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CNTS reforça comunicação
integrada com as bases

ais que informar, formar opinião. Este
foi o tema central da Oficina de Comunicação da CNTS para ampliar o
contato com a base e a sociedade. O debate
contou com a participação de dirigentes e assessores de imprensa da Confederação e das
federações filiadas e sindicatos vinculados,
sob orientação de especialistas no tema. A
maior integração tem por objetivo consolidar

a imagem dos trabalhadores da saúde junto
à grande mídia e à população em geral, além
de estreitar os laços entre as entidades e com
as bases.
Os participantes aprovaram a criação de
uma rede de comunicação eficaz, no sentido
de dar fluidez no trânsito de informações e
homogeneidade na linguagem jornalística entre
as diversas mídias. Além de usar comunicação

mais dinâmica e ágil, seja através das redes
sociais ou de suas publicações impressas, no
site e demais mídias. A informação como instrumento de formação e diálogo tem sido uma
das prioridades da Confederação. Além disso,
as demandas sociais, políticas e econômicas
têm exigido cada vez mais conscientização dos
profissionais que atuam no movimento sindical.
Págs. 3 a 6
Julio Fernandes/Ag. Full Time

CNTS repudia desvio
de recursos da saúde
Enquanto 904
mil brasileiros
aguardam por cirurgia eletiva no
SUS, parte deles na
fila há mais de 10
anos, o que agrava
o quadro dos pacientes, e milhões
esperam por procedimentos básicos
nos serviços de saúde, os recursos da
saúde são usados
até para compra de votos. Apesar de minguados, estão sendo usados para os mais diversos
fins, menos para solucionar a grave crise que
se perpetua há anos no setor. Somente em
2017, o ministro da Saúde, por decisão do

governo, separou
R$ 500 milhões da
pasta para salvar o
presidente Temer
das denúncias por
corrupção e aprovar a reforma trabalhista. O governo
anuncia que tem
outros tantos milhões para comprar
votos para a reforma da Previdência
e para a campanha
eleitoral. A luta é árdua e precisamos continuar unidos, pois o direito à saúde integral,
universal e de qualidade para todos ainda está
longe de tornar-se realidade.
Pág. Editorial e pág. 10

País corre risco de
voltar ao mapa da fome
Cerca de 52 milhões de brasileiros, 25,4%
da população, sofrem com a pobreza extrema. Estudo revela que após uma década de
queda, a pobreza voltou a crescer no Brasil
por conta das políticas ultraliberais do governo Michel Temer e a recessão econômica. A
pobreza atinge mais fortemente crianças e
adolescentes, homens e mulheres pretas ou
pardas e famílias formadas por mulheres com
filhos e sem companheiro.
Pág. 19

Primeira Conferência
de Vigilância em Saúde
vai reunir duas mil
pessoas de todo o Brasil
Pág. 11
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Editorial

Verba da saúde paga até compra de votos

Os

Paulo mostra que o fundo receberá R$ 350,5
milhões da saúde e R$ 121,8 milhões da
educação.
A situação na saúde já é caótica. O orçamento para 2018 é de R$ 119,2 bilhões
– acréscimo de apenas R$ 0,8 bilhão em
relação ao orçamento de 2017, que foi de
R$ 118,4 bilhões. A verba retirada da saúde
seria suficiente para arcar com a construção
de 159 Unidades de Pronto-Atendimento
- UPAs, com sete leitos, dois médicos e

recursos da saúde, apesar de minguados, estão sendo usados para
os mais diversos fins, menos para
solucionar a grave crise que se perpetua há
anos no setor. Se antes o desvio era meio
camuflado, hoje, serve como moeda de troca do Governo Michel Temer abertamente.
O próprio ministro demissionário Ricardo
Barros revelou que, por decisão de Temer,
separou R$ 500 milhões do Ministério da
Saúde, em 2017, para emendas de congressistas do orçamento, num toma lá dá cá
de troca de favores do presidente para
se safar das denúncias por corrupção,
além de obter votos para aprovar a
reforma trabalhista.
Barros trabalhou com afinco para que
a Câmara barrasse o prosseguimento das
denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente. A decisão não poupou nem mesmo
milhões de brasileiros que padecem nas
filas de espera dos hospitais públicos país
afora, seja para conseguir uma cirurgia,
uma consulta ou um simples exame ou
medicamento.
Em ano de delação do Grupo J&F e
suspensão das denúncias contra Temer,
as emendas parlamentares tiveram em 2017
o maior valor liberado dos últimos quatro
anos. Ao todo, foram R$ 10,7 bilhões, crescimento de 48% em relação ao ano anterior, e
68% maior que o liberado em 2015, quando
a execução das emendas tornou-se obrigatória. Em dezembro, enquanto o governo ainda
tentava votar a reforma da Previdência, houve
a maior liberação mensal de empenhos, com
R$ 3,24 bilhões – 30,1% do total.
A situação pode piorar. O governo anunciou que R$ 472,3 milhões, originalmente
destinados pelos parlamentares para os principais setores sociais do país, como saúde e
educação, irão para o fundo eleitoral bilionário
criado para bancar as campanhas políticas.
Pesquisa feita pelo jornal O Estado de São

