população das informações verdadeiras sobre a
perda de direitos que ameaça o povo brasileiro.
(Fonte: Ascom Fetessesc)

SITESSCH entrega cartilha e informe
da CNTS durante atos em Chapecó
Os dias 8 e 15 de março ficaram marcados
em todo o país como duas datas históricas
em que o povo foi para as ruas e deixou clara
sua posição contra as afrontas e opressões do
governo. Bandeiras, faixas, cartazes e vozes
emitiam uma única mensagem: ‘Somos contra a reforma da Previdência, somos contra a
reforma trabalhista, somos contra a retirada
de direitos’.
Diante deste cenário e pautado pelos demais
assuntos abordados em discursos pelos líderes
dos movimentos sindicais e sociais, diretores

e empregados do Sindicato dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Chapecó e Região - Sitessch entregaram o jornal
da CNTS e cartilha sobre violência doméstica.
Na avaliação da diretora da pasta de Comunicação do Sindicato, Vilmair Balduíno Weirich, o
material foi bem aceito pela população.
“Durante a entrega, sentíamos o interesse
real das pessoas em ler o material, em poder
levar para casa e apreciá-lo melhor”, afirma. A
população masculina, responsável pelo maior
percentual de registros de agressões e de violência doméstica contra as
mulheres, também recebeu o
material positivamente.
A cartilha tem 28 páginas
com orientações e definições
do que é e como agir diante
do convívio com o agressor.
Um dos dados aponta que
quase 40% das mulheres que
vivem em situação de violência
sofrem agressões diariamente.
Infelizmente um dado que
assusta e que exige a participação direta das entidades
sindicais, federações, confederações de todas as categorias
a fim de combater esse mal.
(Texto e foto: Patrícia Duarte Assessora de Comunicação e
Imprensa do Sitessch)

A sustentabilidade
do SUS exige conta
especial no Estado
O presidente da Federação dos Trabalhadores da Saúde do Rio Grande do Sul
- Feessers, Milton Kempfer, apresentou à
Assembleia Legislativa do Estado, dia 22
de março, importantes propostas para melhorar o financiamento e a gestão do SUS,
“arrecadar mais e gastar melhor”. Segundo a
Federação, também seriam necessários o fim
das tabelas e das emendas parlamentares; a
taxação das grandes fortunas; o combate à
sonegação; a instituição da CPMF; e a aprovação de uma PEC estadual, partindo dos
12% mínimos da RLIT até chegar a 15% no
prazo de seis anos.
Na audiência da Comissão Especial sobre
a Sustentabilidade Financeira do SUS e a
Participação dos Entes Federados, Milton
defendeu, em primeiro lugar, que o governo
do Estado cumpra o Artigo 33 da Lei 8.080,
garantindo que todos os recursos para a saúde sejam depositados numa conta especial.
Segundo o dirigente, “isso evitaria que os
recursos do SUS fossem utilizados para outras
prioridades do governo, atrasando repasses
a prestadores e prefeituras, além de facilitar
o controle social”.
A segunda proposta sustentada por ele,
também em nome dos Sindisaúdes filiados,
prevê o fim das tabelas e das emendas parlamentares destinadas ao setor. “Que todos
os serviços, públicos e filantrópicos, sejam
orçados. Que o custo de manutenção dos serviços seja pago por meio de repasses da união,
estados e municípios e que aquele estabelecimento que atende convênios e privados tenha
descontado do repasse os valores arrecadados
com a parte privada do custeio”, observou.
A taxação das grandes fortunas foi outra
das propostas da Federação apresentadas
na audiência, assim como “um intenso combate à sonegação”, pois segundo observou
Kempfer em sua explanação, de acordo com
o Sindicato Nacional dos Procuradores da
Fazenda Nacional - Sinprofaz, a sonegação
no Brasil vem crescendo anualmente. Só de
2013 para 2015 saltou de R$ 415 bilhões
a R$ 420 bilhões.
Por fim, Kempfer justificou a criação de uma
proposta de emenda constitucional estadual
semelhante à do Estado de Santa Catarina, que
exigisse a aplicação dos 12% mínimos da RLIT
até chegar a 15%, com a progressividade de
0,5% ao ano, também foi defendida.
Também participaram da audiência os
presidentes dos Sindisaúdes de Santa Rosa,
Lino Puhl; e de São Gabriel, Cassimiro Cruz;
e as diretoras do Sindisaúde de Cruz Alta,
Rejane Lopes e Juliana Heger; a assessora
jurídica da Federação, Sabrina de Abreu
Pinto; além de Gilmar França e Francisco
Cavalheiro. (Rosa Pitsch - Assessoria de
Comunicação da Feessers)
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Servidores da saúde do Ceará
protestam e terão de volta auxílio alimentação
Lutar vale a pena! Servidores da
saúde do Ceará vão ter de volta o auxílio
alimentação. Depois de cerca de um
mês de muita pressão e do anúncio da
paralisação, o governo do Estado chamou o Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde
no Ceará - Sindsaúde para conversar e
assegurou que o auxílio alimentação dos
servidores da saúde do nível médio, cortado em fevereiro, vai voltar a ser pago.
Para isso, será votado na Assembleia
Legislativa um projeto de lei alterando a
lei aprovada em 16 de março, que assegurava o benefício apenas para os que trabalham
em jornada de 40 horas semanais.
Com a mudança, passam a ter direto ao benefício os servidores do nível médio das unidades
hospitalares assistenciais que realizem a partir de
160 horas por mês, contando com as horas extras. A mudança na lei deverá ter efeito retroativo
a fevereiro. Os servidores foram informados da
vitória em assembleia no auditório do Sindsaúde,
dia 24 de março,. De lá, eles seguiram para a
frente do Hospital César Cals, fazendo batucada
em pratos vazios.
A presidente do Sindsaúde, Marta Brandão,
reforçou a importância da participação dos
servidores na luta, que foi vitoriosa. “Agora,
vamos nos organizar para garantir o retorno das
gratificações”, explicou. Dia 11 de abril, um novo
protesto deve ser realizado caso o governo não
negocie com os servidores da saúde do Estado o
retorno da Gratificação Especial de Desempenho
e o Adicional Noturno.

