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24 de maio – Trabalhador Ocupa Brasília 
por nenhum direito a menos e fora Temer

No maior ato de protesto da his-
tória do movimento sindical, 
que reuniu cerca de 200 mil 

manifestantes, dia 24 de maio, os traba-
lhadores ocuparam o centro de Brasília, 
área que concentra as sedes dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Em 
uníssono, exigiram a manutenção de 
direitos sociais, trabalhistas e previdenci-
ários, conquistados em décadas e a duras 
penas, e condenaram a corrupção que 
atingiu e enfraquece o governo da aliança 
PMDB-PSDB de Michel Temer. O grande 
ato se soma à greve geral realizada em 
28 de abril, com mobilizações em todos 
os estados.

A CNTS avalia que o governo se tornou 
insustentável diante das graves denúncias 
envolvendo o presidente Temer, ministros, 
aliados e a maioria de seus assessores 
especiais. Mais ainda com o reconheci-
mento da existência de corrupção por parte 
dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral 
quando do julgamento da cassação da 
chapa eleita em 2014 para a Presidência 
da República. A pífia vitória de Temer por 
4 a 3 no TSE deixou o governo ainda mais 
enfraquecido, além do pedido de abertura 
de inquérito feito pelo procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, dos pedidos de 
impeachment protocolados na Câmara dos 
Deputados e do afastamento de partidos da 
base aliada, o que emperrou a votação da 
principal proposta do governo, a da reforma 
da Previdência.
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n Editorial

Gravidade da crise exige reação imediata

As graves acusações ao presidente 
Michel Temer, de envolvimento com 
a corrupção investigada pela polícia 

federal na operação lava jato, deixaram o 
país estarrecido. Mais que isso, exigem dos 
poderes constituídos imediata reação, no 
sentido de adotarem medidas em de-
fesa do Brasil e da sociedade, vilipen-
diada em seus direitos e na esperança 
por dias melhores. Exigem, ainda, pro-
funda reflexão do povo brasileiro, em 
especial daqueles que, por ocuparem 
posições de liderança, devem discutir 
e propor alternativas que reconduzam 
o país ao desenvolvimento, com demo-
cracia, ética e justiça social.

As investigações, aprofundadas a 
partir de 2014, levaram ao impeach-
ment da ex-presidente Dilma Rousseff, 
à prisão de vários envolvidos e indi-
ciamento de tantos outros. Segundo 
as denúncias, a corrupção se alastra 
pelos gabinetes oficiais, espaços pú-
blicos e privados, envolvendo lideran-
ças do Executivo, do Legislativo e do 
Judiciário, que ignoram a gravidade da 
situação e continuam levando adiante 
projetos e julgamentos nada urgentes 
em relação ao caos instalado e que 
envolvem questões sociais, políticas e 
econômicas.

Por trás de cada empresa falida, de 
cada ponto no índice do desemprego, da 
precariedade na prestação dos serviços 
públicos de saúde, educação, segurança, 
moradia e outros garantidos na Constitui-
ção Federal, a população vê o desvio de 
somas vultosas para as contas de empre-
sários, políticos e seus familiares. Só se 
fala em bilhões aplicados, especialmente, 
em bancos no exterior, na intenção de 

esconder a riqueza ilícita, à custa do suor 
e lágrimas daqueles que trabalham para 
o crescimento do país.

Mesmo com a gravidade das denúncias 
que atingem em cheio o presidente Temer, 
que reconhece que houve um encontro 

com Joesley Batista, o denunciante, mas 
nega as acusações e mantém sua agenda 
devastadora de direitos e conquistas, como 
se nada de grave estivesse acontecendo no 
país, o Tribunal Superior Eleitoral, numa 
decisão apertada e decepcionante, decidiu 
não cassar a chapa Dilma-Temer, vence-
dora das eleições, por irregularidades na 
campanha de 2014. 

A Ordem dos Advogados do Brasil e 
partidos da oposição no Congresso Na-
cional querem o impeachment de Michel 
Temer. O presidente da Câmara, deputado 
Rodrigo Maia, engaveta os pedidos; alguns 
partidos deixam a base de apoio; o PSDB, 

no mais claro jogo de interesse, decide 
se manter na composição do governo, 
em troca de apoio do PMDB ao presi-
dente e senador afastado Aécio Neves. 
E o Supremo Tribunal Federal carece 
de autorização dos deputados para 
investigar Michel Temer.

O povo brasileiro não pode mais as-
sistir aos desmandos, “deitado em berço 
esplêndido”. E somos nós, trabalhadores 
calejados na luta, que devemos tomar 
as rédeas dos nossos destinos e do 
futuro das novas gerações. Não vamos 
pagar por uma conta que não é nossa, 
pressionados por leis e medidas que 
desrespeitam nossa lei maior, a Cons-
tituição Federal. O momento é um dos 
mais graves da nossa história e exige 
reflexão e unidade na reação.

As mobilizações dos movimentos 
sindical e sociais crescem a cada dia, 
a exemplo da greve geral realizada dia 
28 de abril e da marcha Ocupa Brasí-
lia, que reuniu 200 mil manifestantes 
no centro da capital, em 24 de maio. 
Dois grandes atos públicos que entram 

para a história do país pela união e pela 
força demonstradas. Nova greve geral 
está marcada para 30 de junho e vamos 
mostrar ao Brasil que “um filho teu não 
foge à luta”.

Todos juntos por nenhum direito a 
menos!

A Diretoria
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n Eleição 2014

TSE reconhece corrupção, mas absolve 
chapa Dilma-Temer e governo sai enfraquecido
Um julgamento de votos mar-

cados pela incoerência. Foi 
o que aconteceu no maior 

julgamento da história do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, quando da análise do pedido 
de cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel 
Temer, por abuso de poder político e econô-
mico e fraude na campanha presidencial da 
chapa PT-PMDB em 2014. Os sete minis-
tros reconheceram os indícios de corrupção 
durante o período eleitoral, mas quatro deles 
entenderam que não há provas suficientes 
para retirar o mandato da chapa. 

A maioria simples dos ministros tam-
bém argumentou que as provas que resta-
ram, como outros depoimentos de delatores 
da Operação Lava Jato, que também citam 
repasses de propina para a chapa, não são 
suficientes para concluir que os recursos 
desviados para o PT e PMDB abasteceram a 
campanha de 2014.

Os ministros Herman Benjamin, relator do 
processo, Rosa Weber e Luiz Fux votaram pela 
cassação da chapa. Admar Gonzaga, Napoleão 
Maia e Tarcísio Vieira pela absolvição. O voto de 
desempate coube ao presidente da Corte, mi-
nistro Gilmar Mendes, favorável à manutenção 
do resultado da eleição de 2014.

Ainda que tenha conseguido se livrar da 
ação, o governo Temer segue processo de de-
finhamento contínuo. A previsão de analistas 
políticos, jornalistas e advogados é de que o 
presidente saiu ainda mais enfraquecido, prin-
cipalmente, diante das últimas denúncias e da 
abertura de inquérito que deve ser defendida 
pela Procuradoria-Geral da República. Em 
sendo assim, a crise político-econômica tende 
a continuar e até a se agravar. Pairam sobre 
Temer, ainda, as possibilidades de renúncia, 

de impeachment ou de ser processado no STF 
por crime comum cometido antes ou durante 
o mandato.

Apesar da aparente vitória do governo no 
TSE, a profunda crise política e de representa-
tividade não se encerrou e terá capítulos ainda 
mais tensos. O procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, deve apresentar denúncia contra 
Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. Esta 
é a primeira vez que um presidente da República 
será denunciado ao STF por crimes cometidos 
durante o mandato. Além das delações de exe-
cutivos da JBS, a denúncia deve conter dados 
da ação controlada e do inquérito já em curso. 
Entre eles está o depoimento do doleiro Lúcio 
Bolonha Funaro, apontado como operador do 
ex-deputado Eduardo Cunha.

A avaliação de correligionários é que Temer 
ganhou uma sobrevida com a decisão favorável 
do TSE, porém, analistas políticos põem em des-

crédito este fôlego pós-TSE e afirmam que o 
governo está apenas adiando vagarosamen-
te seu próprio fim e que o processo normal 
daqui para frente é o enfraquecimento entre 
a própria base aliada dia após dia. Além da 
debandada de pelo menos três partidos da 
base aliada – PSB, PPS e PTN – que re-
presentam juntos cerca de 11% do total de 
parlamentares nas duas casas legislativas, 
o PSDB, principal partido da base aliada, 
está rachado e pode abandonar o governo 
a qualquer momento.

Diante de uma base aliada visivelmente 
dividida, o governo se prepara para enfren-
tar a denúncia de Janot, com a expectativa 
de que seja uma tramitação rápida. O plano 
é tentar garantir um placar de mais de 200 
votos para barrar autorização da Câmara 
para abertura de processo. Aliados de 

Temer gostariam de “liquidar” o assunto entre 
uma semana e dez dias, encurtando os prazos 
regimentais.

O presidente Michel Temer e aliados no 
Congresso foram diretamente atingidos pela 
delação dos donos do frigorífico JBS, Joesley 
e Wesley Batista. As gravações dão conta de 
conversas entre os empresários e políticos, entre 
eles o presidente da República, que teria dado 
aval para compra do silêncio do ex-deputado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

A delação-bomba também envolveu o se-
nador e presidente do PSDB, Aécio Neves, que 
teria pedido R$ 2 milhões para bancar sua 
defesa na Operação Lava Jato e, por isso, teve 
o mandato de senador suspenso pelo ministro 
do STF, Edson Fachin. A denúncia provocou as 
prisões da irmã e do primo do senador tucano 
e do procurador da República no TSE, Ângelo 
Goulart.

Em dezembro de 2014, as contas da cam-
panha da então presidente Dilma Rousseff e 
de seu vice, Michel Temer, foram aprovadas 
com ressalvas e por unanimidade no TSE. No 
entanto, o processo foi reaberto mediante a 
ação movida pelo PSDB em 2015, com ale-
gação de que a campanha PT-PMDB recebeu 
dinheiro de propinas desviadas da Petrobras, 
com suspeita de uso da máquina do governo 
em favor da presidente e do vice, causando 
desequilíbrio na disputa.

Entre as irregularidades apontadas na ação 
estão omissão de dados do governo sobre o 
número de pessoas em situação de miséria; 
transporte de eleitores em atos de campanha 
no nordeste; falta de comprovação de parte das 
despesas; e uso dos Correios para a postagem 
indevida de propaganda eleitoral.

Na retomada do julgamento, os advogados 
de Dilma pediram que os depoimentos do 
empreiteiro Marcelo Odebrecht e dos marque-
teiros da campanha, Mônica Moura e João 
Santana, fossem desconsiderados. Alegaram 
que as provas da Odebrecht não poderiam ter 
sido colhidas por iniciativa do relator; que não 
tiveram oportunidade de acessá-las enquanto 
estavam em sigilo; e que foram obtidas a partir 
de vazamentos ilegais. A defesa de Temer pediu 
a separação das contas de campanha dele e 
da ex-presidente e também a anulação dos 
depoimentos da Odebrecht.

O relator do processo, Herman Benjamin, 
afirmou que não houve ampliação do escopo da 
ação e que o andamento das investigações da 
operação Lava Jato – que constava do pedido 
inicial feito pelo PSDB – justificou a inclusão 

dos depoimentos dos delatores da Odebrecht. 
Sua argumentação a favor do uso das delações 
da Odebrecht incluiu reiteradas citações a um 
voto do ministro Gilmar Mendes, em 2015, 
quando o Tribunal discutia o arquivamento do 
caso. Ele também considerou que a lei e o STF 
autorizam o juiz a “buscar a verdade dos fatos” 
ao longo do processo.

Foram rejeitadas também as preliminares 
– questionamentos da defesa sobre a regula-
ridade do processo – sobre a impossibilidade 
de o TSE julgar cassação de mandato de presi-
dente; ordem de depoimento de testemunhas e 
outras questões processuais que impediriam o 
julgamento do mérito da cassação; pedido de 
extinção de duas das três ações em julgamento; 
e o argumento segundo o qual a ação perdeu o 
objeto após o impeachment de Dilma.

Em sessões marcadas por embates no ple-
nário, Herman Benjamin, em seu voto, afirmou 
que houve abuso de poder político e econô-
mico na campanha de 2014, pois as provas 
colhidas durante a investigação são suficientes 
para comprovar tal configuração. Ele afastou 
algumas acusações e se concentrou no uso de 
recursos ilícitos na campanha custeados pela 
Petrobrás, apresentando argumentos em defesa 
do uso das informações oriundas na Lava-Jato, 
indicando pela cassação dos acusados. (Com 
TSE, jornais e blogs)

Fases da ação e julgamento

Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE

Antonio Cruz/Ag. Brasil
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A Comissão de Assuntos Sociais - CAS, do 
Senado, aprovou o substitutivo do senador 
Paulo Paim (PT-RS) ao Projeto de Lei do 

Senado nº 349, de 2016, que dispõe sobre a 
concessão de aposentadoria especial para os 
profissionais da enfermagem, por se tratar de 
atividade cujo risco físico e biológico é inerente 
à profissão, regulamentada na forma da Lei n° 
7.498, de 25 de junho de 1986. Agora, a ma-
téria segue tramitação para o plenário do Senado 
Federal e caso aprovado segue para Câmara dos 
Deputados.

Segundo Paim, caso o projeto de lei seja 
sancionado da forma que está, não acarretará 
prejuízos à Previdência. “Não haverá impacto 
financeiro algum. O trabalhador da enfermagem 
poderá se aposentar, quando completados 25 
anos de contribuição previdenciária, ao com-
provar que a atividade está exposta a riscos 
mediante a elaboração de laudos, que sirvam 
de base para a emissão do Perfil Profissiográ-
fico Previdenciário. Isto já acontece, mas agora 
queremos regulamentar no âmbito legislativo”.

De acordo com o relatório apresentado, 
“pretende-se pela via legislativa dar extensão 
normativa à interpretação que já é adotada em 
tribunais superiores, assegurando a aposenta-
doria especial aos profissionais de enfermagem, 
em face da patente e evidente exposição a riscos 
decorrentes da natureza especial da atividade 
profissional, por eles desempenhada, em prol 
da saúde da população”.

A justificativa da proposição, segundo Paim, 
se baseia em jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, na decisão final do Recurso Especial 
nº 1.514.460- PR, que reconhece como inerente 
à atividade dos profissionais da enfermagem a 
exposição a riscos biológicos e a nocividade do 
trabalho desenvolvido. O objetivo do PLS 349, 
segundo o senador, é “dar extensão normativa 
à interpretação que já é adotada em tribunais 
superiores pátrios, assegurando a aposentadoria 
especial a estes profissionais, em face da eviden-
te exposição a riscos decorrentes da natureza 
especial da atividade profissional”.

A proposição teve origem na Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa - CDH 
por intermédio da Sugestão (SUG) nº 8, de 2016, 
decorrente do encaminhamento, pela Federação 
Nacional dos Enfermeiros, de anteprojeto de lei 
que dispõe sobre a aposentadoria especial para 
os profissionais Enfermeiros. Por sugestão da 
CNTS, com apoio das demais entidades que 
compõem o Fórum Nacional da Enfermagem, 

Comissão do Senado aprova 
aposentadoria especial para enfermagem

Paim estendeu o direito aos profissionais técnicos 
e auxiliares de enfermagem.

Pelo projeto, a aposentadoria especial conce-
dida ao profissional consistirá numa renda men-
sal equivalente a 100% do salário de beneficio e 
somente será concedida ao profissional que tiver 
completado 25 anos de contribuição atuando na 
área de Enfermagem. A proposta autoriza que 
possam ser averbadas contribuições de outros 
institutos de previdência municipal, estadual e 
federal, desde que comprovem que o profissional 
trabalhou na área de Enfermagem no período 
apontado na certidão.

A aprovação do projeto não desobrigará os 
empregadores a manter os respectivos laudos 
de medicina e segurança do trabalho, podendo 
inclusive ser anexados no pedido de benefício do 
profissional contribuinte, caso necessário. A FNE 
justificou que a atividade está exposta a riscos 
mediante a elaboração de laudos, que servem 
de base para a emissão do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP. E que jurisprudência do 
STJ reconhece como inerente a atividade desses 
profissionais a exposição a riscos biológicos e a 
nocividade do trabalho desenvolvido.

Segundo o diretor de Assuntos Legislativos, 

Mario Jorge Santos, que acompanhou a votação 
na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, 
“é mais do que justo com os profissionais da 
enfermagem, que estão no leito do paciente 
muitas horas por dia e expostos a todo tipo de 
contaminação, o direito à aposentadoria especial. 
A CNTS acompanhará a tramitação do projeto 
em todas as comissões no sentido de sensibili-
zar os parlamentares para a importância deste 
tema”, disse.

“A CNTS propôs a alteração no projeto 
para fazer justiça a toda categoria. Mas a 
demanda da enfermagem vai para muito além 
da aposentadoria especial, com pautas como 
a regulamentação da jornada de trabalho em 
30 horas semanais, piso salarial nacional e 
implementação efetiva do dimensionamento de 
pessoal”, ressalta o tesoureiro-geral da CNTS, 
Adair Vassoler.

Segundo o secretário-geral da CNTS, Valdirlei 
Castagna, a alteração foi apresentada por enten-
der que é justo que o benefício alcance todos os 
profissionais. “Agora o PL está incluindo 80% 
da mão de obra da enfermagem – técnicos e 
auxiliares – que são, também, os profissionais 
que ficam à beira dos leitos dos doentes”.

A Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa - CDH do Senado convi-
dou a CNTS para compor a mesa, dia 10 de 
julho, em audiência pública que debaterá a 
“aposentadoria especial para os enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem”. O tema, 
defendido pela Confederação como essencial 
aos trabalhadores da categoria, foi aprovado, 
por meio do PLS 349/16, no começo de maio 
na Comissão de Assuntos Sociais - CAS, garan-
tindo à categoria a aposentadoria especial, re-
querida após 25 anos de exercício profissional. 
O projeto está pronto para inclusão na ordem 
do dia e votação em plenário.

Segundo o diretor de Assuntos Legislativos, 
Mario Jorge Santos, “é mais do que justo com 
os profissionais da enfermagem, que estão no 
leito do paciente muitas horas por dia e ex-
postos a todo tipo de contaminação, o direito 
à aposentadoria especial. A CNTS defenderá a 
aprovação do projeto em todas as comissões, 
inclusive no plenário, no sentido de sensibilizar 
os parlamentares para a importância deste 
tema”, disse.