atendimento médio de 150 pacientes por
dia ou financiar 859 Unidades Básicas de
Saúde - UBSs. Enquanto o dinheiro escoa
pelos ralos, governo federal e estaduais
discutem o que fazer com centenas de UPAs
construídas e que estão ociosas por falta de
profissionais e equipamentos.
Além das verbas de saúde e educação,
R$ 828 milhões foram retirados de áreas
como segurança pública, infraestrutura,
obras contra a seca e agricultura. O caos do
sistema de segurança e penitenciário ocupa
as manchetes da grande mídia diariamente.
No Rio Grande do Norte, diante da crise com
policiais e bombeiros, o governo conseguiu
decisão do Tribunal de Justiça local para destinar R$ 225,7 milhões da saúde para pagar

o vencimento dos servidores da segurança.
O desembargador Cornélio Alves do TJ-RN
ignorou a situação dos demais servidores
públicos, inclusive os da saúde, que vivem
em greve por falta de pagamento e condições
de trabalho, e acatou pedido de associações
de policiais e autorizou o remanejamento do
montante. No entanto, a 14ª Vara Federal do
Estado acolheu pedido da Advocacia-Geral da
União e determinou que o recurso não pode
ser usado para outro fim que não o previsto
inicialmente. A verba havia sido repassada pelo governo federal após o Executivo
potiguar declarar estado de calamidade
pública na saúde local.
Enquanto milhões de brasileiros padecem em busca de atendimento, nos
últimos 10 anos os governos brasileiros
perdoaram R$ 176 bilhões em juros e
multas de dívidas tributárias, segundo
levantamento da Receita Federal.
Além disso, a Emenda à Constituição
95/2016 – aprovada após banquete
oferecido a deputados pelo presidente
Temer na véspera da votação – veio congelar, por duas décadas, gastos públicos
em áreas sociais, especialmente saúde
e educação, com graves prejuízos para
a população. Durante 20 anos, as despesas
serão corrigidas de um orçamento para o outro
apenas com base na inflação do ano anterior.
Não haverá aumentos reais.
A Frente em Defesa do SUS, com participação da CNTS, continua recolhendo
assinaturas para barrar os efeitos da EC 95.
A meta é colher três milhões de assinaturas
até abril e o abaixo-assinado será enviado ao
Supremo Tribunal Federal, para que a relatora
da ADI 5658, ministra Rosa Weber, declare a
inconstitucionalidade da Emenda.
A luta é árdua e precisamos continuar unidos, pois o direito à saúde integral, universal
e de qualidade para todos ainda está longe
de tornar-se realidade.
A Diretoria
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Oficina da CNTS reforça
comunicação integrada com as bases

oi dado o pontapé inicial para melhor
integrar a comunicação da CNTS com
as federações filiadas e sindicatos
vinculados. A decisão ocorreu durante a
Oficina de Comunicação da CNTS - Mais
que informar, formar opinião, realizada
dias 29 e 30 de novembro de 2017, em
Brasília, com a participação de dirigentes
e assessores de imprensa da Confederação
e das federações e sindicatos e orientação
de especialistas no tema. Nos debates
ficou explícito que “o movimento sindical
que não se comunica, é como um exército
sem armas”.
Durante o evento foram debatidas
ideias e sugestões e aprovada a criação
de uma rede de comunicação eficaz entre
as entidades que compõem a estrutura da
Confederação, no sentido de dar fluidez no
trânsito de informações e homogeneidade
na linguagem jornalística entre as diversas
mídias. Essa integração tem por objetivo
consolidar a imagem dos trabalhadores da
saúde junto à grande mídia e à população
em geral, além de estreitar os laços entre
as entidades e com as bases.
Durante o evento, ficou acordado que
o primeiro passo para melhor integrar a
comunicação será montar um grupo de
contato composto por todos os assessores
de imprensa da Confederação, federações
filiadas e sindicatos vinculados. Além de
usar comunicação mais dinâmica e ágil,
seja através das redes sociais ou de suas
publicações impressas, no site e demais
mídias das entidades.
“As demandas sociais, políticas e econômicas têm exigido cada vez mais conscientização dos profissionais de comunicação
do movimento sindical, no sentido de fazer