Desde que tomou conhecimento da suspensão do benefício dos servidores na folha de
fevereiro, o Sindsaúde buscou negociar com
o governo do Estado para reverter a situação.
Servidores da saúde do Ceará, mobilizados pelo
Sindsaúde, realizaram protestos em frente ao
prédio da Secretaria do Planejamento, no Cambeba. Sem perspectivas de serem recebidos pelo
secretário Maia Júnior, os servidores decidiram
ocupar o prédio da Secretaria. Com apitaço e
palavras de ordem, eles permaneceram na sede
da Secretaria até que uma reunião com o secretário fosse agendada.
Cerca de dois mil servidores da saúde do nível
médio foram prejudicados com a suspensão do
benefício na folha de fevereiro. Para a maioria dos
servidores da saúde do nível médio, o benefício
corresponde a cerca de R$ 200,00 e gera um impacto relevante no orçamento das famílias. (Fonte:
Assessoria de Comunicação do Sindsaúde - Foto:
Cristhyana Abreu)

Sateal requer e justiça mantém adicional
de insalubridade para enfermagem
O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de
Enfermagem no Estado de Alagoas - Sateal
conquistou mais uma vitória na batalha pela
regulamentação do adicional de insalubridade
dos profissionais que atuam nas unidades
de saúde do Estado de Alagoas. Em decisão
proferida dia 23 de fevereiro a 2ª Câmara
Cível manteve decisão de primeiro grau para
modificar a base de cálculo do adicional de
insalubridade da categoria.
O Estado, por meio de sua Procuradoria,
ajuizou recurso de apelação em face da ação

ajuizada pelo Sateal (obrigação de fazer) sobre
o benefício, porém, a relatora do processo
manteve a decisão de 1º grau, favorecendo os
servidores. Apesar de ainda caber recurso por
parte do Estado, a manutenção da decisão de
primeiro grau mostra que os servidores auxiliares e técnicos de enfermagem não podem
receber o mesmo adicional de insalubridade
que profissionais de outras categorias, que
desempenham funções diferentes e possuem
riscos no ambiente de trabalho de outra natureza. (Ascom Sateal)