O senador Paulo Paim (PT-RS) lembra que 
decisões do Judiciário já vêm tratando do tema 
como um direito consolidado, reconhecido em 
inúmeras decisões que concedem a aposenta-

doria especial após 25 anos de contribuição. 
“Desta forma, o projeto não inova ou cria novo 
benefício, mas apenas confirma o previsto no 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS”, 
frisou.

O texto diz ainda que poderão ser averbadas 
contribuições de outros institutos de previdência 
municipal, estadual e federal, desde que com-
provem que o profissional de enfermagem traba-
lhou na área no período apontado na certidão. A 
aposentadoria especial concedida ao profissional 
de enfermagem consistirá numa renda mensal 
equivalente a 100% do salário-de-benefício. 
(Com Agência Senado)

CNTS defenderá direito 
da enfermagem em audiência pública

n Aposentadoria
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Entidades ressaltam falta de estrutura 
e fiscalização no ensino à distância

Após denúncia da má qualidade 
do ensino à distância feita pela 
CNTS e comprovada por meio 

de visitas técnicas do Cofen, sob a 
determinação do Ministério Público, 
a comissão de Educação, Cultura 
e Esporte do Senado reacendeu a 
discussão em torno do tema, princi-
palmente após o Decreto 9.057/17, 
que regulamenta o ensino à distân-
cia como modalidade educacional, 
autorizando o MEC a fazer o registro 
de instituições que ofertem cursos 
EaD. As entidades representativas 
dos trabalhadores atacaram a quali-
dade do ensino virtual, uma vez que, 
na saúde, a prática é primordial para 
trazer à realidade do aluno o dia a dia 
da profissão, que tem como material 
de trabalho a vida humana.

A CNTS reconhece que a modalidade EaD 
é um dos grandes motes do mundo moderno, 
cuja premissa maior consiste na inclusão social, 
ou seja, a possibilidade de formação técnica e 
superior atende as necessidades de um segmento 
significativo da população, que antes ficara ali-
jada do processo de formação.

Porém, a Confederação contesta a formação 
à distância na área da saúde. Lembra que 
mesmo a modalidade de ensino tradicional 
na área de enfermagem, ou seja, o modelo 
presencial, não tem atendido de forma satisfa-
tória as exigências da assistência à saúde em 

razão de vários elementos agregados, dentre os 
quais destaca-se a má qualidade na formação 
e a precariedade nas condições de trabalho. A 
CNTS avalia ainda que, quando buscamos um 
modelo de assistência humanizado, torna-se 
imprescindível observarmos a qualidade na 
formação como fator preponderante para a 
obtenção de práticas seguras e que realmente 
resultem na melhoria e recuperação da saúde.

Proteção à vida
Foi em defesa da assistência da enfer-

magem de forma humanizada e qualificada, 
com base no que preconiza os princípios do 

SUS, que a CNTS reivindicou aos 
órgãos públicos a instauração de 
procedimentos administrativos e 
judiciais, no sentido de proteger os 
interesses sociais e o cancelamento 
de autorização ou reconhecimento 
de cursos por meio do modelo EaD. 
E também a ampla fiscalização nas 
instituições formadoras.

“A CNTS manifesta preocupação 
em razão das especificidades que 
redundam a área da saúde, não sendo 
possível a formação de profissionais 
por meios inadequados para tanto, 
até porque a atividade do cuidar 
ultrapassa as necessidades do ca-
pitalismo e a vida consiste no maior 
bem da humanidade, devendo ser 
preservada a todo custo”, disse a 

diretora de Assuntos Internacionais da Confede-
ração, Lucimary Santos, representando a CNTS 
na mesa de debate.

Lucimary ressaltou ainda experiências pessoais 
ao lidar com profissionais que não sabiam executar 
procedimentos básicos no cuidado com os pacien-
tes. “Diariamente me deparo com a má execução 
de práticas em saúde por parte de profissionais 
recém-formados na modalidade presencial. Se não 
conseguimos garantir a plena execução dos proce-
dimentos básicos de um egresso da modalidade 
presencial, que teve além das disciplinas práticas, 
a oportunidade de estágio na área, fiscalizar a 
qualidade do EaD é mais difícil ainda”.

CNE define apoio 
à resolução contra EaD 
na graduação em saúde

A luta contra o ensino à distância e pela 
qualidade dos cursos de graduação em saúde 
ganhou mais um reforço, o Conselho Nacio-
nal de Educação - CNE. Durante reunião 
ampliada do grupo de trabalho que discute 
diretrizes dos cursos de graduação na área da 
saúde, o representante do CNE, Yugo Okida, 
manifestou apoio à Resolução 515/2016 
do Conselho Nacional de Saúde - CNS, que 
proíbe a aplicação da modalidade à distância 
na totalidade da carga horária dos cursos 
da área da saúde. Segundo a Resolução, na 
graduação em saúde, essa metodologia não 
deve ultrapassar os 20% já autorizados pelo 
Ministério da Educação.

A denúncia da má qualidade do ensino 
à distância partiu da CNTS e foi confirmada 
pela fiscalização realizada pelo Conselho 
Federal de Enfermagem - Cofen, por deter-
minação do Ministério Público. Na denúncia 
a CNTS ressalta que, “para se chegar a 
um modelo de assistência humanizado, é 
essencial observar a qualidade na formação 
como fator determinante para a obtenção 
de práticas seguras. O posicionamento do 
CNS se deu a partir desse entendimento de 
que a graduação profissional para o SUS 
deve pautar-se na necessidade de saúde das 
pessoas e, dessa forma, requer uma forma-
ção interprofissional, humanista, técnica e 
de ordem prática presencial. A educação 

em saúde deve ser “permeada pela inte-
gração entre ensino, serviço e comunidade, 
experienciando a diversidade de cenários 
e espaços de vivências e práticas que será 
impedida e comprometida na EaD”.

Okiba destacou que o limite de 20% para 
a aplicação da EaD nos cursos de saúde, 
previsto em portaria do MEC, contemplam 
adequadamente “as disciplinas teóricas que 
não necessitem de prática”. Conforme a Re-
solução 515/2016 do CNS, esse percentual 
é suficiente para o graduando experimentar a 
metodologia do ensino à distância, “tornando 
desnecessária uma formação em EaD para 
além dessa realidade”.

Para o presidente do CNS, Ronald San-
tos, “é extremamente positivo que o Conse-
lho Nacional de Educação manifeste esse 
posicionamento em relação ao entendimento 
do Conselho Nacional de Saúde” sobre as 
especificidades dos cursos da área da saúde.

Ele ressaltou ainda que a discussão deve 
ser feita com a participação das “organiza-
ções de todas as profissões regulamentadas 
e das entidades e movimentos sociais que 
atuam no controle social, para que o pleno 
do Conselho cumpra suas prerrogativas e 
atribuições de deliberar sobre o SUS, sistema 
este que tem a responsabilidade constitu-
cional de regular os recursos humanos da 
saúde”. (Com informações CNS)

CNS e OAB
 são contra

A coordenadora da Câmara Técnica de Edu-
cação e Pesquisa do Cofen, Valdelize Pinheiro, 
concordou com a posição da CNTS e relatou a 
situação encontrada pelos técnicos do Conselho 
durante a visita aos polos de EaD. “Visitamos 
mais de 300 polos de apoio presencial. O que 
constatamos foi o total descuido com a formação 
profissional e com a segurança do paciente que 
será atendido por estes egressos”. 

O Conselho Nacional de Saúde - CNS aprovou 
a Resolução 515, cujo debate no Conselho foi 
solicitado pela CNTS e reforçada por decisão da 
Ordem dos Advogados do Brasil. O documento 
emitido pelo Conselho reafirma ainda a importân-
cia do ingresso de alunos da área da saúde nas 
práticas do SUS, representado como espaço de 
ensino-aprendizagem, não podendo ser substituído 
por ambientes virtuais ou práticas com bonecos. 

Por meio de parecer, a OAB diz que, com 
a medida, o Conselho Nacional de Educação 
“mais que se distancia de sua função de zelar 
pelo rigoroso padrão de qualidade do ensino” e 
abre caminho para o surgimento de uma “classe 
indefinida de profissionais, criando problemas 
ainda mais sérios aos egressos, que não encon-
tram posição favorável no mercado de trabalho”.

Já os que se posicionaram a favor do tema, 
professores e representantes de associações de 
instituições e alunos da modalidade EaD, de-
fenderam a entrada das inovações tecnológicas 
no campo educacional;  que este tipo de moda-
lidade deve ser visto como processo de educação 
qualificada do ensino superior; e que a  realidade 
aponta que o EaD não é mais acessório e sim 
uma opção para quem não pode se enquadrar 
na grade horária de um curso presencial.

n Formação EaD

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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n Quadro profissional

No sentido de atender a antigas rei-
vindicações, o Conselho Federal de 
Enfermagem editou a Resolução nº 

543, de 18 de abril de 2017, para estabelecer 
os parâmetros mínimos para dimensionar o 
quantitativo de profissionais da enfermagem 
para todos os serviços e locais em que são rea-
lizadas as respectivas atividades. Publicada no 
Diário Oficial da União de 8 de maio, as novas 
regras entram em vigor em 60 dias e revogam 
as disposições em contrário, em especial as re-
soluções Cofen nº 293/2004 e a nº 527/2016.

O dimensionamento do quadro da enferma-
gem, estabelece a Resolução, deve basear-se 
em características relativas ao serviço de saú-
de, incluindo recursos materiais e financeiros; 
estrutura organizacional e física; atribuições e 
competências, específicas e colaborativas; ao 
serviço de enfermagem nos aspectos técnico-
-científicos e administrativos; e ao paciente, 
observando o grau de dependência em relação 
à equipe de enfermagem e a realidade socio-
cultural.

Os referidos parâmetros representam normas 
técnicas mínimas, constituindo-se em referên-
cias para orientar os gestores, gerentes e enfer-
meiros dos serviços de saúde, no planejamento 
do quantitativo de profissionais necessários para 
execução das ações de enfermagem.

A CNTS sempre teve o dimensionamento 
adequado como uma de suas bandeiras de 
luta. “Por conta do quadro insuficiente os pro-
fissionais estão adoecendo com a sobrecarga 
de trabalho, acúmulo de atribuições e desvios 
de funções. E isso interfere na qualidade do 
atendimento, mais ainda se considerarmos 
que a assistência não é voltada apenas para o 
paciente, mas para a família e a coletividade”, 
entende o presidente da Confederação, José 
Lião de Almeida.

A escassez de profissionais é mais sentida no 
interior do país e nas regiões norte e nordeste, 
onde há, muitas vezes, falta de enfermeiros du-
rante 24 horas. O objetivo do dimensionamento 
é manter o número de profissionais adequado 
para cada setor, proporcionando assistência  
com qualidade e segurança.

Segundo o secretário-geral da CNTS, Val-
dirlei Castagna, a Resolução 543 ficou mais 
fácil de ser entendida e, por consequência, de 
ser aplicada, o que é muito positivo. “Havia 
muitas reclamações em relação à dificuldade 
de entender a fórmula da resolução anterior. 

Quantificar os profissionais por área de atuação, 
ou seja, pela complexidade do trabalho, é uma 
fórmula que vem ao encontro daquilo que sem-
pre defendemos. Entendo que a resolução do 
dimensionamento é uma ferramenta importante 
para as entidades representativas dos profis-
sionais, que certamente irão utilizá-la durante 
seus processos de fiscalização dos ambientes 
de trabalho, devendo exigir dos empregadores 
o seu inteiro cumprimento. Sem prejuízo de 
atuação conjunta entre as entidades sindicais e 
os conselhos de classe, é preciso que  o sistema 
Cofen/Coren tome para si a principal responsa-
bilidade de fiscalização dos estabelecimentos 
que não cumprirem a norma e que busque a 
garantia jurídica de sua aplicação”.          

A Resolução considera os avanços tecnológi-
cos e as necessidades requeridas pelos gestores, 
gerentes das instituições de saúde, dos profis-
sionais de enfermagem e da fiscalização dos 
conselhos regionais, para revisão e atualização 
de parâmetros que subsidiem o planejamento, 
controle, regulação e avaliação das atividades 
assistenciais de enfermagem. 

Considera, ainda, o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem; a Resolução 
Cofen nº 358, de 2009, que dispõe sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem 
e a implementação do Processo de Enfermagem 
em ambientes públicos, privados e filantrópicos, 
e dá outras providências; e a Resolução Cofen nº 
429, de 2012, que dispõe sobre o registro das 
ações profissionais no prontuário do paciente e 
em outros documentos próprios da enfermagem.

O Cofen considerou também as pesquisas 
que validaram as horas de assistência de en-
fermagem preconizadas na Resolução Cofen 
nº 293/2004 e aquelas que apontam novos 
parâmetros para áreas específicas; as sugestões 
e recomendações emanadas da consulta pública 
no período de 09 de julho a 16 de setembro de 
2016 no site do Conselho; e as deliberações do 
plenário do Cofen. 

Para o Conselho, o quantitativo e o qualita-
tivo de profissionais de enfermagem interferem, 
diretamente, na segurança e na qualidade da 
assistência ao paciente; compete ao enfermei-
ro estabelecer o quadro quantiqualitativo de 
profissionais necessário para a prestação da 
assistência de enfermagem; e a necessidade 
de atingir o padrão de excelência do cuidado 
de enfermagem e favorecer a segurança do pa-
ciente, do profissional e da instituição de saúde;

Cofen define parâmetros mínimos 
para dimensionamento da enfermagem

O referencial mínimo é calculado 
para as 24 horas de cada unidade de 
internação (UI) e considera o Sistema de 
Classificação de Pacientes - SCP, as horas 
de assistência de enfermagem, a distribui-
ção percentual do total de profissionais de 
enfermagem e a proporção profissional/
paciente, abordando a assistência nos 
cuidados mínimo, intermediário, de alta 
dependência, semi-intensivo e intensivo.

A distribuição percentual do total 
de profissionais de enfermagem deve 
observar o SCP e as seguintes propor-
ções mínimas: para cuidados mínimo 
e intermediário 33% são enfermeiros 
(mínimo de seis) e 67% auxiliares e/ou 
técnicos de enfermagem; no cuidado de 
alta dependência 36% são enfermeiros e 
64% técnicos e/ou auxiliares; para cuida-
do semi-intensivo são 42% enfermeiros 
e 58% técnicos de enfermagem; e no 
cuidado intensivo 52% de enfermeiros e 
48% de técnicos.

A resolução define, ainda, a quanti-
dade necessária de profissionais para o 
Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), 
sendo que nos setores de mamografia e 
Rx convencional a participação do enfer-
meiro se faz indispensável em situações 
pontuais de supervisão da assistência de 
enfermagem, urgência e emergência; e 
para o Serviço de Diagnóstico por Ima-
gem, que deverá garantir a presença de 
no mínimo um enfermeiro durante todo 
o período em que ocorra assistência de 
enfermagem.

O referencial mínimo para o quadro 
dos profissionais de enfermagem também 
é estabelecido para Centro Cirúrgico; 
para a unidade Central de Materiais e 
Esterilização (CME); nas unidades de he-
modiálise convencional; e para a atenção 
básica. E para efeito de cálculo deverá ser 
observada a cláusula contratual quanto à 
carga horária semanal.

Segundo a Resolução, ao quantitativo 
de profissionais estabelecido deverá ser 
acrescido o Índice de Segurança Técnica 
(IST) de no mínimo 15% do total, dos 
quais 8,3% são referentes a férias e 6,7% 
a ausências não previstas. O responsável 
técnico de enfermagem deve dispor de 
no mínimo 5% do quadro geral de pro-
fissionais de enfermagem da instituição 
para cobertura de situações relacionadas 
à rotatividade de pessoal e participação 
em programas de educação permanente. 

O quadro de profissionais de enferma-
gem de unidades assistenciais, composto 
por 50% ou mais de pessoas com idade 
superior a 50 anos ou 20% ou mais de 
profissionais com limitação/restrição 
para o exercício das atividades, deve ser 
acrescido em 10% do setor. (CNTS com 
Resolução Cofen 543/2017)

Cálculo por área 
de cuidados

Jornada excessiva e falta de profissionais levam ao cansaço físico e mental
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n Matriz Mínima

A Câmara dos Deputados criou uma 
comissão especial para analisar o Projeto 
de Lei 7.606/2017, do Senado, que cria 
o Programa de Financiamento Preferen-
cial às Instituições Filantrópicas e sem 
Fins Lucrativos - Pro-Santascasas. O 
programa concede duas linhas de crédito 
para as Santas Casas de Misericórdia que 
atendem pelo Sistema Único de Saúde: 
uma de reestruturação patrimonial e 
outra de capital de giro.

Para ter direito a empréstimos sub-
sidiados, por bancos oficiais federais, 
as entidades terão de apresentar um 
plano de reforma administrativa a ser 
implementado no prazo de dois anos. 
O governo vai disponibilizar ao progra-
ma, no Orçamento da União, até R$ 2 
bilhões, durante cinco anos. De acordo 
com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 
hoje 1.700 Santas Casas de Misericórdia.

O objetivo do projeto é evitar o risco 
de interrupção do trabalho das Santas 
Casas, em razão do endividamento 
crescente dessas entidades, que admi-
nistram mais de 2 mil estabelecimentos 
hospitalares sem fins lucrativos no país, 
o que representa um terço do total de 
hospitais. Em 2015, as dívidas ultra-
passavam R$ 21 bilhões.

As instituições financeiras oficiais 
federais, conforme a proposta, criarão 
as seguintes modalidades do programa: 
crédito para reestruturação patrimonial, 
com taxa de juros de 0,5% ao ano, prazo 
mínimo de carência de dois anos e de 
amortização de 15 anos; crédito para 
capital de giro, com taxa de juros corres-
pondente à Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), prazo mínimo de carência de seis 
meses e de amortização de cinco anos. 
A União deverá cobrir a diferença entre a 
taxa de juros subsidiada que as filantró-
picas pagarão e o custo do dinheiro para 
os bancos (equalização).

Conforme a proposta, de autoria do 
senador José Serra (PSDB-SP), mesmo as 
instituições em situação de inadimplência 
com os bancos ou com a União terão 
acesso ao programa. As instituições be-
neficiárias do Pro-Santas Casas deverão 
apresentar plano de gestão a ser imple-
mentado no prazo de dois anos, contado 
da assinatura do contrato. O projeto, que 
tramita em regime de prioridade, será 
analisado por comissão especial e depois 
pelo plenário. (Fonte: Agência Câmara 
Notícias)

Criada comissão 
para analisar auxílio 

a santas casas

O Fórum Permanente Mercosul para o Traba-
lho em Saúde retomou as reuniões após 
um ano de suspensão dos debates. A 

pauta dos encontros frequentes, reiniciados no 
final de março, incluem a implementação da 
Matriz Mínima como banco de dados nacional; 
a elaboração dos quadros comparativos de 
sanções e de profissões de nível técnico – en-
fermagem, laboratório e radiologia; revisão dos 
quadros comparativos das especialidades mé-
dicas; revalidação de diplomas; e acreditação 
de cursos universitários. Os temas discutidos 
e acordados serão levados ao Mercosul no 
próximo semestre, durante a presidência pró 
tempore Brasil.