Enfermagem faz greve no Hospital do Açúcar
A resposta dos Auxiliares e Técnicos de
Enfermagem aos atrasos salariais e outros
benefícios no Hospital
do Açúcar foi a greve
deflagrada dia 21 de
março. A categoria só
irá retornar aos trabalhos se houver pagamento dos valores
que estão em atraso.
Os trabalhadores decidiram em assembleia
pela paralisação. A direção do hospital não
deu prazo para quitar os débitos referentes aos
salários do mês de fevereiro, férias e metade
do décimo terceiro do exercício de 2016.
Reunidos na porta da unidade, os profissionais cobraram os salários e protestaram
exibindo boletos de contas que não foram
pagas em virtude dos atrasos. O presidente
do Sateal, Mário Jorge Filho, chamou atenção

para a difícil situação
vivida pelos auxiliares
e técnicos e cobrou,
durante audiência na
Procuradoria Regional do Trabalho, que
o Estado realize os
repasses de recursos
aos hospitais para
que a situação seja
regularizada.
“Estamos aqui
pedindo que estes repasses sejam feitos de
imediato, porque os profissionais trabalharam
e têm que receber por isso. Não foram pagos
o salário de fevereiro, as férias de fevereiro e
março e 50% do 13º salário de 2016, bem
como o vale-transporte, dentro do limite do
translado destes trabalhadores”, expôs. O
Sateal ressalta que estão mantidos apenas
30% dos serviços como previsto em lei.
(Ascom Sateal)

Terceirizados dos
hospitais públicos do
RN cruzam os braços
Trabalhadores terceirizados do Rio Grande
do Norte entraram 2017 como foi no decorrer
de todo o ano de 2016: com paralisação por
falta de pagamento e outros benefícios. Cerca
de duzentos profissionais que atuam na limpeza
e maqueiros dos hospitais públicos da empresa
Safe, fizeram mais uma manifestação em frente
ao Hospital Walfredo Gurgel, reivindicando salários atrasados e décimo terceiro salário.
De acordo com os representantes do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados
em Hospitais, Casas de Saúde do Estado do
Rio Grande do Norte - Sipern, Domingos da
Silva Ferreira, é estranho que o governo do
Estado continue desrespeitando os direitos dos
trabalhadores. Ele disse que a justiça obrigou
o governo a fazer o pagamento direto na conta
do trabalhador, mas todos os meses a decisão
judicial é descumprida. “Só nos restou iniciarmos mais uma greve para pressionar o governo
a pagar os trabalhadores”, relatou.
A situação de descaso é antiga. De acordo
com o Sindicato, há mais de cinco anos, os
trabalhadores sofrem desgastes financeiros e
emocionais, devido à recorrente irresponsabilidade das empresas terceirizadas e do governo
do Estado no trato com os trabalhadores.
(Fonte: Sipern)

Sindsaude/MA tem
atuação reconhecida
pela Superintendência
A atuação do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Maranhão, em defesa dos
interesses e dos direitos dos profissionais, recebeu
no início do ano o reconhecimento da Superintendente Regional do Trabalho no Estado, Lea Cristina.
“Apresentamos nossos cumprimentos aos
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde, tão bem
representados, que souberam agir com presteza e
eficiência, pela grande conquista do compromisso
assumido pelo governo do Estado em regularizar os
direitos dos trabalhadores demitidos. Ações como
esta só fortalecem o movimento sindical, atende
as necessidades da sociedade na prestação dos
serviços de saúde e devolve ao ambiente institucional a garantia dos princípios da legalidade e
boa fé”, disse a Superintendente.
“Ficamos felizes com o reconhecimento e
nossa luta é sempre em defesa dos trabalhadores
que podem contar com um Sindicato comprometido com seus interesses. Parabéns a todos
e todas que fazem parte dessa luta”, disse a
presidente do Sindsaúde, Dulce Sarmento.
Reajuste salarial - A convenção coletiva dos
auxiliares e técnicos de enfermagem foi celebrada dentro do mês da data base, fevereiro, para
vigência no período 2017/2018. Com o reajuste
salarial de 8%, a partir dos salários de fevereiro/2017, a remuneração dos profissionais em
enfermagem do Estado do Maranhão, incluindo
salário, adicional noturno e adicional de insalubridade, passa a R$ 1.466,40.
A direção e assessoria jurídica do SindsaudeMA avaliam que, apesar da crise econômica e
do crescente desemprego no país, a convenção
coletiva da categoria foi celebrada dentro dos
limites da razoabilidade e ainda com ganho
real face à inflação do período. (Fonte: Ascom
Sindisaude-MA)
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SITESSCH presente no ato
que marcou o dia das mulheres
A diretoria e funcionários do Sitessch estiveram presentes no ato
realizado em Chapecó,
dia 8 de março, e que
marcou o dia como um
momento de reflexão,
mobilização e de articulação social e política
dos movimentos sociais,
entidades sindicais e
demais organizações.
Juntos, todos pediram o fim da violência contra
as mulheres, contra a reforma trabalhista, contra
a reforma da Previdência, contra a opressão à
classe trabalhadora do campo e da cidade e
caminharam pelas ruas de Chapecó.
A mensagem enviada à sociedade e aos governantes foi a de que o povo está cansado, mas a
luta não vai parar, pelo contrário, vai se fortalecer
dia a dia. Para a presidente do Sindicato, Maria
Salete Cross, além de servir como momento de
reflexão e de fortalecimento à luta, chamou a
atenção para o grave cenário que se projeta. “Representamos uma categoria onde 90% são mulheres trabalhadoras, donas de casa e que exercem
jornadas duplas ou triplas para poder contribuir
no lar e na melhoria da qualidade de vida de
suas famílias. É inadmissível que se coloque os

direitos das mulheres à
prova. Faremos o enfrentamento com dignidade e
com perseverança, sem
desistir jamais”, afirma.
O vice-presidente do
Sitessch, Fábio Ramos
Nunes, e a diretora de
Comunicação da entidade, Vilmair Balduíno
Weirich, também elencaram, de forma geral,
os principais pontos para não permitir a retirada
de direitos. “Um dia para mostrar que estamos
na luta e que somos mais fortes do que pensam.
Não vamos aceitar retrocessos, não é da nossa
índole compactuar com opressão, discriminação
e violência contra o povo brasileiro”, destacou
a diretora.
A entidade sindical também prestou atendimento de primeiros socorros e verificação de sinais
vitais em uma barraca montada na praça Coronel
Bertaso. Manifestações ocorreram nas principais
cidades do país. Em Santa Catarina houve atos
em Florianópolis, Alfredo Wagner, Itajaí, Joinville,
Tubarão, Criciúma, Lages, Rio do Sul, Jaraguá do
Sul, Blumenau, Fraiburgo, Chapecó e São Miguel
do Oeste. (Patrícia Duarte - Assessoria de Comunicação e Imprensa do Sitessch)

Dia da Mulher no SinSaudeSP
Em comemoração à data 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, o SinSaudeSP prestou
homenagem às trabalhadoras da saúde. Todas
que estiveram na sede receberam um brinde das
mãos das diretoras Ana Maria Mazarin, Tânia
Amaral e Delfina Canedo da Silva. Viva a mulher
trabalhadora da Saúde. Nenhum direito a menos!

Uma comissão de diretoras do SinSaudeSP
participou da Plenária Nacional de Mulheres da
Força Sindical, na Praia Grande. Entre os temas
abordados no evento destacam-se: Violência contra a Mulher, Reforma da Previdência, Mulher e o
Mercado de Trabalho e Retificação da Convenção
156 da OIT, entre outros.