A CNTS, representada pelo diretor de Se-
gurança e Saúde do Trabalhador, Domingos 
Jesus de Souza, vem contribuindo para as 
discussões, inclusive como integrante do gru-
po de trabalho criado para elaborar o quadro 
comparativo das atribuições de técnico em 
enfermagem, em análises clínicas e em radio-
logia, para futura inclusão como profissões. 
A Argentina, por exemplo, não possui técnico 
de enfermagem; existe o técnico superior, que 
executa tarefas equivalentes e atuam sob su-
pervisão de um médico.

A coordenadora técnica do Observatório 
Federal de Recursos Humanos em Saúde da 
Argentina, Maria do Carmen Cadile, apresen-
tou pesquisa realizada nos estados parte para 
identificar e analisar a oferta quantitativa e 
qualitativa da formação dos trabalhadores 
técnicos e convidou as delegações a revisarem 
o impacto dos resultados e possíveis mudanças 
de normas. As delegações propuseram traba-
lhar sobre os perfis de egresso e prerrogativas 
profissionais.

O debate no Brasil é coordenado pelo 
Departamento de Gestão da Educação na 
Saúde e, além da CNTS, participam do grupo 
representantes do Cofen, da ABEn, da FNE e 
da Anaten. Também foram criados grupos para 
discutir o quadro comparativo de técnico em 
radiologia e em análises clínicas.

Matriz Mínima
Com relação à implementação da Matriz Mí-

nima de Registro Profissional, foram debatidas 
a questão do registro de especialidades pelos 
conselhos profissionais, a dispersão dos bancos 
de dados em conselhos regionais, o problema dos 
profissionais que se formam em um país e vão 
trabalhar em outro sem registrar no conselho profis-
sional do país de origem e a criação da Plataforma 
Força de Trabalho em Saúde, buscando construir 
um banco de dados que utilize diferentes fontes, 
que enfatize a construção de quadros estatísticos 
de profissionais, postos de trabalho, equipamentos 
de saúde e programas de residência médica.

Também foram discutidas a dificuldade de 
compartilhamento de banco de dados entre os 
vários órgãos responsáveis pelo registro e as 
questões de confidencialidade de dados dos pro-
fissionais envolvidos. As delegações reafirmaram 
que estes dados são parte da Matriz, mas não 
são informação pública, assim como os registros 
de sanções. E foi reforçada a necessidade de 
atualização de todas as matrizes comparativas 
com as mudanças de normativas nacionais, 
currículos e estatísticas.

Ainda sobre o tema, a delegação do Brasil 
apresentou um quadro de sanções por profissão, 
avaliando a existência de novas instâncias legais 
que impedem a sanção inabilitante permanente. 
Os participantes se comprometeram a ampliar 
os quadros comparativos de sanções de forma 
a incluir a informação sobre as normativas de 
base das sanções da cada país para discutir em 
nova reunião.

Sobre a acreditação de cursos universitários 
e reconhecimento de títulos, a representante da 
Comissão Regional de Educação Superior do 
Mercosul, Anahí Astur, destacou que os meca-
nismos de ingresso ao reconhecimento de títulos 
de cursos acreditados serão implementados de 
forma gradual, dependendo de cada país, e que 
nesse momento está em discussão proposta 
de acordo regional, para aprovação no próximo 
semestre. (Fonte: Departamento de Gestão e da 
Regulação do Trabalho em Saúde/SGTES/MS)

Fórum Mercosul retoma debate 
sobre trabalho em saúde

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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n CPI da Previdência 

Com intuito de discutir as con-
tas da Seguridade Social, a 
CPI da Previdência convidou 

representantes do movimento sin-
dical para apresentar sugestões e 
propostas para desvendar o déficit 
tão argumentado pelo governo. Os 
sindicalistas criticaram a reforma 
e debateram a contabilidade da 
Previdência Social, pedindo a co-
brança dos devedores e sugeriram 
a paralisação da reforma até o fim 
dos trabalhos da CPI. Eles acredi-
tam que para superar os desafios 
da Previdência é preciso buscar a 
aplicabilidade da justiça social. A 
Comissão também aprovou pedido 
de informações aos frigoríficos JBS, 
Marfrig Global Foods, Swift Armour, 
Margen e Nicolini, para explicar débitos com a 
Previdência Social. A iniciativa partiu do senador 
Hélio José (PMDB-DF).

O diretor de Assuntos Legislativos da CNTS, 
Mário Jorge Santos, participou da audiência 
pública e afirmou que essa conta não pode ser 
dividida entre a população. “A Seguridade Social 
deixou de arrecadar muito com a política de de-
soneração.  Agora o país enfrenta a maior crise 
econômica da sua história. “A sonegação fiscal 
está se tornando um excelente negócio no Brasil 
e quem paga a conta é o trabalhador. Estamos 
atentos e vamos mostrar que quem deve pagar 
essa conta são os grandes empresários”.

Outro ponto apresentado pelo diretor foi a 
falta de fiscalização nas entidades filantrópicas. 
“A CPI deveria se debruçar no setor da saúde, 
principalmente nas entidades filantrópicas, que 

Movimento sindical 
aponta erros e desvios 

do sistema previdenciário

em grande maioria não fazem a devida arreca-
dação. Esse espaço cedido pela comissão é de 
extrema importância para o movimento sindical”.   

A CNTS apoia a CPI da Previdência e confir-
ma que é preciso analisar as contas do sistema 
com transparência para que a população não 
sofra as consequências de uma decisão bilateral 
entre o governo e o mercado. 

Os palestrantes defenderam a intensificação 
das mobilizações e ampla adesão dos trabalha-
dores na próxima greve geral, programada para o 
dia 30 de junho, contra as “reformas” e por elei-
ções diretas. As lideranças sindicais consideram 
o movimento paredista como a melhor e mais 
eficaz estratégia de reação aos sucessivos ataques 
aos direitos previdenciários, trabalhistas e sociais 
conduzidos pelo governo. (Com informações Valor 
Econômico e site do senador Paulo Paim)

Concomitantemente à discussão na Câmara, 
por iniciativa do senador Paulo Paim (PT-RS), foi 
instalada no Senado a Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Previdência - CPIPrev, que tem por 
objetivo investigar as receitas e as despesas do 
sistema previdenciário, desvios de recursos em 
formas de anistias, desonerações, desvincula-
ções, sonegação ou outro meio que propicie a 
retirada de fontes da Previdência. Além disso, a 
comissão também pretende investigar os bene-
ficiários de tais desvios.  

A tônica dos debates tem sido a divergência 
quanto ao déficit das contas previdenciárias, prin-
cipal argumento do governo para propor a reforma 
no setor. Segundo o senador Paim, a CPI tem 
tentado sanar as incertezas de déficit ou superávit 
sob a ótica da receita, e não da despesa como fez 
a Câmara durante os debates na comissão espe-
cial. Segundo dados apresentados nas audiências 
públicas, a dívida das 10 empresas devedoras da 
Previdência Social supera R$ 16 bilhões. 

Os parlamentares aprovaram convites para 
que prestem esclarecimentos à CPI represen-
tantes dos cinco maiores devedores nas áreas 
industrial, comercial e de ensino. Da mesma 
forma, a comissão aprovou o convite de repre-
sentantes dos cinco municípios brasileiros com 

mais dívidas, dos cinco bancos e dos cinco 
frigoríficos. O presidente da comissão, senador 
Paim, destacou a importância de ouvir especia-
listas que defendem o superávit previdenciário 
e destaca que a comissão é inédita no país. 

Economistas e especialistas em direito previ-
denciário apresentaram dados sobre contribuições 
e beneficiários, déficit, seguridade social e envelhe-
cimento da população. O maior questionamento foi 
sobre o impacto das novas regras da aposentadoria 
nos regimes geral e próprio. Segundo especialistas, 
dados divulgados pelo Palácio do Planalto estariam 
maquiados para forçar a sociedade a acreditar na 
necessidade da reforma, entre eles o de que, em 
2060, o país terá 35% da população formada 
por idosos, quando, segundo o IBGE, a tendência 
é de redução.

Representantes de associações de juízes 
federais e de membros do Ministério Público 
classificaram a reforma da Previdência proposta 
pelo governo Temer de desumana e indigna. 
Levantamento aponta que se o novo prazo de 
carência proposto já estivesse vigorando, apenas 
24% dos atuais aposentados por idade estariam 
em gozo de benefício e 76% não teriam conse-
guido comprovar os 25 anos de carência. (Com 
informações Diap)

CPI quer ouvir maiores 
devedores por setor

Cinco partidos de oposição – PCdoB, 
PDT, PSB, Psol e PT – lançaram dia 7 
de maio, a Frente Parlamentar Mista 
por Eleições Diretas. Representantes da 
sociedade civil e alguns parlamentares 
de partidos da base aliada também par-
ticiparam do ato. O objetivo é fortalecer 
a pressão sobre o Congresso para aprovar 
a Proposta de Emenda à Constituição - 
PEC 227/16, que prevê eleição direta 
para presidente e vice-presidente da 
República no caso de vacância desses 
cargos, exceto nos últimos seis meses 
do mandato. 

No Senado, a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania aprovou, dia 31 
de maio, por unanimidade, outra propos-
ta que vai na mesma linha. A diferença é 
que a eleição direta só não ocorreria se a 
dupla vacância ocorresse no último ano 
do mandato. Atualmente, a Constituição 
prevê eleição direta de presidente e vice 
em caso de vacância apenas nos dois 
primeiros anos do mandato. Nos dois 
últimos anos, a eleição é indireta e os no-
mes são escolhidos em sessão conjunta 
do Congresso Nacional – 513 deputados 
e 81 senadores.

Para o presidente da frente parlamen-
tar, senador João Capiberibe (PSB-AP), 
a eleição direta é o único caminho para 
o Brasil resolver a atual crise política e 
ética. Ele defendeu ampliar a mobilização 
nos estados e municípios. “Que as assem-
bleias legislativas e câmaras municipais 
também organizem frentes de luta pelas 
diretas”, disse.

O líder da Minoria na Câmara, deputa-
do José Guimarães (PT-CE), afirmou que 
a frente vai ajudar a formar uma consci-
ência na sociedade de que a melhor saída 
para a crise política é a escolha popular. 
“O país não vai se acalmar com eleições 
indiretas. Estou convencido que essa 
frente vai cumprir um papel fundamental 
para mobilização para aprovarmos as 
diretas”, afirmou Guimarães.

Shows com o tema reuniram artistas, 
intelectuais e milhares de pessoas no 
Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo 
Guimarães, os atos continuarão em ou-
tras cidades do país nos próximos dias. 
(Fonte: Agência Câmara Notícias)

Frente defende 
eleição direta em 
caso de vacância 

na Presidência
Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Marcelo Camargo/Senado
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Denúncias contra Temer 
adiam reforma previdenciária

As denúncias contra o 
presidente Michel 
Temer feitas pelos 

donos do frigorífico JBS inter-
feriram diretamente no apoio 
dos deputados à Proposta 
de Emenda à Constituição 
287/2016, que trata da re-
forma da Previdência. Até 
o começo de maio, após a 
aprovação na comissão es-
pecial que discutia o tema, o 
Planalto dava como certa a 
votação célere em plenário. 
Após a delação bomba, o re-
lator da reforma previdenciária 
declarou que os trabalhos de-
veriam ser suspensos até que 
tudo estivesse esclarecido. De 
imediato, três partidos desem-
barcaram da base governista. 

A pressão sobre o gover-
no saiu das divisas do Congresso Nacional e 
atingiu as ruas, culminando na manifestação 
‘Ocupa Brasília’ que reuniu 200 mil pessoas 
dia 24 de maio. O movimento sindical con-
vocou nova greve geral para 30 de junho. As 
entidades sindicais também conclamam a po-
pulação para um dia de mobilização nacional, 
um “esquenta greve geral”, para dia 20 de 
junho. A expectativa é colocar força total na 
mobilização da greve em defesa dos direitos 
sociais e trabalhistas, contra as reformas tra-
balhista e previdenciária e por eleições diretas.

Tamanha é a fragilidade do governo após as 
denúncias, que o discurso de extrema urgência 
na aprovação da PEC 287/2016 foi substitu-
ído pela possibilidade de votar a proposta em 
plenário apenas no segundo semestre, após o 
recesso parlamentar. Lideranças dos partidos 
da base e interlocutores do Planalto na Câmara 
avaliam que, pela impopularidade da matéria, 
seria arriscado pautá-la em meio à instabilidade 
do governo Temer, que, apesar da absolvição no 
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, saiu enfraque-
cido e ainda mais impopular. 

A Consultoria Legislativa do Senado considera 
que alguns aspectos da reforma previdenciária 
defendida pelo governo terão impacto negativo 
no país, sobretudo na vida dos trabalhadores 
em situação precarizada, que possuem menor 
nível de escolaridade e de menores rendimentos, 
mulheres e negros.

Responsáveis pelo boletim “(Des)proteção 
social: impactos da reforma da Previdência no 
contexto urbano”, os consultores Joana Mosta-
fa e Mário Theodoro avaliam que, levando em 
conta a rotatividade média e o tempo médio de 
desemprego no Brasil, a exigência de pelo me-
nos 40 anos de contribuição significa 53 anos 
de vida laboral ativa, enquanto o mínimo de 25 
anos de contribuição equivalem a 33 anos de 
vida laboral ativa. “São números que denotam 
a perversidade e a falta de perspectiva social da 
PEC 287”, concluem.

Os consultores destacam como principais 
alvos de crítica ao texto o fim da modalidade de 
aposentadoria por tempo de contribuição para 
o Regime Geral de Previdência Social - RGPS 
e a ampliação de 15 para 25 anos do tempo 
mínimo de contribuição para o acesso ao be-
nefício da aposentadoria. “Ambas as propostas 
terão impacto deletério para o regime público de 
previdência social brasileiro, sua sustentabilida-
de, a inclusão e a garantia de benefícios pelos 
trabalhadores”, dizem no estudo.

Para os consultores, a mudança do tempo 
mínimo de contribuição para acesso à aposen-
tadoria pode desorganizar o sistema público, 
dificultando o acesso de trabalhadores em situ-
ação precarizada e facilitando o cumprimento 
do período mínimo para aqueles que possuem 

condições mais estruturadas. Já a ampliação 
da carência de 15 para 25 anos para acesso à 
aposentadoria no âmbito do RGPS urbano, pode 
gerar “altos patamares de exclusão previdenci-
ária”, principalmente entre mulheres, negros e 
trabalhadores menos escolarizados e de menores 
rendimentos.

“Estimamos com base nas concessões de 
2014 que 40,6% de todos os contribuintes 
urbanos não conseguirão ter acesso à aposen-
tadoria se a carência for elevada para 25 anos. 
Ademais, essa exclusão será maior entre as 
mulheres do que entre os homens, de 56% e 
27%, respectivamente, o que resultaria numa 
intensa masculinização da previdência social”, 
diz outro trecho do estudo.

De acordo com os consultores, a proposta 
quer “colapsar” dois “Brasis” em um só. De um 
lado, dizem, há um Brasil com empregos mais 
estáveis, salários maiores e trabalhadores mais 
escolarizados, formados principalmente por ho-
mens, empregados via CLT, que se aposentam 
pela modalidade de tempo de contribuição aos 
55 anos de idade, tendo acumulado 33 anos de 
contribuição, em média.

O “outro Brasil”, que seria mais prejudicado, é 
composto por trabalhadores que têm trajetórias en-
trecortadas por períodos extensos de desemprego, 
marcadas pela informalidade e por longas jornadas 
de trabalho não remunerado, que se referem a 
cuidados e afazeres domésticos. Nesse Brasil, os 
trabalhadores são, em maioria, mulheres, têm 
menor remuneração, são menos escolarizados e 
têm acesso à aposentadoria por idade aos 64 anos, 
tendo acumulado apenas 19 anos de contribuição, 
em média. (Fonte: Agência Diap)

(Des)proteção Social – Estudo 
sobre a reforma da Previdência

Idade mínima - O texto do substitu-
tivo mantém a diferença de idade para 
aposentadoria entre homens e mulheres. 
A idade mínima de aposentadoria será de 
62 anos para as mulheres e 65 anos para 
os homens após um período de transição 
de 20 anos. Ou seja, o aumento seria 
progressivo, começando em 53 e 55 anos, 
respectivamente, na data da promulgação 
da emenda.

Tempo de contribuição - Mantém em 
25 anos o tempo mínimo de contribuição 
para acesso ao benefício, que será igual a 
70% da média de salários, o que é maior 
que os 51% propostos no texto original. 
Após 25 anos de contribuição, cada ano 
seria contado a mais, possibilitando a ob-
tenção de 100% da média aos 40 anos de 
contribuição e não aos 49 como antes. O 
texto preliminar elimina as idades mínimas 
para que um trabalhador possa entrar na 
transição da reforma. E o pedágio, ou o 
tempo a mais que este trabalhador terá 
que cumprir para manter parte das regras 
atuais, cai de 50% para 30% do tempo de 
contribuição que falta para a aposentado-
ria. Hoje, este tempo é de 35 anos para 
homens e 30 anos para mulheres.

Aposentadoria especial - Mantém apo-
sentadoria especial do professor e policial, 
mas em condições mais gravosas. Para o 
professor, 60 anos de idade para homem e 
mulher, com 25 anos de contribuição. Para 
o policial, idade mínima de 55, desde que 
cumpridos 25 anos de atividade policial. 
Os policiais que ingressarem até a insti-
tuição do regime complementar farão jus 
à aposentadoria integral. O mesmo direito 
foi estendido aos agentes penitenciários, 
mas retirado em seguida pelo relator. Há 
compromisso de que será reinserido em 
plenário.

Trabalhadores rurais - Os trabalhado-
res rurais teriam idade mínima menor, de 
60 anos, com 20 anos de contribuição. E 
a alíquota individual de contribuição para o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
provavelmente deverá ser de 5% sobre um 
salário mínimo.

Acúmulo de pensões e aposentado-
rias - Para as pensões, o relator mantém 
a possibilidade de acúmulo de pensão e 
aposentadoria, mas com um teto de dois 
salários mínimos. O interessado poderia 
ainda optar pelo maior benefício entre os 
dois, caso isso seja mais vantajoso. Nada 
muda, porém, em relação ao cálculo do 
valor da pensão: o benefício será de 50% 
da aposentadoria mais 10% por depen-
dente, mas com a volta do piso de um 
salário mínimo.

Benefício de Prestação Continuada 
- No caso do Benefício de Prestação 
Continuada - BPC, o relator também 
mantém a vinculação com o salário 
mínimo, mas aumenta a idade mínima 
de 65 para 68 anos. A proposta original 
sugeria 70 anos.

Modificações 
do relator

Lúcio Bernardo Júnior/CD
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CAS rejeita relatório da reforma trabalhista

Sob intensa pressão do movimento sindical, 
o relatório do senador Ricardo Ferraço (PS-
DB-ES), que trata da reforma trabalhista - 

PLC 38/17 foi rejeitado na Comissão de Assuntos 
Sociais - CAS. O placar foi revertido a favor dos 
trabalhadores com 10 votos contra a proposta e 
nove a favor. O resultado, mesmo com a pequena 
diferença, representa uma derrota para o governo 
Michel Temer, que vê na reforma trabalhista uma 
das principais medidas para a recuperação eco-
nômica, e incentiva a continuidade da atuação 
das entidades sindicais junto aos senadores. A 
Comissão aprovou o relatório alternativo – voto 
em separado – do senador Paulo Paim (PT-RS), 
que apresenta como proposta principal a rejeição 
completa do projeto de lei.

Além das críticas quanto ao retrocesso em 
relação à organização sindical e relações do 
trabalho, o relatório de Ferraço recebeu críticas 
por abrir mão do papel legislador do Senado, 
não apresentando qualquer alteração ao texto. 
O documento não acolheu nenhuma das mais 
de 240 emendas apresentadas pelos senadores, 
inclusive da base do governo. O senador se li-
mitou a “sugerir” eventuais vetos à Presidência 
da República.

Jornalistas e analistas políticos davam como 
certa a aprovação do PLC na CAS, por placar 
ainda maior do que ocorreu na Comissão de 
Assuntos Econômicos - CAE – 14 votos a favor 
e 11 contra o mesmo relatório. E justificam a 
inversão do resultado também pela substituição 
de alguns senadores na comissão por seus su-
plentes, além do descontentamento de alguns 
aliados do governo, como o líder do PMDB no 
Senado, senador Renan Calheiros, do partido 
de Temer. Porém, o resultado “não deixa de ser 
uma derrota”, que ocorre em momento de maior 
fragilidade do governo.

Calheiros, mais uma vez, destoou do governo 
e se manifestou contrário ao PLC 38/2017, ao 
avaliar que a proposta aumenta a precarização 
do trabalho e, consequentemente, o número de 
trabalhadores em situação de trabalho desregula-
mentado. Renan disse que o “mercado” não pode 
ser o conselheiro de uma reforma trabalhista, 
sem equilíbrio entre o que pensa o empregado 
e o empregador.

Diante do quadro, é preciso continuar a 
pressão no Senado, pois a reforma seguirá 
para a Comissão de Constituição e Justiça - 
CCJ, onde o senador Romero Jucá, também 
do PMDB, apresentou parecer pela admissi-

bilidade, em consonância com o relatório de 
Ricardo Ferraço. Por fim, os dois pareceres vão 
à votação no plenário do Senado, onde haverá 
discussão, com possibilidade de apresentação 
de emendas.

Precarização
No voto em separado e que resultou no 

texto aprovado na CAS, Paulo Paim destaca “a 
profunda inconstitucionalidade do projeto, que 
viola, de forma frontal e absoluta a Constituição, 
notadamente no tocante à proteção da dignidade 
da pessoa humana e do valor social do trabalho, 
entronizados no art. 1º, III e IV da Constituição e 
o objetivo fundamental da República Federativa 
do Brasil de erradicar a pobreza e a marginaliza-
ção e reduzir as desigualdades sociais e regionais 
(art. 3º III)”.

Ainda segundo o senador, “a suposta refor-
ma constitui um verdadeiro atentado ao com-
bate à pobreza e às desigualdades sociais, ao 
configurar-se como instrumento inafastável de 
precarização e de retirada dos direitos sociais, 
historicamente conquistados pelo trabalhador 
brasileiro. Consiste em uma avenida para o 
aumento das desigualdades, da pobreza e da 
marginalização”.

A senadora do PSB baiano, Lídice da Mata, 
uma das parlamentares que apresentou relatório 
alternativo, classificou a proposta de Temer como 
um “estatuto da destruição da legislação traba-
lhista, elaborado com requintes de crueldade 
e perversão”. Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
também apresentou voto em separado. Ela vol-
tou a registrar que a reforma proposta só serve 
ao setor empresarial atrasado, que quer obter 
lucros absurdos, negando direitos trabalhistas 
a quem é responsável pela produção do país, 
desconsiderando a crise política e econômica 
que vitima a classe trabalhadora.

A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) defendeu 
a manutenção da legislação vigente que protege 
a classe trabalhadora e criticou duramente a pro-
posta de trabalho intermitente, que fere acordos 
que o Brasil assinou junto à Organização Interna-
cional do Trabalho - OIT. “Se o Brasil não respeita 
os acordos internacionais, que se retire da OIT”. 
Kátia Abreu também criticou veementemente 
a postura autoritária da presidente da CAS, 
senadora Marta Suplicy, que além de impedir a 
entrada de dirigentes sindicais para acompanhar 
a sessão, tentou “tratorar” os senadores em seu 
direito de falar. (Com informações G1 e Diap)

OIT desmente 
relator da reforma 

na Câmara
As afirmações do deputado Rogério 

Marinho (PSDB-RN), relator da reforma 
trabalhista na Câmara, feitas após viagem a 
Genebra, Suíça, de que “a OIT excluiu o Brasil 
da lista de possíveis infratores das normas 
trabalhistas internacionais” e que, “com isso, 
a entidade não avaliza as acusações de que 
a modernização das leis do trabalho no país 
não poderão infringir direitos do trabalhador”, 
foram desmentidas em matéria do Valor 
Econômico, de 14 de junho.

Segundo o jornal, a mentira de Marinho 
levou a OIT a emitir dois comunicados e o di-
retor do escritório em Brasília, Peter Poschen, 
afirmou que “a OIT não proferiu nenhum pa-
recer sobre o projeto de lei”. A declaração de 
Poschen foi feita durante leitura do relatório 
do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) ao 
PL 38/17, na Comissão de Assuntos Sociais.

Marinho acusou o movimento sindical de 
usar as críticas ao projeto “de forma mes-
quinha para avalizar posições políticas de 
grupos e partidos”. As centrais denunciaram 
a proposta de reforma à OIT e Marinho teve 
de ir a Genebra defender a proposta. Segundo 
o jornalista Flávio Murakawa, as mentiras do 
deputado “causaram mal-estar na OIT, uma 
vez que a entidade não pode opinar sobre 
projetos de lei”.

Em seu comunicado, Poschen explica que 
a exclusão do Brasil da lista dos 24 casos de 
violações discutidos pela Comissão de Apli-
cação de Normas na reunião de Genebra não 
está relacionada ao mérito do PLC 38 e “não 
deve ser interpretada, de maneira alguma, 
como opinião sobre o referido projeto”.

Segundo a nota da OIT, a proposta de 
prevalência do negociado sobre o legislado 
está sendo interpretada equivocadamente 
para justificar a supressão de legislação 
mínima de proteção à classe trabalhadora. 
Diz o comunicado que “o objetivo geral das 
Convenções 98, 151 e 154 é a promoção da 
negociação coletiva para encontrar um acor-
do sobre termos e condições de trabalho que 
sejam ainda mais favoráveis [ao trabalhador] 
que os previstos na legislação”.

Ainda segundo Peter Poschen, não há 
evidências de que a reforma trabalhista 
conseguirá gerar empregos. O dirigente da 
OIT criticou o discurso de que o país vai 
“modernizar” a legislação trabalhista, mas 
sem estabelecer um objetivo. “Sobre a com-
preensão dos impactos, essa afirmação de 
que a reforma vai gerar emprego tem pouca 
evidência”, disse. 

Poschen avaliou que a experiência inter-
nacional mostra que nem sempre a mudança 
na legislação consegue gerar empregos, que 
o ciclo econômico costuma ser importante 
na criação de postos de trabalho, que é im-
portante contar com um bom diagnóstico e é 
preciso “coerência das políticas”. E deu como 
exemplo o fato de o Brasil tocar as reformas 
trabalhista e a previdenciária ao mesmo 
tempo. “A reforma trabalhista dialoga com 
a reforma da Previdência. Se essa reforma 
trabalhista mudar o mercado de trabalho, 
a base de cálculo usada na reforma da Pre-
vidência talvez tenha de ser revista”, disse. 
(Com Valor Econômico)

Marcos Oliveira/Agência Senado
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Fellype Sales

Apesar da repressão militar contra os traba-
lhadores, o movimento “Ocupa Brasília” 
entra para a história como a grande marcha 

que reuniu cerca de 200 mil pessoas, dia 24 de 
maio, exigindo “Fora Temer”, “Nenhum direito 
a menos” e “Diretas já”. A maior manifestação 
contra as reformas trabalhista e previdenciária 
propostas pelo governo Temer encontrou eco 
no parlamento, quando deputados de oposição 
impediram o prosseguimento da sessão para dar 
ouvidos aos anseios da classe trabalhadora. E 
atingiu a base governista, adiando – até o fecha-
mento desta edição – a votação da reforma da 
Previdência, diante da decisão de alguns partidos 
de deixarem a base, o que significa o risco de 
não se atingir os votos necessários à aprovação 
da PEC 287/2016.

No intuito de encorpar ainda mais o movi-
mento contra as reformas e ataques do governo 
Temer, o movimento sindical convocou nova 
greve geral para 30 de junho em todo o país. “As 
centrais sindicais irão colocar força total na mo-
bilização da greve em defesa dos direitos sociais 
e trabalhistas, contra as reformas trabalhista e 
previdenciária, contra a terceirização indiscrimi-
nada e pelo #ForaTemer”, diz nota publicada 
pelas centrais. As entidades prometem realizar 
atos de “preparação” para a greve, dia 20 de 
junho, com o objetivo de chamar a atenção da 
população e aumentar a pressão contra o governo 
e os parlamentares.

O trecho de cinco quilômetros no eixo mo-
numental – entre o estádio Mané Garrincha, 
onde houve a concentração das caravanas de 
todas as categorias que vieram dos estados, e 
a área em frente ao Congresso Nacional, para 
realização do ato público – ficou colorido de 
trabalhadores, com suas faixas e bandeiras. A 
caminhada preencheu as seis faixas da pista 
que leva ao Legislativo. Os trabalhadores, ao 
som de batuques, apitos, palavras de ordem 
e pronunciamentos dos líderes sindicais nos 
carros de som, reivindicavam a manutenção 
dos direitos trabalhistas e sociais conquistados, 
historicamente, com manifestações semelhantes.

Dirigentes da CNTS, federações e sindicatos 
da base participaram do ato trazendo às ruas a 

indignação dos trabalhadores da saúde com a 
corrupção generalizada envolvendo os setores 
público e privado e com as reformas trabalhista 
e previdenciária. “A reação da sociedade civil 
organizada e movimentos sindical e popular ante 
a tentativa do governo em retirar direitos dos tra-
balhadores e estabelecer no país um novo regime 
trabalhista que beneficia apenas empregadores, 
além de dificultar o acesso à aposentadoria inte-
gral, demonstra a força e unidade da população 
contra estes ataques”, avaliou o presidente da 
Confederação, José Lião de Almeida.

Segundo o secretário-geral da CNTS, Valdirlei 
Castagna, a ocupação dos trabalhadores no centro 
político brasileiro tem o objetivo de se fazer ouvir 
por aqueles que governam este país. “Durante 
a proposição das reformas, os trabalhadores, 
principais afetados com o desdobramento destas 
propostas, em nenhum momento foram ouvidos. 
Esta mobilização massiva do movimento sindical 
veio para mostrar a força que temos. Queremos 
a saída dos corruptos que assaltam a população 
brasileira, a paralização da tramitação do pacote 
de maldades do governo e eleições diretas já”.

“Este ato do movimento sindical é um marco 
da pressão popular que faremos contra o retro-
cesso. Se o governo achou que aceitaríamos 
de braços cruzados, se enganou. Milhares de 
trabalhadores estão aqui, representando outros 
milhões que não puderam vir, dizendo ‘fora 
Temer’, ‘não às reformas’ e ‘diretas já’. A CNTS 
permanece vigilante contra a tentativa de retirar 
direitos”, disse o tesoureiro-geral da Confedera-
ção, Adair Vassoler.

O diretor de Pesquisa, Arquivo e Memória 
Sindical da CNTS, Osmar Gussi, ressaltou a 
importância do movimento para mudança da 
conjuntura política. “Esperamos que esta ma-
nifestação surta efeito contra as reformas, que 
visam exclusivamente a retirada de direitos dos 
trabalhadores. Não podemos mais esperar. A 
grave crise política e moral em que o Brasil se 
encontra afeta, em todos os sentidos, os traba-
lhadores brasileiros que, com muita coragem, 
estão reagindo”.

Repressão
O protesto dos trabalhadores seguia pacífico, 

até que um grupo de jovens do movimento black 

block, que não representava nem 1% do total de 
trabalhadores presentes, começou a atear fogo 
em borrachas, plásticos e galhos de árvore. Não 
demorou muito para que quebrassem vidraças, 
invadindo alguns ministérios. Para espanto do 
movimento sindical, a mídia “marrom”, que co-
bria o ato, deu visibilidade apenas às iniciativas 
violentas e depredatórias do grupo, incluindo os 
demais manifestantes no mesmo bojo. Ante o 
vandalismo provocado por jovens não vinculados 
à mobilização dos trabalhadores, a Polícia Militar 
reagiu com rigor excessivo, com tiros e bombas 
de efeito moral.

“A manifestação legítima dos trabalhadores 
deu lugar à barbárie. O espaço público de ma-
nifestação dos trabalhadores se transformou em 
um palco de guerra pela repressão da polícia. 
Porém, a classe trabalhadora não cessará a luta 
pelos seus direitos. Não seremos nós os conde-
nados a pagar essa conta resultante das ações 
imorais desses políticos corruptos e seus aliados. 
A luta continua. Nenhum direito a menos”, disse 
a diretora de Assuntos Internacionais da CNTS, 
Lucimary Santos.

De acordo com o diretor de Assuntos Legisla-
tivos da CNTS, Mario Jorge Santos, a unidade do 
movimento sindical ante a repressão do governo 
foi primordial. “Este momento representou a 
união da sociedade civil organizada em torno 
de uma única pauta, a renúncia do presidente 
Temer e a queda de suas propostas maléficas. 
Apesar da repressão militar utilizada pelo governo 
para refrear o movimento, nós trabalhadores não 
cedemos à pressão e continuamos mobilizados 
contra o retrocesso”.

Segundo a diretora de Assuntos de Gênero, 
Raça, Diversidade e Juventude, Maria Salete 
Cross, a participação massiva das mulheres no 
ato mostrou que as trabalhadoras não aceitam 
o retrocesso presente nas propostas do governo. 
“Milhares de mulheres deixaram suas casas e 
postos de trabalho para estar no Ocupa Brasília, 
dizendo não às reformas e a este governo ilegíti-
mo. Estas propostas do governo Temer atingem 
principalmente o público feminino, que, no que 
pese as desigualdades salariais e dupla jornada, 
terá que trabalhar ainda mais, sem perspectiva 
do recebimento da aposentadoria integral, para 
manter o sustento de suas famílias”.

Ocupa Brasília reúne 200 mil trabalhadores 
em maior ato contra reformas e por Diretas já

Cleudson Fernandes/Ag. Fulltime
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O trecho de cinco quilômetros no eixo monumental – entre 
o estádio Mané Garrincha, onde houve a concentração das 

caravanas de todas as categorias que vieram dos estados, e a 
área em frente ao Congresso Nacional, para realização do ato 
público – ficou colorido de trabalhadores, com suas faixas e 

bandeiras. A caminhada preencheu as seis faixas da pista que 
leva ao Legislativo

Ante o vandalismo provocado por jovens não vinculados à 
mobilização dos trabalhadores, a Polícia Militar reagiu com rigor 

excessivo, com tiros e bombas de efeito moral

Dirigentes da CNTS, 
federações e sindicatos 
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do ato trazendo às 
ruas a indignação 

dos trabalhadores da 
saúde com a corrupção 

generalizada, envolvendo 
os setores público e 

privado e com as reformas 
trabalhista e previdenciária



JORNAL CNTS l Abril/Maio/Junho de 2017 13

Os trabalhadores, ao 
som de batuques, apitos, 

palavras de ordem e 
pronunciamentos dos 

líderes sindicais nos carros 
de som, reivindicavam 

a manutenção dos 
direitos trabalhistas e 
sociais conquistados, 
historicamente, com 

manifestações semelhantes

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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O principal indício de amedrontamento e 
fragilidade do governo diante da potência das 
ruas foi a edição do Decreto de 24 de maio, 
convocando as Forças Armadas para a Garan-
tia da Lei e da Ordem no Distrito Federal, em 
especial na Esplanada dos Ministérios, para o 
período de 25 a 31 de maio. A decisão quase 
levou à violência física entre deputados, além 
de críticas severas de juristas e lideranças 
sindicais e do movimento social. Provocou, 
ainda, mal estar entre o Ministro da Justiça, 
Raul Jungmann, que disse que a convocação 
havia sido pedida pelo presidente da Câmara 
dos Deputados. Rodrigo Maia desmentiu o 
ministro ao afirmar que havia solicitado ape-
nas o apoio da Força Nacional de Segurança. 
A reação da sociedade levou à revogação do 
decreto já no dia seguinte.

Chamou atenção também o clima de tensão 
no Palácio do Planalto, que chegou a colocar 
30 homens do batalhão da guarda presidencial 
com escudos em cima da rampa, um símbolo da 
política e arquitetura da cidade. No entanto, toda 
a Praça dos Três Poderes, onde fica localizado o 
Planalto, já estava cercada. Não havia manifes-
tantes próximos para justificar a presença até de 
cachorros na segurança do palácio presidencial.