Sindesauvel mobiliza trabalhadores
contra reforma previdenciária
Dirigentes do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Cascavel (PR) - Sindesauvel, trabalhadores da
saúde e de outras categorias, unidos no Fórum

Sindical de Cascavel, saíram às ruas da cidade
em mobilização contra a proposta do governo de
reforma da Previdência, em debate na Câmara
dos Deputados, e contra todas as medidas que
retiram direitos e aumentam a exploração dos
mais pobres.
Para o Fórum, a pressa do presidente Michel
Temer em aprovar a terceirização e a reforma
previdenciária não é por acaso. “Aprovar rapidamente essas medidas, sem qualquer debate
com a população, visa agradar seus apoiadores,
ou seja, a elite, os banqueiros e os patrões”.
Segundo a presidente do Sindicato, Dalva Maria Selzler, somente a união dos trabalhadores
poderá reverter os prejuízos das propostas em
discussão.

Sindesep-PB tranquiliza:
Não haverá mudança na escala 12x36
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado
da Paraíba - Sindesep-PB conquistou na
justiça manutenção da jornada 12x36 para
os empregados da saúde. O Sindicato havia
ingressado com ação judicial com pedido
liminar para obrigar os hospitais da Paraíba
a manter inalterada a jornada 12x36 para
todos os empregados que trabalham nesta
jornada especial, por entender que a mudança
da escala de trabalho para 8 horas diárias é
prejudicial aos trabalhadores.
Em decisão liminar deferida dia 31 de março,
o desembargador Wolney Cordeiro determinou

que as empresas mantenham a escala 12x36 até
que se chegue a um acordo, ou então, quando
se julgue o dissídio coletivo.
“Agradeço em nome da diretoria do Sindesep-PB a confiança de todos os trabalhadores que
sabem que nossa luta é em favor da categoria,
pois não aceitaremos, em hipótese alguma, a
retirada de nossos direitos conquistados há mais
de três décadas. E conclamo toda a categoria da
saúde para nos unirmos e lutarmos com garra
e determinação, pois só assim que os nossos
direitos trabalhistas serão mantidos”, destacou o
presidente do Sindicato, Roberto Leôncio. (Fonte:
Sindesep-PB)
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Sateal em defesa
dos direitos
das mulheres
Quem disse que a mulher é o sexo
frágil? A mulher concebe a vida, possui
jornada tripla de trabalho, garantiu ao
longo das últimas décadas direitos importantes na luta contra vários preconceitos
e merece todas as homenagens neste dia
8 de março – Dia Internacional da Mulher.
Mesmo com vários direitos garantidos,
o dia 8 acabou se tornando uma data importante para a luta contra a violência, a
discriminação e tantos outros problemas.
Em vários locais do país, grupos protestaram e pediram mais proteção às mulheres
e também aproveitaram a data para se
manifestar contrariamente à reforma da
Previdência, que caso seja aprovada como
está, irá prejudicar ainda mais as mulheres
que pretendem se aposentar e aquelas que
porventura recebem pensão.
O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos
de Enfermagem no Estado de Alagoas - Sateal esteve presente no ato contra a reforma
da Previdência, realizado por vários sindicatos e entidades. As atividades tiveram
dois momentos: um com concentração no
Calçadão do Comércio, que reuniu sindicatos e entidades contra a reforma e uma
passeata organizada por movimentos de
mulheres, que saiu da Praça Sinimbu e
percorreu as ruas do Centro em passeata.
O Sateal reitera sua luta em defesa das
trabalhadoras e parabeniza a todas as auxiliares e técnicas de enfermagem pelo Dia
Internacional da Mulher. (Ascom Sateal)

Diretoria do SINTERMS
é eleita com 99,08%
de aprovação
A categoria dos profissionais da área de
Radiologia de Mato Grosso do Sul aprovou a
chapa Democracia e União por mais Conquistas, eleita com 99,08% dos votos. Estão à
frente da diretoria para a gestão 2016-2020
os profissionais Fabricio Costa, como presidente,
e Valdir Aparecido de Souza, vice-presidente.
O presidente eleito aborda as expectativas e
ressalta a importância da participação dos trabalhadores: “Temos um trabalho de readequar
os pensamentos e ações que já executávamos
da gestão anterior de unir a categoria e aumentar
apoio da nossa base, trazendo os colegas que hoje
não são sindicalizados. Vamos montar comissões
para visitar os hospitais, as clínicas e demais
instituições de saúde para escutarmos estes trabalhadores e trazê-los para o Sindicato e juntos
somarmos e, desta forma, fortalecer o Sinterms.
Afinal, sindicato forte tem que ter a presença
expressiva da categoria em todas as decisões”.
A diretoria eleita é composta por 45% de novos
integrantes. “São pessoas que estão vindo com
ideias novas. Aliadas às experiências daqueles
que já assumiram em outras gestões teremos a
renovação com a coerência do aprendizado dos
diretores que já vivenciam o cotidiano sindical e
assim pretendemos alavancar ainda mais nossa categoria rumo a novas conquistas”, enfatiza Fabrício.
O presidente da gestão anterior, Adão Júlio da
Silva, declarou o apoio aos novos diretores, destacando a importância de cada diretor colaborar
e participar para dar prosseguimento à história
construída pelo Sindicato. (Fonte: Sinterms)
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Conferências