A Garantia de Lei e da Ordem é regulada pela 
Constituição Federal e concede provisoriamente 
aos militares a faculdade de atuar com poder 
de polícia até o restabelecimento da normalida-
de. O Palácio do Planalto disse que a decisão 
do presidente Michel Temer de usar as Forças 
Armadas foi tomada com base na informação 
de que não havia policiais da Força Nacional 
suficientes para atender à solicitação de Maia. 
(Com Agência Brasil)

Sociedade condena uso das Forças Armadas

OAB pede impeachment de Michel Temer
A Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB protocolou na Câ-
mara, dia 25 de maio, pedido 
de impeachment do presidente 
da República, Michel Temer, por 
crime de responsabilidade e pede 
seu afastamento das atividades 
políticas por oito anos. O pedido 
se soma a outros 12 apresentados 
em um período de 10 dias, após a 
divulgação do áudio de uma con-
versa de Temer com o empresário 
Joesley Batista, um dos donos do 
grupo J&F, que controla o frigorífico 
JBS e outras empresas.

A OAB baseia a denúncia no re-
conhecimento, por parte de Temer, 
em pronunciamentos e em entre-
vista, da existência da reunião com 
Batista e na confirmação das falas citadas 
após a divulgação da conversa. O documento 
afirma ainda que a OAB não se baseia só no 
áudio e nem analisará a veracidade e licitude 
da gravação, o que será objeto de perícia da 
Polícia Federal, por determinação do Supremo 
Tribunal Federal - STF.

Batista gravou conversa com Temer dentro 
de um acordo de delação premiada, negocia-
do com a Procuradoria-Geral da República 
e homologado pelo ministro Edson Fachin, 
responsável no STF pela Operação Lava Jato. 
Ainda com base na delação, Fachin autorizou 
a abertura de inquérito contra Temer. As sus-
peitas são de corrupção passiva, organização 
criminosa e obstrução à Justiça.

Joesley Batista entregou ao Ministério 

Público Federal gravação em que “o presiden-
te Michel Temer, em março, dá aval para o 
empresário comprar, com mesadas, o silêncio 
do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e 
do operador Lúcio Funaro, ambos presos na 
Operação Lava Jato”. Temer nega as denún-
cias e afirmou que defende ampla e profunda 
investigação para apurar as denúncias, com 
a responsabilização dos eventuais envolvi-
dos em quaisquer ilícitos que venham a ser 
comprovados.

A OAB aponta duas condutas que, para a 
entidade, configuram crime de responsabili-
dade e ensejam o pedido de impeachment. A 
primeira é o encontro entre Temer e Batista, 
às 22h40, de 7 de março último, fora do 
protocolo habitual, tanto em função do ho-

rário da reunião, quanto no acesso 
utilizado pelo empresário – a ga-
ragem do Palácio do Jaburu, sem 
identificar-se na portaria –, além 
da ausência de registro na agenda 
oficial da Presidência.

Para a OAB, o ato fere os prin-
cípios da administração pública, 
particularmente, o da transparência 
dos atos. No documento protocola-
do na Câmara, a conduta é descrita 
como: “Infringência ao art. 85, V, 
da Constituição Federal, combinado 
com art. 9º, 7, da Lei 1.079/50 e 
com os arts. 4º e 12 do Decreto 
4.081/02: proceder de modo in-
compatível com a dignidade e o de-
coro do cargo; possível exercício de 
advocacia administrativa, conforme 

dispõe o art. 321 do Código Penal”.
A segunda conduta citada é a omissão de 

Temer de prestar informações sobre graves 
irregularidades que chegaram a seu conhe-
cimento pelo cargo que exerce. A OAB consi-
dera o ato ilegal, uma vez que, como servidor 
público, Temer deveria ter conduta condizente 
com os princípios que regem a administração, 
descrita como: “Infringência ao art. 85, VII, 
da Constituição Federal, combinado com o 
art. 9º, 7, da Lei 1.079/50: ato omissivo 
próprio no exercício da função pública”.

Outros 12 pedidos de impeachment de 
Temer, apresentados por partidos da oposi-
ção, movimentos sociais e parlamentares, 
tramitam na Câmara. (Fonte: Agência Câmara 
Notícias)

Lúcio Bernardo Júnior/CD

Lúcio Bernardo Júnior/CD

Lúcio Bernardo Júnior/CD

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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“Com nossa capa-
cidade de orga-
nização, demos 

um recado contundente ao 
governo Temer e ao Con-
gresso Nacional: exigimos 
que as propostas nefastas 
que tramitam em Brasí-
lia sejam retiradas. Não 
aceitamos perder nossos 
direitos previdenciários e 
trabalhistas”. A afirmação 
das centrais sindicais acer-
ca da greve geral de 28 de 
abril, veio no manifesto 
conjunto lido nos atos do 
1º de Maio.

Ao analisarem o im-
pacto da greve geral, as 
centrais avaliam que mais 
de 40 milhões de trabalha-
dores, do campo e da cida-
de, cruzaram os braços e 
foram às ruas em marchas, piquetes, bloqueios 
de rodovias e atos culturais, dispostas a barra-
rem as reformas previdenciária e trabalhista e 
contra a lei da terceirização, as centrais anun-
ciam que continuarão a “pressionar o governo e 
o Congresso a reverem seus planos de ataques 
aos sagrados direitos da classe trabalhadora”.

Lideranças sindicais avaliam que a união 
do sindicalismo e dos movimentos sociais, 
mais a adesão de setores significativos da 
igreja católica, da OAB e do Ministério Público 
do Trabalho, conseguiu produzir a maior mo-
bilização da história do Brasil, desde 1917, 
quando ocorreu a primeira greve geral do país. 
Foi a maior greve geral dos últimos 30 anos, 
segundo muitos relatos. Maior que aquela de 
1989 e comparável à grande greve de 12 de 
dezembro de 1986, após o fracasso do Plano 
Cruzado 2, no governo Sarney.

Também associam a força da greve à 
maior conscientização dos brasileiros sobre 
os impactos das reformas. E é esta união dos 
movimentos sindical e sociais que vão respaldar 
a atuação junto aos parlamentares, buscando 
o diálogo e deixando claro que “a greve geral 
deste 28 de abril não é um movimento que se 
extingue nem hoje, nem em si mesmo”.

Força e união
Para a CNTS, a preocupação do movimento 

sindical de alertar em relação ao retrocesso 
proposta nas reformas conseguiu atingir a classe 
trabalhadora e a sociedade em geral. Mais que 
cruzar os braços, dirigentes da Confederação e 
das entidades filiadas e vinculadas buscaram 
esclarecer a categoria sobre a importância do 
enfrentamento das propostas do governo em 
discussão no Congresso Nacional. A expectativa 
é de que a mensagem das ruas seja entendida 
por deputados e senadores e isso reflita nas vo-
tações das reformas que retiram direitos sociais 
e trabalhistas históricos.

“O movimento foi positivo. Milhões de traba-
lhadores de todo o Brasil foram às ruas mostrar 
que não aceitam as propostas de reformas 
apresentadas pelo governo. A paralisação serviu 
para mostrar que a população brasileira está de 
olho aberto e compreende os males que estas 
reformas podem trazer para os trabalhadores. 
O presidente aceitou as mobilizações, mas 

Greve geral entra para 
a história do sindicalismo

nPalavra do Presidente
José Lião de Almeida*

O movimento 
unido das centrais 
sindicais realizou 
dia 24 de maio o 
ato Ocupa Brasília, 
na capital federal. 
A mobi l i zação, 
que reuniu cerca 
de 200 mil mani-
festantes, faz parte 
da grande luta con-
tra a destruição da 
legislação trabalhista e previdenciária 
promovida pelas reformas e agora tam-
bém por eleições democráticas, diante 
da crise política motivada pelas graves 
acusações que pesam sobre o presidente 
da República.

O SinSaudeSP e a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Saú-
de - CNTS participaram desse ato  e 
defendem uma solução democrática 
para o impasse, com a construção  de 
um novo modelo de desenvolvimento, 
que não jogue toda a carga de sacri-
fícios nas costas dos trabalhadores e 
da população carente, já bastante pe-
nalizados com o desemprego e a crise 
política e econômica que vivemos nos 
últimos anos.

Além de reafirmar seu repúdio às 
reformas destruidoras de direitos, o 
movimento unitário das centrais, ao qual 
a CNTS está alinhado, defende a recons-
trução da legitimidade das instituições 
políticas republicanas. Temos consci-
ência de que o momento histórico que 
estamos vivendo é um dos mais instáveis 
e preocupantes dos últimos tempos, 
após somente um ano do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff.

É vital que a classe trabalhadora 
permaneça unida e mobilizada nesta 
hora de decisão, para que todas as 
conquistas obtidas em décadas de 
lutas e sacrifícios não sejam retira-
das por interesses escusos. É preciso 
lembrar que dos 232 parlamentares 
que aprovaram o PL da terceirização 
(4.302/98), 193 são patrões. Dos 292 
políticos que se posicionaram a favor 
da reforma trabalhista aprovada na 
Câmara em 27 de abril, 55% (163) 
são empresários e a maioria votou a 
favor da terceirização. 

Abaixo as reformas: Nenhum Direito 
a Menos!

*Presidente da CNTS 
e do SinSaudeSP

Trabalhadores da 
saúde na luta por 
nenhum direito 

a menos

declarou que as reformas vão continuar, da 
mesma forma o movimento sindical responde 
que as greves e as manifestações também vão 
continuar até que o Congresso entenda que elas 
são prejudiciais para a população”, destaca o 
diretor Social e de Assuntos Legislativos, Mário 
Jorge dos Santos, que coordenou, com o diretor 
de Patrimônio, Geraldo Santana, a participação 
da CNTS na mobilização em Brasília.

Participação da base
“Durante a manifestação acompanhamos a 

determinação e união que a classe trabalhadora 
demonstrou de norte a sul, em todos os esta-
dos e municípios do país, de que não vamos 
aceitar o golpe que querem impor à sociedade. 
Parabenizo em especial os companheiros da 
saúde, que estiveram presentes em todos os 
movimentos, demonstrando aos companheiros 
a importância da existência dos sindicatos que 
este governo golpista e o Congresso estão ata-
cando a mando do capital. Parabéns a todos e 
precisamos agora, mais do que nunca, man-
termos a união para garantir nossos direitos”, 
disse o tesoureiro-geral da Confederação, Adair 
Vassoler.

Segundo o secretário-geral da CNTS, Valdir-
lei Castagna, os trabalhadores demonstraram 
força e organização e, principalmente, que não 
estão dispostos a aceitar essas reformas que 
estão sendo impostas por esse governo. “Se 
o governo não mudar de opinião, deveremos 
paralisar novamente e quem sabe até fazer uma 
greve por tempo indeterminado. A declaração do 
presidente foi muito infeliz, porque demostrou 
claramente que não quer conversar com os 
trabalhadores, quando ele afirma que a arena 
adequada é o Congresso Nacional e sabemos 
que o Congresso não está vindo ao encontro aos 
interesses que defendemos”.

O presidente Michel Temer disse que “não 
haverá recuos” nas reformas que pretende im-
plementar, porém, nos bastidores, “o governo 
assustou-se com o tamanho da paralisação”. 
Analistas políticos avaliam que, diante de “um 
Congresso desmoralizado, insistindo em aprovar 
medidas amplamente rechaçadas pelo povo, se 
colocarem as reformas na pauta de votação, o 
resultado será o aprofundamento do conflito 
social no país”.

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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A Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia da Câmara dos Deputados decidiu criar 
um grupo de trabalho para reunir informa-
ções sobre os contratos entre 39 hospitais 
universitários e a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares - Ebserh. A comis-
são deverá reunir as denúncias de todos 
os hospitais com o objetivo de fiscalizar o 
cumprimento da lei que criou a empresa.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) ressaltou 
que problemas a serem resolvidos na época 
da criação da Ebserh ainda permanecem. “E 

para além de permanecerem, ainda temos 
fechamento de leitos e ausência de controle 
social, que é um dos princípios básicos do 
próprio Sistema Único de Saúde. Que possa-
mos pontuar tudo isso e fazer estas denúncias 
para a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle e também para o Tribunal de Contas 
da União e o Ministério Público”, afirmou.

Criada em 2011, a Ebserh tem como obje-
tivo modernizar a gestão dos hospitais. A ideia 
era trazer recursos novos e atender exigência 
do TCU, que pedia a abertura de concursos 

públicos para substituir funcio-
nários terceirizados. Servido-
res de hospitais universitários 
que participaram de seminário 
na comissão, dia 30 de maio, 
afirmaram, no entanto, que 
os recursos novos já eram os 
programados pelo Ministério 
da Educação. Eles também 
disseram que, como empresa, 
a Ebserh apenas substituiu os 
terceirizados por empregados 
públicos.

Professor da Universidade 
Federal Fluminense e médi-
co do hospital universitário, 
Wladimir Soares explicou que 
os contratos feitos com a Eb-
serh poderiam ser rescindidos 

porque não foi cumprido dispositivo legal que 
previa mais pessoal e recuperação de leitos 
desativados. Ele disse que a empresa visa ao 
lucro e não à formação de alunos; e que os 
hospitais são chamados de “filiais”.

“O que se criou agora é que os celetistas da 
Ebserh são os donos da filial da Ebserh. E os 
servidores estatutários, que estão lá há 30, 40 
anos, é que são o patinho feio, os estranhos”, 
disse Soares. “Criou-se um conflito em que 
você tem trabalhadores no mesmo setor, na 
mesma área, executando o mesmo trabalho, 
com salários diferentes”, criticou. Os partici-
pantes defenderam a extinção da empresa, 
que só estaria consumindo recursos públicos 
com cargos comissionados e o aluguel da sede 
em Brasília.

Para a presidente da Associação da Audito-
ria de Controle Externo do Tribunal de Contas 
da União - AUD-TCU, Lucieni da Silva, a 
Ebserh também coloca em risco a autonomia 
das universidades. Ela defendeu, no entanto, 
a transformação da empresa em fundação. 
Representantes da empresa e do Ministério da 
Educação foram convidados para a audiência, 
mas não compareceram. O Supremo Tribunal 
Federal ainda deve julgar uma ação direta de 
inconstitucionalidade contra a lei que criou a 
empresa. Dos 50 hospitais universitários no 
país, apenas 10 não assinaram contratos com 
a Ebserh. (Fonte: Agência Câmara Notícias)

Comissão de Seguridade vai fiscalizar Ebserh

Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, mais 
que comemorar é momento para relembrar 
todas as lutas e conquistas obtidas pelos 

trabalhadores nos últimos anos e, especialmente, 
para refletir sobre a situação delicada pela qual 
os trabalhadores estão passando. As leis que 
regem as relações do trabalho vêm sofrendo um 
desmonte que coloca em risco tudo o que já foi 
conquistado com grandes esforços, causando 
um retrocesso social.

Pensando nesse momento a Escola de Ex-
celência em Formação Social - Excola realizou, 
dos dias 26 a 28 abril, em Fortaleza (CE), o V 
Congresso Internacional de Direito Sindical, 
que debateu os desafios e responsabilidades 
sindicais. O evento contou com a participação 
de aproximadamente 400 pessoas entre sindi-
calistas, advogados, especialistas em direito do 
trabalho, procuradores do trabalho, ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho - TST, desembar-
gadores e juízes.

O vice-presidente da CNTS, João Rodrigues 
Filho, o secretário-geral, Valdirlei Castagna, e 
o tesoureiro-geral, Adair Vassoler, participaram 
do evento e avaliaram como positivos o tema e 
a iniciativa do Congresso, principalmente, pelo 
momento crítico que a classe trabalhadora vive. 
Segundo Castagna, as palestras foram ricas em 
conhecimentos sobre os impactos das reformas 
previdenciária e trabalhista na vida dos traba-
lhadores.

“A discussão foi unânime a respeito dos 
impactos que as reformas podem trazer para a 
população. Foi importante ver que órgãos como 
o Ministério Público se posicionam contra as 
reformas, isso mostra que os trabalhadores não 
estão sozinhos no combate”. Ainda segundo 
Castagna, por iniciativa da CNTS, os convidados 
que acompanhavam as palestras colocaram nariz 

Sindicalistas debatem desafios 
e responsabilidades sindicais

de palhaço em apoio às manifestações do dia 
28 como forma de mostrar que os trabalhadores 
não estão sendo levados a sério.

“O foco principal do debate no Congresso 
foi a prejudicialidade das reformas, reportando 
também à terceirização como forma de destrui-
ção da sociedade organizada – os sindicatos – e 
da justiça trabalhista. O que vai restar após 
as reformas é o trabalhador desamparado de 
todos os lados, laborando em um subemprego 
e sem expectativa de aposentadoria. Em vez de 
o governo cortar os próprios gastos e cobrar as 
dívidas previdenciária e trabalhista das grandes 
empresas, coloca a cobrança na conta dos tra-
balhadores”, disse João Rodrigues Filho.

De acordo com o tesoureiro da Confedera-
ção, Adair Vassoler, o momento é de união entre 
o movimento sindical. “O Congresso de Direito 
Sindical trouxe para o centro da discussão os 
ataques ao movimento e nós, como dirigentes 

sindicais, sentimos a necessidade de concen-
trar esforços na pauta comum para reagirmos 
neste momento delicado de desmonte sindical. 
Só com unidade mostraremos ao governo que 
não aceitaremos este retrocesso nas relações 
trabalhistas”, avalia.

Os principais temas debatidos no Congresso 
Internacional foram: mudanças trabalhistas e 
o papel das entidades sindicais; transformação 
nas relações de trabalho; responsabilidade social 
do sindicalismo; participação dos trabalhadores 
nas decisões sindicais; dever e representação 
sindical; sindicalismo: defesa da democracia; 
negociação coletiva; direitos sociais em tempos 
de crise econômica; ética sindical e crise de va-
lores; tripartismo e reforma trabalhista; desafios 
dos sindicatos na atual conjuntura econômica; 
justiça do trabalho e o futuro dos direitos sociais; 
e opiniões e posições sindicais sobre a reforma 
trabalhista. (Com ZAC Consultoria Jurídica)

n Direito sindical

Lúcio Bernardo Júnior/CD

Site MPT/CE
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n Conferências

Alternativas para enfrentar o mono-
pólio da comunicação brasileira 
estiveram entre os destaques da 

1ª Conferência Nacional de Comu-
nicação em Saúde promovida pelo 
Conselho Nacional de Saúde - CNS. 
O evento teve como objetivo discutir 
estratégias de democratização do 
acesso a informações sobre o SUS. O 
Brasil é o único país a ofertar o serviço 
para mais de 100 milhões de pessoas. 
Ao contrário do que muitos pensam, 
o sistema público de saúde vai para 
além do atendimento médico-hospi-
talar e abrange outras áreas, entre 
elas a vacinação, vigilância sanitária, 
assistência farmacêutica e serviço 
móvel de urgência, por exemplo. Esse 
foi o entendimento que os palestrantes 
passaram para centenas de jornalistas 
presentes no seminário.

O evento, com duração de dois dias, teve a 
participação de jornalistas que atuam na área da 
saúde, conselheiros e palestrantes com grande 
bagagem de experiência. Para os palestrantes, 
a própria concepção da saúde coletiva, como 
direito de todos e dever do Estado, é distorcida 
pela imprensa que detém o monopólio de comu-

CNS debate comunicação livre em saúde

nicação. Os jornalistas Fellype Sales e Tatiane 
Souza, da CNTS, participaram do evento.

O consenso é de que o enfrentamento deste 
monopólio é necessário para a construção de 
uma narrativa em defesa do SUS. Entre as 
alternativas estão a atuação de comunicadores 
nas redes sociais, assim como a qualificação 

Com o objetivo de fortalecer os espaços 
institucionais de participação social e de 
democracia participativa, o Conselho Nacio-
nal de Saúde - CNS aprovou a realização do 
“Seminário Preparatório da I Conferência 
Nacional de Vigilância em Saúde”, nos dias 
18 e 19 de julho. O evento, que acontecerá 
na sede do Sindicato dos Auxiliares e Téc-
nicos de Enfermagem e Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de 
São Paulo - SinSaudeSP, vai receber, além de 
representantes das centrais sindicais e movi-
mentos populares, dirigentes da CNTS, que 
debaterão, entre outros assuntos, práticas de 
atenção e promoção à saúde dos cidadãos e 
os mecanismos para prevenção de doenças.

Já na área de saúde do trabalhador, 
a Confederação defende a realização de 

estudos, ações de prevenção, assistência e 
vigilância aos agravos à saúde relacionados 
ao trabalho. “Um dos nossos principais 
objetivos é trazer à tona a situação da 
saúde da população, além claro, da saúde 
do trabalhador que presta os cuidados aos 
brasileiros. Não podemos fechar os olhos 
para esta temática. Precisamos discutir es-
tratégias que garantam a eficiência do SUS 
integral e universal”, disse o presidente da 
CNTS e SinSaudeSP, José Lião de Almeida.

Segundo o presidente do CNS, Ronald 
Ferreira, “o seminário está em sintonia com 
o projeto Conselho Presente, que tem por 
objetivo mobilizar os conselhos de saúde, 
de forma articulada, no intuito de fortalecer 
o protagonismo dos conselhos de Saúde em 
nosso país”.

Representantes das comissões da 1ª 
Conferência Nacional de Vigilância em 
Saúde - CNVS apresentaram aos conselhei-
ros nacionais a proposta para o documento 
orientador da 1ª CNVS, que traz como eixo 
as deliberações do CNS e será estruturado 
em cinco partes, sendo um eixo transversal, 
que discutirá a conjuntura atual e os desa-
fios que estão colocados para fazer com que 
ações de vigilância tenham mais impacto 
em benefício da saúde da população.

“O objetivo das conferências livres é am-
pliar a participação popular no processo de 
construção da conferência nacional. Portanto, 
é um grande avanço essa regulamentação, 

que permitirá qualificar os debates e escolher 
representantes dessas conferências livres para 
estarem na conferência nacional como convi-
dados”, avalia o coordenador adjunto da 1ª 
CNVS, conselheiro Fernando Pigatto.

A 1ª CNVS será realizada pelo Conselho 
Nacional de Saúde, entre os dias 21 e 24 de 
novembro, em Brasília. O tema central da 
conferência é “Vigilância em Saúde: Direito, 
Conquistas e Defesa de um SUS Público de 
Qualidade”. A conferência será precedida 
por etapas municipais e macrorregionais, de 
22 de junho a 31 de agosto, e etapas esta-
duais, de 1º de setembro a 21 de outubro. 
(Fonte: Com informações CNS)

das discussões entre os defensores 
do sistema.

A necessidade de os comunicadores 
da mídia alternativa criarem uma rede 
de difusão de conteúdo diversificado 
sobre o SUS foi a tônica dos debates 
sobre o papel da comunicação na defesa 
da informação em saúde. Segundo o 
editor-chefe da revista Radis, Rogério 
Lannes, o SUS nunca foi apoiado pela 
imprensa hegemônica. “A criação de 
uma rede alternativa de comunicadores 
seria fundamental para a população co-
nhecer boas ações e serviços oferecidos 
pelo SUS”, destacou.

Já Adriane Cruz, assessora de Co-
municação Social do Conass, destacou 
que “a avaliação sobre o SUS é pior 
entre os que não utilizam o sistema”. 
Para ela, essa é uma prova cabal de 
que a desinformação está na origem da 

abordagem preconceituosa da mídia hegemônica 
em relação ao SUS.

Palestrantes avaliaram que o controle social e 
a população devem atuar fortemente para cobrar 
do Estado o cumprimento do dever constitucional 
de investir no SUS e garantir o atendimento aos 
cidadãos.

SinSaudeSP sediará seminário 
preparatório da I CNVS

Conferências livres ampliam 
participação para evento nacional

O papel do Estado no desenvolvimento so-
cioeconômico e ambiental e seus reflexos na 
vida e na saúde das mulheres. Esse foi o tema 
apresentado ao pleno do Conselho Nacional de 
Saúde como eixo temático que integra a discus-
são da 2ª Conferência Nacional de Saúde das 
Mulheres - 2ª CNSMu. A pauta contou com a 
presença de Jacira Silva, do Movimento Negro 
Unificado, e Emília Fernandes, presidente do 
Fórum de Mulheres do Mercosul.

Com o tema central “Saúde das mulheres: 
Desafios para a integralidade com equidade”, a 
conferência terá como objetivo propor diretrizes 
para a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde das Mulheres. A etapa nacional da Confe-
rência está prevista para os dias 1 a 4 de agosto. 
A primeira Conferência aconteceu em 1986, e 
após 30 anos retoma as discussões e reúne as 
mulheres para pensar a política nacional de saú-
de. A expectativa do CNS é que esta Conferência 
seja a efetivação do controle social no SUS para 
a saúde das mulheres.

O eixo principal será a implementação da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Mulheres, contemplando a Política Nacional 
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 pes-
soas 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.

De acordo com Jacira Silva, a discussão racial 
é primordial para o desenvolvimento social e 
econômico no Brasil e a 2ª CNSMu é um espaço 
fundamental para reforçar a política de saúde 
das mulheres. 

Para Carmen Lucia Luiz, coordenadora da 
2ª CNSMu, as pautas presentes na Conferência 
reforçam as bandeiras não só do movimento de 
mulheres, mas também da democracia brasileira.  
(Fonte: CNS)

CNS debate Saúde 
das Mulheres

ASCOM/CNS
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n Boletim econômico

Negociações coletivas em meio a baixa 
inflacionária e as crises política e econômica

Juliano Musse*

O balanço das negociações dos 
reajustes salariais de 2017 mos-
tra que houve relativa melhoria 

em relação às negociações de 2015 e 
2016. Porém, ainda estão muito aquém 
do que foi conseguido pela maioria das 
barganhas anteriores a 2015, anos em 
que grande parte dos acordos tiveram 
ganhos acima do INPC. O fator que mais 
contribuiu, tornando possível às catego-
rias conseguirem pelo menos a reposição 
salarial do período, foi a redução da infla-
ção. Pelo INPC – IBGE o índice chegou a 
11,3% em 2015 e 6,6% em 2016, hoje, 
no acumulado de 12 meses, está em 4%, 
como mostra a Tabela 1.

Os alimentos foram o principal grupo 
que puxou para baixo os índices de pre-
ços. E como compõem uma boa parte 
do orçamento familiar, quando os seus 
preços caem, o trabalhador tem a pos-
sibilidade de poder utilizar a sua renda 
para consumir outros bens e serviços. 

Fazendo uma análise isolada da taxa 
de inflação, pode-se deduzir que as 
negociações salariais serão mais fáceis 
para os trabalhadores. Mas sabemos que 
isto não ocorre isoladamente. A atividade 
econômica recessiva e o alto nível de 
desemprego retiram o poder de barganha 
dos trabalhadores na mesa de negocia-
ção. Em 2016, por exemplo, a inflação 
já estava em processo de declínio, mas 
isso não se refletiu em um crescimento 
no número de negociações que tiveram 
aumento real, como mostra o Gráfico 1.

No conjunto de negociações envolven-
do todas as categorias profissionais, até 
maio de 2017 (127 até o momento, mas 
ainda há muitas negociações a serem 
realizadas), a maioria, 51%, está acima 
da inflação; 37% com correção igual a 
inflação e 12% abaixo da inflação. Um 
cenário bem mais otimista do que o veri-
ficado em 2015 e 2016. Um ponto que 
não pode escapar de análise será acom-
panhar as novas rodadas de negociações 
após o escândalo envolvendo a “delação 
JBS” e a possibilidade de saída do go-
verno Temer. O fator “incerteza” poderá 
interferir negativamente nas negociações 
coletivas.

Ainda há poucas negociações envol-
vendo a área da saúde, apenas 3 capta-
das até o momento. Isso em virtude de 
as negociações salariais da saúde privada 
terem a data-base concentrada em maio 
e nos meses seguintes. Mas pelo pouco 
que se observa, provavelmente terá o 
mesmo reflexo de outros setores, com 
razoável melhoria, com mais ganhos reais 
(Gráfico 2).

*Assessor Dieese/CNTS

TABELA 1
Índices de Preço - mensal e acumulado - maio/16 a abril/17 (em %)

Índices mai/16 jun jul ago set out nov dez jan/17 fev mar abr Acumulado

INPC 0,98 0,47 0,64 0,31 0,08 0,17 0,07 0,14 0,42 0,24 0,32 0,08 3,99
IPCA 0,78 0,35 0,52 0,44 0,08 0,26 0,18 0,30 0,38 0,33 0,25 0,14 4,08

IGP-M 0,82 1,69 0,18 0,15 0,20 0,16 -0,03 0,54 0,64 0,08 0,01 -1,10 3,37
ICV 0,67 0,45 0,21 0,36 0,03 0,37 0,28 0,12 1,04 -0,14 0,01 -0,18 3,26

Fonte: IBGE (INPC e IPCA), FGV (IGP-M) e Dieese (ICV estrato geral)

GRÁFICO 1

Distribuição dos reajustes salariais e variação real média dos reajustes 
DE TODAS AS CATEGORIAS, segundo comparação com o INPC-IBGE, 2008-2017

GRÁFICO 2

Distribuição dos reajustes salariais e variação real média dos reajustes 
na SAÚDE, segundo comparação com o INPC-IBGE, 2008-2017

Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários    

Fonte: DIEESE. SAS-DIEESE - Sistema de Acompanhamento de Salários    
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n Opinião

Clemente Ganz Lúcio* 

O projeto de lei aprovado na 
Câmara dos Deputados 
promove uma devastação 

dos direitos trabalhistas, indivi-
duais e coletivos. Em apenas duas 
semanas, os deputados rasgaram 
o projeto encaminhado pelo Poder 
Executivo e fizeram uma radical 
mudança no sistema de relações 
de trabalho, sem qualquer discus-
são com a sociedade. Alteraram, 
com a proposta, os instrumentos e 
regras que regem as relações sociais de produção 
e a distribuição econômica, construídos em um 
século de luta social e política.

As mudanças propostas atingem o papel dos 
sindicatos e a relação deles com os trabalhado-
res, o processo negocial, os limites do negociado 
e a relação com a legislação, o conteúdo dos di-
reitos, o papel da justiça. O objetivo é dar ampla 
proteção às empresas, eliminando obstáculos, 
como o direito definido em Lei, o sindicato e a 
Justiça do Trabalho.

O movimento sindical já chegou a debater 
com empresários e governos mudanças nas re-
lações de trabalho no Brasil, tema pouco tratado 
no Congresso Nacional. Nas discussões, ficou 
claro que é fundamental avançar em regras que 
ampliem a representatividade das entidades 
sindicais, aumentem a participação direta dos 
trabalhadores desde o local de trabalho, forta-

leçam e ampliem o papel das ne-
gociações e dos acordos coletivos 
(local, setorial, nacional), deem 
maior celeridade, agilidade e se-
gurança às soluções dos conflitos, 
entre outros aspectos. Diversas 
propostas debatidas poderiam 
compor um verdadeiro projeto de 
modernização.

A propositura que passou na 
Câmara, no entanto, visa criar 
condições institucionais para a 
redução estrutural do custo do 
trabalho. Com esse objetivo, que-

bra os sindicatos, instrumento essencial para a 
construção dos direitos trabalhistas, proteção 
dos trabalhadores e promoção de reequilíbrio 
na correlação de forças entre capital e trabalho. 
Inúmeros estudos mostram o papel essencial 
que os sindicatos tiveram na construção das 
sociedades modernas, colaborando imensamen-
te para torná-las menos desiguais, com mais 
direitos sociais e coletivos, etc. Há também 
muitos trabalhos que mostram a rigidez (leia-se 
proteção) que os sindicatos impõem à queda 
da taxa de salários.

No Brasil, há atualmente 11.700 sindicatos 
de trabalhadores, dos quais 8.800 representam 
os trabalhadores urbanos e 2.900, os rurais. 
Cerca de 33% estão na região Sudeste, 27% no 
Nordeste, 23% no Sul, 10% no Centro-Oeste e 
7% no Norte. Essas organizações representam 
cerca de 50 milhões de trabalhadores. Se inclu-

ídas a representação patronal e as entidades da 
estrutura vertical, são cerca de 17 mil entidades, 
que ocupam aproximadamente 120 mil pessoas. 
Esses e outros dados fazem parte da Nota Téc-
nica 177, publicada pelo Dieese, A importância 
da organização sindical dos trabalhadores (dis-
ponível em www.dieese.org.br). 

O estudo mapeia o conteúdo de mais de 56 
mil convenções coletivas e 308 mil acordos 
coletivos de trabalho celebrados entre 2007 
e 2017 e mostra que 93% dos instrumentos 
tratam de questões salariais, como gratificações, 
adicionais, auxílios; 89% abordam o contrato 
coletivo de trabalho (admissão e demissão); 87% 
referem-se às condições de trabalho, normas de 
pessoal e estabilidade; 89% regulam a jornada 
de trabalho (duração, distribuição, controle e 
faltas); 70% tratam das férias e licenças; 85% 
regulam questões de saúde e segurança; 92% 
regulam as relações sindicais, além de definirem 
regras paras as negociações, solução de conflito, 
entre outros.

A história mostra o papel e a importância 
dos sindicatos. A relevância reconhecida dessas 
entidades fez da organização sindical um direito 
humano fundamental, normatizado em várias 
convenções da Organização Internacional do Tra-
balho (OIT). Com o projeto aprovado na Câmara, 
o Brasil se desconecta e se distancia do processo 
civilizatório e faz um caminho regressivo rumo 
aos tempos de escravidão.

*Diretor Técnico do DIEESE

A importância dos sindicatos

Antônio Augusto de Queiroz*

Historicamente, as entidades sindicais 
patronais, inclusive as federações e confede-
rações representativas das categorias econô-
micas, eram a favor da contribuição sindical 
compulsória. Recentemente, entretanto, al-
gumas delas, especialmente a Fiesp e a CNI, 
passaram a apoiar a retirada da obrigatorie-
dade dessa contribuição, possivelmente pelas 
razões a seguir.

A primeira é que a perspectiva de mudança 
na legislação trabalhista, na qual a negociação 
poderá se sobrepor à lei, supostamente daria 
às entidades patronais poder e recursos finan-
ceiros em troca de sua capacidade de flexibi-
lizar, reduzir ou suprimir direitos trabalhistas 
via negociação coletiva

A segunda é que, na relação custos x 
benefícios, abrir mão de parte da receita (via 
contribuição sindical compulsória) em troca 
do enfraquecimento (via asfixia financeira) das 
entidades sindicais laborais, especialmente das 
centrais sindicais, aparentemente seria um 
bom negócio para a representação patronal.

A terceira é que, com o fim da contribuição 
empresarial de campanha, as empresas supos-
tamente poderiam direcionar esses recursos 
para a contribuição sindical voluntária a suas 
entidades representativas, já que seriam elas 
– a partir da implementação da regra de preva-
lência do negociado sobre o legislado – e não 
mais a lei, que iriam definir, via negociação, o 
tamanho dos direitos dos trabalhadores.

A quarta é que as entidades 
patronais, mesmo que viessem 
a sofrer redução inicial de recei-
ta com o fim do caráter compul-
sório da contribuição sindical, 
imaginam que continuariam 
contando ou se beneficiando 
da contribuição compulsória 
ao “Sistema S”, que destina 
às federações e confederações 
patronais um percentual dessa 
receita como remuneração pela 
administração dos serviços 
sociais desse sistema.

A quinta é que o fim do 
caráter compulsório dessa 
contribuição, às vésperas do período eleitoral 
(2018), teria a suposta vantagem de retirar das 
entidades sindicais de trabalhadores a possibi-
lidade de utilizar esses recursos para denunciar 
ou fazer campanha contra os parlamentares 
que votaram pela supressão de direitos, es-
pecialmente os trabalhistas e previdenciários.

O ganho empresarial seria duplo: garan-
tiria a reeleição dos atuais parlamentares 
que votaram a favor das reformas e criaria 
as condições para ampliar a representação 
patronal no Congresso, já que o movimento 
sindical de trabalhadores, supostamente, não 
teria recursos para divulgar ou incentivar can-
didatos próprios.

A sexta é a suposição de que as entida-
des sindicais de trabalhadores, como têm 
imunidade tributária em todas as atividades 

relacionadas à atuação sindi-
cal, (alínea “c”, inciso VI, do 
artigo 150 da Constituição), 
não poderiam, diferentemente 
das entidades patronais, prestar 
serviços remunerados ou explo-
rar atividade econômica com 
fins lucrativos para reforçar seu 
caixa, sob pena de perderem a 
imunidade ou de serem denun-
ciadas pelas empresas como 
concorrência desleal.

A mudança de posição das 
entidades patronais, portanto, 
partiu de uma análise racional 
na perspectiva da luta de clas-

ses. Ou seja, quanto menos recursos contarem 
as entidades sindicais de trabalhadores, menos 
capacidade terão de influenciar a formação do 
poder político, que é justamente o que opera 
as transformações por meio do aparelho de 
Estado, regulando a relação entre as pessoas e 
entre essas e as instituições pública e privadas.

Isto apenas demonstra que o capital, ao 
tempo em que desqualifica a política, faz uso 
dela para ampliar o seu poder sobre o trabalho. 
A ideia de que o mercado é contra a política 
não passa de manobra diversionista para afas-
tar os trabalhadores do processo político e, em 
consequência, facilitar a apropriação definitiva 
da agenda do governo/Estado pelo capital.