Conselho realiza 1ª Conferência
de Comunicação em Saúde

C

om a finalidade de instituir uma política
de comunicação para o Conselho Nacional
de Saúde - CNS como forma de reforçar a
interação entre os atores do controle social que
trabalham pelo fortalecimento e consolidação do
Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde
realiza, de 18 a 20 de abril, em Brasília, a 1ª
Conferência Nacional Livre de Comunicação em
Saúde - 1ª CNLCS. “Direito à informação, garantia
de direito à Saúde” é o tema central do evento.
Além dos diretores que são conselheiros nacionais,
jornalistas da CNTS vão participar do evento.
A Conferência deve reunir 600 participantes
e vai discutir estratégias de comunicação que
sejam capazes de democratizar o acesso da
população a informações sobre saúde. Essa democratização se daria, por exemplo, por meio da
ampliação das fontes de informação e também
da diversificação dos conteúdos sobre o setor.
Essa diversificação é importante porque, hoje, a
mídia hegemônica – grandes jornais, emissoras
de rádio e tv – se dedica quase que exclusivamente a noticiar deficiências assistenciais do SUS.
Tem como público alvo comunicadores, conselheiros de Saúde dos três níveis do controle
social, assessores de imprensa, gestores do SUS,
jornalistas, blogueiros, coletivos de comunicadores, estudantes, além de conselheiros nacionais,
estaduais e municipais de saúde e o público em
geral. As inscrições foram realizadas no período
de 1º a 15 de março.
A conferência será realizada a partir do
diagnóstico de que o SUS, embora seja uma
das maiores políticas públicas do mundo, é desconhecido pela grande maioria dos brasileiros.
Muitos cidadãos não sabem, por exemplo, que o

SUS é referenciado e que os serviços de atenção
básica são a porta de entrada do sistema. Esse
tipo de informação é fundamental, por exemplo,
para agilizar o atendimento e também para reduzir as filas nos hospitais.
Muitas vezes a própria gestão local do SUS
não se comunica adequadamente com seus
usuários – um dos problemas de comunicação
que poderão ser discutidos na conferência. Há
também muitos casos em que o gestor, por falta
de informação, desconhece os programas do
Ministério da Saúde aos quais ele poderia aderir
e, dessa forma, receber verbas federais para sua
execução.
Em função desse diagnóstico, deixam de ser
disseminadas importantes informações que fortaleceriam a cidadania e estimulariam os cidadãos
a buscarem o SUS e a defenderem sua consolidação como sistema público, universal, integral
e equânime. Ou seja, os cidadãos passariam a
se apossar do SUS, o que não acontece hoje.
A 1ª CNLCS contará com seis mesas de discussão: Desafios da comunicação em Saúde,
que vai debater os desafios dos comunicadores
em fazer chegar ao cidadão informações importantes sobre o SUS; Papel da comunicação
na defesa da informação em saúde, vai discutir
como ações de comunicação podem contribuir
para que os cidadãos exerçam com plenitude
o direito constitucional de acesso à Saúde;
O SUS na sala de aula, vai abordar o fato de
as escolas e universidades não oferecerem
qualquer formação e nem abrirem opção para
o estudante interessado em conhecer o SUS,
uma das maiores políticas públicas do mundo,
entre outros temas. (Fonte: Assessoria CNS)