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

n C o l u n a

Fim da contribuição sindical tem apoio patronal. Por quê?
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Em comemoração 
à Semana da Enfer-
magem, o SinSau-
deSP realizou cam-
panha de vacinação 
para os trabalhadores 
da saúde. Durante 
duas semanas uma 
equipe de enferma-
gem aplicou vacinas 
contra a gripe, na sede 
do Sindicato. Durante 
o evento, a diretoria 
homenageou a enfer-
meira Denise Noguei-
ra Capeto, respon-
sável pela equipe de 
enfermagem que realizou a campanha de vacinação no Sindicato.

Denise recebeu medalha comemorativa ao Dia do Trabalhador da 
Saúde, 12 de maio, mais uma conquista do Sindicato para a categoria. A 
homenagem foi coordenada pelo presidente José Lião de Almeida e pelo 
secretário-geral Joaquim José da Silva Filho. Participaram os diretores Ana 
Maria Mazarin da Silva, José Sousa da Silva e Maria de Fátima Neves de 
Souza. (Texto e foto: Paulo Pavone - SinSaudeSP)

n Federações e Sindicatos

Uma caravana de dirigentes do SinSaudeSP e de trabalhadores da 
saúde  participou do grande ato “Ocupa Brasília”, promovido pelas centrais 
sindicais e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS 
para protestar contra a retirada de direitos trabalhistas e  previdenciários. A 
comitiva do Sindicato integrou o movimento da Confederação, que reuniu 
delegações de todo o Brasil na luta contra as reformas.

Dia nacional de luta - Trabalhadores da saúde e diretores do Sindicato 
também se mobilizaram e saíram em passeata no Dia Nacional de Luta, 
28 de abril, em ato unificado promovido pelas centrais sindicais, que para-
lisou o país em protesto contra as reformas da Previdência e trabalhista. O 
recado da classe trabalhadora foi bem claro: não à reforma da Previdência 
e não à reforma trabalhista. A categoria da saúde está na luta, pois não vai 

aceitar que o go-
verno tente obrigar 
os trabalhadores 
a pagar a conta 
e retirar direitos 
adquiridos ao lon-
go de décadas de 
mobilização e sa-
crifícios. Não va-
mos permitir: não 
mexam nos nossos 
direitos! (Texto e 
foto: Paulo Pavone 
- SinSaudeSP)

Câmara de São Paulo homenageia 
Dia do Trabalhador da Saúde

A diretoria do SinSaudeSP participou de homenagem ao Dia do Traba-
lhador da Saúde, realizada dia 12 de maio, na Câmara Municipal de São 
Paulo, numa iniciativa da vereadora Adriana Ramalho em conjunto com o 
Sindicato. Além dos vereadores Adriana Ramalho e Eduardo Tuma, diversas 
autoridades estiveram presentes ao ato, quando também foi apresentado 
ao público o PL 274/17, que dispõe sobre a Lei do Descanso para os 
profissionais da enfermagem no município de SP.  

O SinSaudeSP conquistou este feriado depois de muitos anos de luta. 
Há mais de 20 anos a cláusula foi inserida na Convenção Coletiva de Tra-
balho - CCT e serviu de parâmetro para entidades sindicais de todo o Brasil. 
Prosseguindo na luta, conseguiu oficializar, em 2010, o Dia do Trabalhador 
da Saúde, como feriado da categoria na capital paulista. Mais um benefí-
cio para todos que trabalham em estabelecimentos de serviços de saúde. 
Durante a cerimônia foram homenageados trabalhadoras e trabalhadores 
da Saúde de vários hospitais da capital. (Paulo Pavone - SinSaudeSP)

Sindicato conquista PLR para 
mais de 10 mil trabalhadores

A diretoria do Sindicato assinou diversos acordos de Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) com importantes empresas do setor de saúde, como 
o Grupo Dasa, Brasil Sênior Living - BSL e Espaço Laser, que irão beneficiar 
ao todo mais de dez mil trabalhadores da saúde de São Paulo. O PLR é 

uma espécie de 14º 
salário, um reforço 
no orçamento muito 
bem vindo nesses 
tempos de crise. A 
luta do Sindicato é 
para estender esse 
benefício a toda a 
categoria da base 
territorial de repre-
sentação. (Texto e 
foto: Paulo Pavone 
- SinSaudeSP)

Vacinação no SinSaudeSP 
na Semana da Enfermagem  

Dirigentes do SinSaudeSP 
participam da marcha em Brasília

Definir prioridades entre as propostas apro-
vadas no planejamento estratégico reali-
zado em março e indicar os responsáveis 

pela execução das ações e atividades para até 
o final de 2018 é o objetivo central da reunião 
da diretoria da CNTS, no período de 11 a 13 de 
julho, em São Paulo. A criação de programas 
regionais destinados à formação de lideranças; 
realização de seminário de comunicação sindical 
e do terceiro encontro jurídico; e ampliação da 
base são algumas das propostas, além de ações 
e estratégias de atuação junto aos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário de enfrentamento 
às propostas que representam retrocesso nos 
direitos sociais e trabalhistas.

A extensa pauta de sugestões, elaborada com 
a participação de dirigentes das federações e 
sindicatos da base, inclui, ainda, capacitação de 
dirigentes; criação de comitê político; formação 
sindical; inserção no mercado de trabalho; e ela-
boração de projetos de lei. A discussão ampliada 
do planejamento estratégico segue, também, as 
alterações estatutárias e plataforma do congresso 
eleitoral, realizado em novembro de 2016, uma 
vez que houve criação e ou nova denominação 
de pastas, além da ampliação da diretoria, de 

Diretoria define prioridades para 2017-2018
Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

forma a atender as demandas da categoria frente 
ao crescimento da CNTS e que impõe a grave 
crise político-econômico-social.

“A CNTS está preparada para vencer os 
desafios, reforçar a política interna de unidade 
e construção, no sentido de fazer crescer sua 
estrutura de representação e potencial político 
e possibilitar o enfrentamento das ameaças que 

rondam a classe trabalhadora e a sociedade em 
geral”, avalia o presidente da CNTS, José Lião 
de Almeida. “Os recursos necessários para as 
ações prioritárias foram discutidos pela diretoria 
no final de 2016, aprovados pelo Conselho Fiscal 
e referendados pelo Conselho de Representan-
tes”, destaca o tesoureiro-geral da Confederação, 
Adair Vassoler.
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Diretores do Sindicato dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de 
Chapecó e Região - Sitessch participaram, dia 3 
de abril, em Florianópolis-SC, de audiência pú-
blica que tratou sobre as propostas de reformas 
previdenciária (PEC 287/2016) e trabalhista (PL 
6.787/2016 na Câmara dos Deputados e PLC 
38/2017 no Senado). A audiência foi promovida 
pela Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção 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.

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. As lideranças sindi-
cais e representantes de entidades da sociedade 

civil que se manifestaram na tribuna reforçaram 
o apoio à paralisação geral.

O Sitessch esteve presente com a presidenta, 
Maria Salete Cross; o vice-presidente, Fábio 
Ramos Nunes; a diretora de comunicação, Vil-
mair Balduíno Weirich; a 1ª secretária, Delvina 
Vedovatto de Souza; a 2ª tesoureira, Tânia 
Chiomento Filippin; e a diretora de orientação 
sindical, Tatiane de Castro. (Fonte: Assessoria 
de Comunicação do Sitessch)

Fetessesc debate comunicação sindical
Com quem os dirigentes sindicais 

devem se comunicar? Foi com essa 
questão que a ministrante do Curso de 
Comunicação para Dirigentes Sindicais, 
Manoela Borba, iniciou a atividade de 
formação realizada pela Fetessesc, 
dias 3 e 4 de maio de 2017, em Ita-
jaí. Trabalhadores da saúde, usuários 
do sistema de saúde e população em 
geral foram as respostas dos diretores 
e assessores de imprensa de entidades 
parceiras da Federação. E para capa-
citar esses dirigentes, a fim de melhor 
se comunicar com esses setores da 
sociedade, é que foi realizado o curso na sede do 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde de Itajaí - Seessi.

Ideologias da mídia, comportamento da 
grande massa, parcialidade, imparcialidade e 
técnicas de redação e entrevista foram alguns dos 
temas abordados e discutidos durante o curso. 
Manoela de Borba falou sobre meios de comuni-
cação, disputa hegemônica, como se comunicar 
com o trabalhador e de que formas fazer isso. O 
evento contou com a participação de dirigentes 
dos sindicatos de Chapecó, Concórdia, Caçador, 
Curitibanos, Itajaí, Tubarão e Criciúma e demais 
diretores da Federação.

Os dirigentes puderam analisar as produções 
informativas da Fetessesc e dos sindicatos par-
ceiros com o objetivo de identificar equívocos e 
bons exemplos de uma comunicação combativa 
e eficaz para os trabalhadores. Para cada ava-
liação, a ministrante apresentou métodos para 
o aperfeiçoamento dos materiais que informam 
o trabalhador da saúde hoje. Também foram 
apresentadas e praticadas técnicas de entrevista 
e de escrita.

O presidente da Fetessesc, Cleber Cândido, 
disse que, para barrar o atual momento de re-
trocessos nos direitos trabalhistas, os dirigentes 
precisam estar bem informados e capacitados 
a comunicar aos trabalhadores sobre o cenário. 
“O curso foi uma grande oportunidade para nós, 
diretores de entidades que defendem os direitos 
dos trabalhadores, pois neste momento é neces-
sário que possamos comunicar com a população. 
O curso foi uma maneira de a gente aprender que 

devemos sempre estudar os conteúdos importan-
tes para o trabalhador e saber como comunicar 
essas informações”, explicou Cleber.

Para a Federação, o curso foi essencial para 
qualificar os meios de comunicação das entida-
des sindicais parceiras e habilitar os dirigentes 
sindicais a informar melhor os trabalhadores da 
categoria. Os participantes do curso avaliaram 
positivamente a atividade de formação. “São 
nesses momentos que vemos o quanto ainda 
temos que aprender quando o objetivo é lutar ao 
lado dos trabalhadores no movimento sindical”, 
disse a diretora de comunicação do Sitessch, 
Vilmair Weirich. 

O Sitessch esteve representado pela presiden-
ta, Maria Salete Cross, também vice-presidenta 
da Federação; a diretora de Comunicação, Vil-
mair Balduíno Weirich; o tesoureiro do Sindi-
cato e da CNTS, Adair Vassoler; e a diretora de 
Formação Sindical, Tatiane de Castro, também 
representante da Federação. Para Maria Salete, 
a realização do evento vem ao encontro dos 
anseios e demandas da entidade sindical num 
momento considerado fundamental para todos 
os cidadãos brasileiros. 

“Diante do atual cenário político-econômico 
do Brasil, espaços de aprendizagem e de debate 
como estes são fundamentais para a atualização 
dos dirigentes e dos profissionais de assessoria de 
imprensa dos sindicatos. Precisamos estar cada 
vez mais atentos às exigências da sociedade e às 
mudanças de perfil da categoria para garantir a 
comunicação direta com os trabalhadores”, afirma 
(Fonte: Fetessesc e Sitessch)

Membro da diretoria suplente da Fetessesc 
e vice-presidente do Sindicato da Saúde dos 
Trabalhadores de Chapecó, Fábio Ramos Nunes 
recebeu o Prêmio Destaque Profissional da En-
fermagem 2017, em solenidade que ocorreu dia 
16 de maio. O evento promovido pelo Conselho 
Regional de Enfermagem - Coren/SC reuniu 200 
participantes na solenidade.

A entrega do prêmio foi feita para 37 dos 40 
profissionais que foram sorteados publicamente no 
dia 26 abril para receber a honraria. De acordo com 
o Coren/SC o objetivo do prêmio é dar visibilidade 
às boas práticas dentro das instituições, já que 
são as equipes que escolhem os indicados, além 
de valorizar a enfermagem em todas as áreas de 
atuação e em todas as regiões do Estado.

Em nome dos técnicos, Fábio Ramos Nunes 
fez um discurso em defesa da valorização dos 
profissionais e contra as reformas trabalhista e 
previdenciária. “Nós trabalhadores estamos em 
um momento complicado. Estão desmontando os 
direitos da classe trabalhadora. Nós do movimento 
sindical reivindicamos que as reformas não sejam 
aprovadas e por isso lutamos pelos trabalhadores 
de todos os setores”, disse. (Fonte: Fetessesc)

 

A nova direção do Sindicato dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Saúde de Criciúma e Região - Sindisaúde 
tomou posse dia 8 de maio, na sede do 
Sindicato. João Batista Martins Estevam 
assumiu como presidente da entidade. A 
gestão será de quatro anos – 2017-2021. 
Estiveram presentes no ato de posse os 
diretores da Fetessesc Maria Salete Cross 
e Adair Vassoler, também diretores da 
CNTS; Elenara Maciel, Denise de Freitas 
e José Carlos dos Santos.

O presidente eleito agradece a todos 
os associados pelo voto de confiança e 
reafirma o compromisso de manter a luta 
em defesa de todos os trabalhadores. 
“Apesar de o trabalhador da saúde ser 
muito desvalorizado em todo o país, não 
podemos desistir de buscar ações para 
conquistar melhores condições de traba-
lho, salário e ainda sobrar tempo para a 
família”, pontua João Batista. 

Entre as principais propostas da nova 
gestão estão fiscalizar as ações das em-
presas que empregam a categoria; ampliar 
os convênios de serviços que atendem 
os associados; ampliar a assistência ju-
rídica; fortalecer as campanhas salariais 
e de condições de trabalho para ampliar 
as conquistas; ampliar a sede recreativa 
com mais salões de eventos e mais uma 
piscina; e criar um portal da transparência 
para que os associados tenham de forma 
mais simplificada o acesso às informações 
financeiras do Sindicato.

A diretoria da CNTS parabeniza pela 
eleição e posse, ao tempo em que almeja 
uma gestão profícua, que será de muita 
luta com certeza, mas que deverá bem 
representar a categoria nesse período 
conturbado de crise econômica, ética e 
política. 

Nova direção do 
Sindisaúde de Criciúma 
tomou posse em maio

SITESSCH participa de audiência pública 
sobre reformas em Florianópolis

Diretor da Fetessesc 
é destaque da 

Enfermagem 2017



JORNAL CNTS l Abril/Maio/Junho de 201722

n Federações e Sindicatos

O Sindicato dos Trabalhadores na Saúde do 
Estado do Ceará realizou, dia 31 de maio, em 
frente ao Hospital César Cals, ato público em de-
fesa da democracia e em repúdio à perseguição 
política que tem sofrido a servidora e sindicalista 
Auxiliadora Alencar, auxiliar de enfermagem. Por 
denunciar mal feitos no referido hospital, da 
rede estadual de saúde, a servidora foi afastada 
do trabalho sem direito a defesa. O ato teve 
apoio do Fórum Unificado das Associações e 
Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do 
Ceará - Fuaspec.

A servidora foi comunicada dia 26 de maio, 
por telefone, que tinha sido devolvida e que 
deveria comparecer à Secretaria da Saúde do 
Estado para fazer a relotação. Ou seja, ela foi 
afastada do trabalho no Hospital César Cals 
sem ao menos ser comunicada do processo 
em andamento. Não houve sequer respeito ao 
direito de defesa.  

No processo, a auxiliar de enfermagem é 
acusada de prejudicar a imagem do hospital e 
do governo do Estado por denunciar problemas 
dentro da unidade, como o caso em que três be-
bês foram fotografados dividindo o mesmo berço, 
em setembro de 2015, quando o berçário estava 
superlotado. O caso foi denunciado à imprensa 
pelo Sindsaúde e a servidora, que é filiada ao 
Sindicato, chegou a conceder entrevistas na oca-
sião, o que agora é usado como prova contra ela 
no processo, que só foi aberto após a servidora 
se tornar dirigente sindical. 

“O Sindsaúde repudia toda forma de per-
seguição política e toda tentativa de calar as 
vozes que insistem em denunciar o que está 
errado. A boa imagem de uma instituição deve 
ser construída fundamentada na verdade e 
não na omissão de problemas graves como os 
que foram denunciados corajosamente pela 
servidora, que sempre esteve atenta aos an-
seios, temores e necessidades  dos pacientes 
e trabalhadores, que viam nela a possibilidade 
de serem ouvidos”, ressalta a presidente do 
Sindicato, ...

Vamos todos mostrar nossa solidariedade à 
companheira de luta, Auxiliadora Alencar. Não 
vamos nos calar! Não vamos recuar! #Somos-
TodosAuxiliadora (Fonte: Assessoria do Sind-
saúde-CE)

#SomosTodosAuxiliadora
Sindsaúde-CE realiza ato 
em repúdio à retaliação 

sofrida por servidora
É cada vez mais comum situações de assédio 

moral, humilhações e cobranças indevidas no 
ambiente de trabalho. Em muitos casos, os tra-
balhadores são expostos a condições subumanas 
de trabalho e situações vexatórias protagonizadas 
por profissionais que estão na condição de super-
visores. Esse contexto ocorre nas duas maiores 
unidades de saúde de Penedo: a Santa Casa de 
Misericórdia e o Hospital Regional. Como se não 
bastasse a jornada de humilhação, auxiliares e 
técnicos de enfermagem que atuam nos dois 
locais recebem como jantar para enfrentar o duro 
plantão noturno apenas um sanduíche.

O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de En-
fermagem no Estado de Alagoas - Sateal recebeu 
graves denúncias sobre o comportamento agres-
sivo e em tom humilhante que as coordenações 
de enfermagem das unidades tratam auxiliares 
e técnicos de enfermagem.

“Eles são tratados como capatazes, o que 
deixa todos os trabalhadores amedrontados pelo 
verdadeiro terrorismo promovido por esses que se 
dizem líderes. Além de não terem boas maneiras 
de lidar com as pessoas a eles subordinados, 
tais coordenadores se utilizam de advertências, 
suspensões e até demissões de profissionais, sem 
o direito de justificativas”, revela o presidente do 
Sateal, Mário Jorge Filho.

Os dias de trabalho se tornaram jornadas 

humilhantes, cercada de medo e desconten-
tamento dos trabalhadores. As advertências e 
demais medidas punitivas vêm ocorrendo na 
frente de pacientes, inclusive, denunciam os 
trabalhadores, cansados de serem humilhados.

Para piorar a situação, os profissionais não 
têm sequer direito a uma alimentação adequada 
para manter as energias para encarar um plantão 
noturno. O cardápio na Santa Casa de Penedo e 
no Hospital Regional tem sido pão, com molho 
de salsicha e queijo picado, apenas.

Após tomar conhecimento da situação, o 
Sateal encaminhou denúncia à Procuradoria Re-
gional do Trabalho (19ª PRT/AL) cobrando que as 
devidas providências sejam tomadas. Além disso, 
há uma ação judicial em tramitação contra as 
unidades hospitalares pelo descumprimento da 
convenção coletiva de trabalho, que estabelece 
local apropriado para descanso dos trabalha-
dores, além de garantir refeição adequada aos 
trabalhadores do período noturno e fardamento.

O Sindicato também encaminhou a denúncia 
ao Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas 
(Coren/AL) para que a entidade tome as devidas 
providências com relação à péssima conduta 
das coordenações de enfermagem, bem como 
solicitou que seja feito o dimensionamento da 
Santa Casa e do Hospital Regional de Penedo. 
(Fonte: Ascom Sateal)

Auxiliar e Técnico de Enfermagem 
cumprem jornada de humilhação em Penedo

O Sindicado de En-
fermagem e Empregados 
em Clínicas e Casas de 
Saúde do Estado do Rio 
Grande do Norte - Sipern 
e o Sindicato dos Médicos 
- Simed-RN participaram 
da Caminhada do Traba-
lhador, dia 1º de maio, 
com bandeiras, faixas e 
carro de som. A caminha-
da contou ainda com a 
participação da Fenam e 
Força Sindical, a favor de melhores condições 
de trabalho para a categoria e denunciando 
o descaso com a saúde pública.

Segundo o presidente do Sipern, Do-
mingos Ferreira, o 1º de maio tem uma 
característica de mobilização e reivindicação. 
“Participamos da caminhada, reivindicando 

o pagamento dos traba-
lhadores terceirizados 
em dia, contra a reforma 
trabalhista e contra a 
reforma da previdência”.

O presidente do Sin-
med-RN, Geraldo Ferreira, 
destacou a importância de 
externar as condições difí-
ceis que os trabalhadores 
têm enfrentado e a preo-
cupação por melhorias no 
atendimento hospitalar. 

Sobre as propostas das reformas trabalhista e 
previdenciária, disse ser responsabilidade do 
Sindicato encampar essa luta: “É importante 
tentar convencer a população de que essas 
reformas podem até acontecer, mas não à 
custa do sacrifício da classe trabalhadora”, 
completou. (Fonte: Assessoria Sipern)

Os elogios feitos pelas centenas de traba-
lhadores em hospitais e clínicas do Estado 
do Rio Grande do Norte durante o encontro 
de comemoração ao dia da categoria confir-
maram o êxito do evento. “A festa foi reali-
zada com muito trabalho e dedicação pela 
direção do nosso Sindicato, deixando a todos 
orgulhosos, mas, acima de tudo, felizes por 
termos atingido o objetivo de contemplar os 
anseios de todos os trabalhadores de nossa 
base e familiares que compareceram em 
nossa festa, dia 20 de maio”, destacou o 
presidente do Sindicato, Domingos Ferreira. 
Participaram ao todo mais de 300 pessoas 
entre trabalhadores e familiares.

“Nosso objetivo foi atingido com suces-
so. Ver os colegas felizes, bem recebidos e 
prestigiando nossa festa é sinal de confiança, 
fruto de uma relação construída dia a dia”, 

enfatizou o dirigente. Durante a festa foram 
sorteados vários brindes como ventiladores, 
microondas e bicicletas. Os diretores do Sin-
dicato ressaltaram que a qualidade da festa é 
mais um fruto da capacidade de organização 
daqueles que fazem parte de atual gestão. 
(Fonte: Assessoria Sipern)

SIPERN realiza caminhada do dia do trabalhador

Show, Festa, Sucesso… Assim foi 
a confraternização da categoria no SIPERN
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Os direitos traba-
lhistas estão sendo 
aniquilados diaria-
mente e as Reformas 
da Previdência e Tra-
balhista trarão per-
das irreparáveis para 
todos os trabalhado-
res. Este foi o centro 
das falas produzidas 
pelos componentes 
da mesa de posse 
da nova diretoria do 
SINDIESCA para o quadriênio 2017-2021, com a permanência na pre-
sidência de Márcio Barboza. Em sua fala, Márcio enfatizou a importância 
da mobilização permanente, da luta diária e da informação como forma de 
unidade intersindical em prol da garantia dos direitos sociais. Para ele, a greve 
geral do dia 28 de abril foi uma amostragem do quanto os trabalhadores 
podem fazer estando unidos e que ninguém pode cruzar os braços enquanto 
não garantirmos “nenhum direito a menos”, tema de todas as manifestações.

 A posse aconteceu no Lions Clube de Cruz Alta, com a presença de 
diretores sindicais de diversos Sindisaúdes do Estado, convidados como 
o Secretário Geral da CNTS, Valdirlei Castagna, presidente do Sindisaúde 
Ijuí, José Morais, a presidente do Sindisaúde Passo Fundo, Teresinha 
Perissinoto, o Presidente do Sindisaúde Santa Rosa, Lino Puhl e os 
assessores jurídicos do sindicato Luis Henrique Soares, Janir Brandão, 
Mateus Silva e Fernanda Wink.

Também foi reeleito e empossado dia 6 de abril, para mais uma gestão 
à frente do Sindisaúde Erechim, Adilson Szymanski, que também é secre-
tário adjunto da CNTS. Prestigiaram a posse o 
presidente da Feessers, Milton Kempfer, e o diretor 
Financeiro da Federação, Carlos Weber. Os dirigen-
tes saudaram a direção empossada, destacando a 
continuidade da parceria em torno da melhoria das 
condições dignas de trabalho e vida dos profissio-
nais em saúde.

Êxito na gestão e conquistas é o que deseja a 
diretoria da CNTS, ao destacar como fundamental 
o trabalho em parceria e a unidade na luta, no 
sentido de assegurar a dignidade dos trabalhadores 
da saúde e a qualidade dos serviços prestados à 
sociedade.

FEESSERS e FEHOSUL 
criam comissão para 

discutir acordo coletivo
A Federação dos Empregados em Estabelecimen-

tos de Serviços de Saúde - Feessers e a Federação 
dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio 
Grande do Sul - Fehosul decidiram pela criação de 
uma comissão para tratar das negociações coletivas. 
Desde 2013 nenhum acordo foi selado, o que foi 
considerado ruim pelas entidades. “A decisão foi 
importante, mas precisa ter consequência”, ressalta 
o presidente da Feessers, Milton Kempfer, presente 
no encontro, dia 4 de maio, ao lado dos e dirigentes 
dos Sindisaúdes filiados. A Comissão é composta 
por três membros de cada entidade, para agilizar a 
organização e resultado.

Os dirigentes da saúde aproveitaram o momento para dar seus relatos 
sobre a forma de relacionamento com os administradores do interior, sendo 
citado que alguns chegam a negar a existência da Fehosul. O fato pegou de 
surpresa os assessores presentes, que rebateram, dizendo que todos estão 
cientes de todas as decisões e recebem informações por e-mail sempre que 
um acordo é fechado. O tema será tratado entre eles. A gerente de relações 
de mercado da Fehosul, Shirley Gazave, informou que o acordo é considerado 
celebrado sempre que, num prazo de cinco dias, nenhum retorno é dado.

Participaram da reunião os diretores de imprensa e divulgação e o de 
finanças da Feessers, Emerson Pacheco e Carlos Weber; os presidentes 
dos Sindisaúdes de Erechim, Adilson Szymanski; Pelotas, Bianca D´Carla; 
Cruz Alta, Márcio Teixeira Barboza; Santiago, Airton Clérice; Bagé, Elai-
ne Oliveira; São Gabriel, Cassimiro Cruz; Santa Rosa, Lino Puhl; Neuza 
Rambo representando São Borja; demais dirigentes e o assessor jurídico, 
Luiz Henrique Braga Soares.

Sindisaúdes de Cruz Alta 
e Erechim empossam 

novas diretorias

Psicólogos e deputados pedem a ampliação de políticas 
públicas de saúde mental e de combate à depressão. O assunto 
foi debatido em audiência pública da Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara dos Deputados. Dados da Organização 
Mundial da Saúde - OMS mostram que 11,5 milhões de pessoas 
sofrem de depressão, por ano, no Brasil. O país é o segundo das 
Américas e o quinto do mundo em número de casos. Só no ano 
passado, 75,3 mil trabalhadores foram afastados de suas ativi-
dades por depressão.

Ainda assim, o tema é tabu na sociedade brasileira e moti-
vou psicólogos e psiquiatras a promoverem a campanha Janeiro 
Branco, todo mês de janeiro, desde 2014, para conscientizar as 
pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental e emo-
cional. Idealizador da campanha, o psicólogo Leonardo Rezende 
afirmou que o grande desafio é quebrar a cultura do silêncio e 
incentivar as pessoas ao autoconhecimento.

“Falar sobre sentimentos, às vezes, soa como fraqueza. 
Ninguém tem coragem de chegar no seu serviço e dizer que vai 
ficar afastado uma semana porque terminou um namoro e está 
sofrendo. E quantas pessoas estão querendo se matar porque 
terminaram um namoro, ou porque brigaram com o pai, ou porque 
estão com uma angústia sexual muito grande, e as pessoas vão 
engolindo essas dores, vão engolindo essas angústias”, afirmou.

Autora do requerimento para a audiência, a deputada Rosinha 
da Adefal (PTdoB-AL) destacou a necessidade de se encontrar 
tratamentos alternativos à medicação, que pode levar à depen-
dência química. Ela avaliou apresentar projeto de lei que inclua 
o Janeiro Branco entre as campanhas de saúde pública do ca-
lendário oficial do país. “As doenças emocionais são muito mais 
silenciosas, difíceis de detectar, então a gente precisa realmente 
ter esse olhar de saúde pública e fazer campanhas preventivas 
para despertar nas pessoas a importância de cuidar da saúde”, 
disse a deputada.

Para a psicóloga Laeuza Farias, integrante do Movimento da 
Luta Antimanicomial, a depressão é uma epidemia silenciosa, 
um mal deste século, agravado pelo uso crescente de novas 
tecnologias. “Estamos vivendo em uma era virtual, tudo a gente 
quer resolver por aplicativo, mandando mensagem. Só que a 
vida não é virtual, a vida é real. Tenho pessoas junto de mim 
que têm demandas, frustrações, sentimentos, que exigem a mi-
nha presença ou que cobram algumas coisas de mim. Não vivo 
dentro de um telefone celular, não sou um aplicativo, eu sou uma 
pessoa”, afirmou.

O presidente do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, 
José Félix Barros, atribuiu os altos índices de depressão no país 
à crise política e econômica. “As mudanças na Previdência, as 
mudanças trabalhistas, as mudanças em todo contexto que é da 
vida política do país, isso tem mexido com toda a sociedade. A 
gente sente isso nos nossos consultórios, nos atendimentos no 
serviço público e tem que estar preparado para atender toda essa 
demanda”, afirmou. (Fonte: Agência Câmara Notícias)

Debatedores pedem 
políticas públicas 
de saúde mental e 

combate à depressão
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n Violência

Embora a compreensão global sobre a violên-
cia sexual em conflito esteja mudando, é preciso 
ainda abordar as causas de tais violações, que 
estão na desigualdade e na discriminação contra 
mulheres, alertou a vice-secretária-geral da ONU, 
Amina Mohammed, ao Conselho de Segurança. 
“A violência sexual em conflito já não é vista 
como meramente uma questão das mulheres ou 
como um mal menor em uma falsa hierarquia de 
violações dos direitos humanos”, disse ela duran-
te debate aberto sobre o tema. “Em vez disso, é 
vista como uma ameaça legítima à segurança e 
à paz, que exigem uma resposta operacional de 
segurança e justiça, além de garantias de servi-
ços multidimensionais para os sobreviventes de 
tais crimes”, acrescentou. 

Entre outros avanços, Amina citou que existe 
um “robusto quadro legislativo”, incluindo uma 
série de resoluções precisas do Conselho de 
Segurança, que fornecem novas ferramentas 
para mudança e progresso. Segundo a vice-
-chefe da ONU, já é possível visualizar também 
alguma prestação de contas em níveis nacional 
e internacional. No entanto, ela afirmou que 
muitas mulheres ainda vivem sob o “espectro da 
violência” em suas vidas diárias, em suas casas 
e famílias. “A violência sexual é cada vez mais 
usada como uma tática de terrorismo, empregada 
por grupos extremistas em lugares como Iraque, 
Síria, Iêmen, Somália, Nigéria e Mali, para fins 
militares, econômicos e ideológicos”, alertou.

“Por isso, é essencial que as considerações 

sobre a proteção e o empoderamento de mulheres 
e meninas se enquadrem na arquitetura da ONU, 
de modo que a Organização possa combater o 
terrorismo e o extremismo violento”, continuou. 
Ela observou ainda que a crise de migração em 
massa e o deslocamento maciço de populações 
devido a conflitos prolongados em todo o mundo 
também aumentaram o risco de violência sexual. 
Outro ponto abordado por Amina Mohammed foi o 
estigma enfrentado por vítimas desse crime, bem 
como problemas psicológicos desencadeados em 
longo prazo. A vice-secretária-geral concluiu seu 
discurso falando de “responsabilidade solene de 
converter uma cultura secular de impunidade em 
uma cultura de prestação de contas e de dissua-
são”. (Fonte: ONU)

Foi instalada dia 10 de maio a Co-
missão Permanente Mista de Combate 
à Violência contra a Mulher, com a 
eleição da mesa diretora para o biênio 
2017/2018. A deputada Elcione Barba-
lho (PMDB-PA) foi eleita presidente do 
colegiado e a relatoria continuará com a 
deputada Luizianne Lins (PT-CE).

Elcione Barbalho, que já ocupou 
o cargo de procuradora da Mulher na 
Câmara dos Deputados, destacou a 
importância de um espaço de debate 
para a causa feminina. “Formamos a 
maioria da população, mas em nossas 
demandas ainda somos tratadas como 
minoria. Por isso, a importância desta 
comissão, pois aqui temos espaço ga-
rantido para debater e colocar na pauta 
do Congresso Nacional as ações de 
enfrentamento às agressões sofridas pe-
las mulheres”, disse. A deputada citou 
dados sobre violência, ressaltando que 
o Brasil é o quinto país mais violento 
contra as mulheres.

Luizianne Lins apresentou um resumo 
do relatório de atividades realizadas pela 
comissão até agora e destacou as audiên-
cias públicas para debate e conscientiza-
ção. A deputada lembrou que a violência 
atinge principalmente as mulheres das 
camadas mais pobres e que apesar de 
toda a informação e mudanças na legis-
lação ainda há dificuldades para saber o 
tamanho real dessas ocorrências.

“Tudo o que falamos é do diagnós-
tico, do que a imprensa viu, do que as 
mulheres tiveram coragem de denunciar 
e abrir o processo. Mas a violência si-
lenciosa, que não chega às estatísticas 
oficiais, ainda é uma coisa absoluta-
mente majoritária em relação aos casos 
que chegam à esfera pública”, destacou.
(Fonte: Agência Câmara Notícias)

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
aprovou proposta que insere na Lei Maria 
da Penha – 11.340/2006 – novas medidas 

protetivas de urgência para os casos de violência 
doméstica e familiar. Pela proposta aprovada, o 
juiz poderá exigir que o agressor compareça a 
programas de recuperação e reeducação; tenha 
acompanhamento psicossocial, individual ou em 
grupo; frequente centro de reabilitação para usu-
ários de drogas e álcool; e ainda que frequente 
cursos que o ensinem a controlar a agressividade, 
para restabelecer comportamento socialmente 
aceitável e de respeito às mulheres.

Hoje a lei já prevê, como medidas protetivas 
de urgência, entre outras, a suspensão da posse 
ou restrição do porte de armas; o afastamento do 
lar; e a proibição de se aproximar da ofendida, 
de seus familiares e das testemunhas. O texto 
aprovado é o substitutivo da relatora, deputa-
da Laura Carneiro (PMDB-RJ), ao Projeto de 
Lei 5001/2016, do Senado, e apensados os PLs 
788/2015, 5.564/2016 e 7.010/2017.

“É inegável que tal medida visa dar concretu-
de ao espírito preventivo das ações contra a in-
columidade física, psíquica, moral das mulheres, 
por meio da reabilitação do agressor”, afirmou 
Laura Carneiro. A relatora inseriu no substitutivo 
as outras medidas, contidas nos projetos apen-
sados. Os projetos serão analisados, em regime 
de prioridade, pelas comissões 
de Seguridade Social e Família 
e de Constituição e Justiça, 
antes de o texto final ser votado 
pelo plenário da Câmara.

Fundo de Segurança
A  C o m i s s ã o  t a m -

bém aprovou o Projeto de 
Lei 6.219/2016, do deputado 
Flavinho (PSB-SP), que inclui 
os programas de combate e 
prevenção de violência contra 
a mulher entre os projetos 
que podem receber recursos 
do Fundo Nacional de Segu-
rança Pública. Atualmente, a 
Lei 10.201/2001, que insti-
tuiu o Fundo, estabelece uma 
lista com exemplos de projetos 
apoiados com os recursos. 
Entre eles estão programas de 

prevenção ao delito e à violência e de reequipar, 
treinar e qualificar polícias civis e militares, 
bombeiros e guardas municipais. O texto tam-
bém altera a Lei Maria da Penha – 11.340/06 
– para definir quais ações se enquadram como 
programas de combate e prevenção da violência 
doméstica.

Pelo projeto, os recursos do fundo poderão ser 
usados para construção de delegacias da mulher, 
centros de atendimento integral a mulheres e 
dependentes e casas-abrigos para aquelas em 
situação de violência doméstica ou familiar. Para 
a relatora, deputada Jozi Araújo (Pode-AP), as 
mudanças legislativas dos últimos anos não con-
seguiram mudar a realidade de vulnerabilidade 
e violência de que muitas mulheres ainda são 
vítimas. “A situação de muitas mulheres ainda é 
crítica no Brasil. A proposta tende a auxiliar na 
resolução do problema”, avaliou.

Flavinho afirmou que o projeto nasceu a 
partir de visitas a delegacias das mulheres no 
Estado de São Paulo. “Espero que esse projeto 
possa ajudar a partir de um dinheiro que já 
existe, de um fundo que já existe”, explicou. A 
proposta tramita em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado, de Finanças e 
Tributação e de Constituição e Justiça. (Fonte: 
Agência Câmara Notícias)

Comissão aprova novas 
medidas protetivas para casos 

de violência doméstica

Violência sexual em conflito é ‘ameaça 
legítima’ para paz e segurança, diz ONU

Câmara instala 
comissão mista 
de combate a 
atos violentos 