1ª Conferência de Vigilância em Saúde
Com o tema Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público
de Qualidade, a 1ª Conferência Nacional de
Vigilância em Saúde tem entre os objetivos
fortalecer o SUS e integrar os programas e
ações da vigilância epidemiológica, sanitária,
em saúde ambiental, do trabalhador e dos laboratórios de saúde pública. A 1ª CNVS será
realizada entre os dias 21 e 24 de novembro de
2017, em Brasília, e será precedida por etapas
preparatórias municipais e/ou macrorregionais,
estaduais e no Distrito Federal.
Entre os objetivos estão o fortalecimento do
SUS, a integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental, do trabalhador e dos
laboratórios de saúde pública e a construção da
Política Nacional de Vigilância em Saúde. As
etapas municipais e/ou macrorregionais estão
programadas para ocorrer de 22 de junho a 31

de agosto. Já as etapas estaduais serão de 1º
de setembro a 21 de outubro.
No início de 2016, com o crescente número
de casos registrados de contaminação pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor não apenas do
zika vírus, mas também da dengue e da febre
chikungunya, o Conselho Nacional de Saúde
percebeu a necessidade de se criar uma política
nacional de fortalecimento das práticas de vigilância em saúde em todo o país.
As comissões criadas para organizar as etapas
preparatórias reuniram-se nos dias 22, 23 e 24
de março, em Brasília, quando foram discutidas
estratégias de trabalho, mobilização e participação de todos os segmentos envolvidos nas etapas
da conferência, além da metodologia da relatoria,
mecanismos de divulgação e consolidação do
documento orientador, que deve ser finalizado
até junho. (Fonte: Assessoria do CNS)

Saúde das mulheres:
Desafios para a
integralidade com
equidade
Este é o tema
central da 2ª
Conferência Nacional da Saúde
das Mulheres - 2ª
CNSMu, prevista
para o período de
1º a 4 de agosto deste ano. O
evento foi convocado pela Portaria
1.016, de 2016,
e terá como objetivo propor
diretrizes para
a Po l í t i c a N a c i o n a l d e A t e n ção Integral à Saúde das Mulheres.
O eixo principal da Conferência será
a implementação da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Mulheres,
contemplando a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Mulheres
e as políticas de equidade: da população
Negra – racismo, desigualdades étnico-raciais e racismo institucional; da População
LGBT – discriminação por orientação sexual e identidade de gênero/preconceito e
estigma social; da População em situação
de Rua – reconhecimento dessas pessoas
como cidadãos de direitos; da População
do Campo, da Floresta e das Águas – redução de riscos decorrentes dos processos
de trabalho e das tecnologias agrícolas.
A primeira Conferência Nacional de
Saúde e Direitos da Mulher aconteceu em
1986 e após 30 anos retoma as discussões e reúne as mulheres para pensar a
política nacional de saúde. A expectativa
do CNS é que esta Conferência seja a
efetivação do controle social no SUS para
a saúde das mulheres.
CNS debate violência - A violência
contra a mulher e as suas dimensões
na vida e na saúde das mulheres foram
temas debatidos no pleno do CNS, dia 9
de março, e contou com a participação da
pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz,
Maria Cecília Minayo. O tema integra os eixos temáticos da 2ª Conferência Nacional
de Saúde das Mulheres. Segundo ela, violência contra as mulheres está totalmente
ligada ao patriarcalismo de todas as suas
formas, seja ela no controle da vida das
mulheres e na naturalização da sociedade
das desigualdades.
A pesquisadora destacou que os efeitos
da violência contra as mulheres afetam
diretamente a sua saúde. “Embora as
agressões e maus tratos possam redundar
em morte, seus efeitos mais frequentes são
sobre a saúde: lesões permanentes; cronificação de problemas como dor de cabeça,
dor abdominal e lombalgia, sangramento
ou corrimento vaginal; lesões genitais e dor
na relação sexual; distúrbios do sono e da
alimentação; comportamentos danosos à
saúde como fumar, fazer sexo inseguro,
abusar de álcool e outras drogas”, afirmou.
(Fonte: Assessoria do CNS)