a leitura dos fatos sob a ótica dos trabalhadores”, ressaltou o presidente da CNTS,
José Lião de Almeida. Segundo ele, a meta
é ampliar a interlocução com a diretoria
e, acima de tudo, com a base, formando
opiniões ao informar.
O vice-presidente João Rodrigues Filho
avaliou a realização da oficina como um
dos momentos mais importantes para a
CNTS não só pela troca de experiências,
mas também pelo feed back do que se
tem lido e aprendido com as informações
passadas pelas entidades. “A comunicação
instrumentaliza a base em relação ao que
acontece nas questões políticas, econômicas e sociais, a exemplo das reformas
aprovadas e em tramitação no Congresso
Nacional. A informação vem preparar o
trabalhador sobre como lidar com as situações adversas”.
“A informação clara e constante, como
instrumento de formação e integração com
as entidades filiadas, os trabalhadores e a
sociedade, tem sido uma das prioridades da
Confederação”, acrescentou o diretor de Imprensa e Comunicação, Mistrael Mário Pereira
da Silva. “Assim, a CNTS cumpre a missão
de informar e orientar para a ação propositiva das entidades sindicais, em defesa dos
legítimos direitos, interesses e garantias dos
trabalhadores”.
O secretário-geral-adjunto, Adilson Luiz
Szimanski, lembrou a máxima de que “a
comunicação é a alma do negócio” e daí
a importância do debate, que deve ser
realizado também com os trabalhadores.
“É o setor de comunicação que vai nos
orientar e ajudar a reverter esse processo
de desmonte da organização sindical e de
extinção dos direitos conquistados”.

Para o tesoureiro-geral da CNTS, Adair
Vassoler, o grande desafio do sindicalismo
é fazer com que a comunicação ganhe
musculatura para disputar audiência.
“Podemos estar agrupados de maneira
articulada e conseguir uma narrativa diferente da grande mídia para disputar a
atenção dos trabalhadores. Conhecemos
nesta oficina as experiências que cada
sindicato e federação realizam em suas
regiões e vamos pensar no melhor modelo
para que nossa comunicação seja mais
integrada e tenha mais força diante das
lutas que estão por vir”, destacou.
Vassoler lembrou que a oficina veio
complementar o ciclo de debates realizados pela CNTS acerca dos vários
segmentos – gênero, raça, juventude,
diversidade e jurídico. “Diante da situação
atual de ameaças e ataques ao movimento
sindical e aos trabalhadores, temos de
atualizar nossa forma de comunicar com
os trabalhadores não apenas da saúde,
mas de todas as categorias e com a sociedade em geral. Este evento nos trouxe
a oportunidade de atualização com vistas
à melhoria no contato entre as entidades e
a base. A comunicação, sem dúvidas, será
nossa ferramenta para enfrentar, a partir
de agora, os desafios impostos por meio
da conjuntura política do governo Temer.
É necessário nos unirmos para melhorar
o foco e estratégias de combate”.
Os diretores de Políticas Públicas e Serviços Públicos, Manoel Pereira de Miranda,
e de Pesquisa, Arquivo e memória Sindical,
Osmar Gussi, ressaltaram a importância
de os dirigentes serem multiplicadores
dos conhecimentos adquiridos junto aos
trabalhadores e à sociedade.
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Painel 1

Atuação da assessoria
no âmbito político-sindical
A jornalista Arcelina Helena Publio
Dias buscou resgatar a origem da imprensa sindical e as mudanças em relação à
comunicação na forma como é feita atualmente. Como ex-professora de Jornalismo
na Universidade de Brasília, onde criou
a cátedra de imprensa sindical, e como
idealizadora e editora do Jornal do Diap
por um longo período, inclusive durante
a Assembleia Nacional Constituinte, lembrou a força da imprensa e das lideranças sindicais para a inclusão de direitos
sociais e trabalhistas na Constituição de
1988.
Ela falou ainda da importância da aproximação dos sindicatos com a base por meio
do diálogo e das informações, ressaltando as
diferenças das linguagens usadas por órgãos
oficiais dos poderes, da grande mídia e da

imprensa sindical. “A gente deve identificar
como funciona a grande imprensa, que é
alimentada pela elite e se dirige para ela.
Nossa linguagem tem que ser diferente.
Devemos aproximar o trabalhador da sua
representação legal, que é o movimento
sindical”.
“Os poderes e a mídia usam da informação como melhor lhe convém, muitas
vezes desvirtuando o sentido das propostas
ou medidas adotadas. A imprensa sindical
tem de passar a informação com a visão
do trabalhador, alertando sobre o que é
prejudicial ou benéfico. Tem, ainda, o
papel fundamental de acompanhar e até
mesmo fiscalizar o comportamento da atividade parlamentar”. A mesa de debates
foi coordenada pelos dirigentes Emerson
Cordeiro Pacheco e Keyla Pereira dos Reis.

Painel 2 – Atuação do assessor de imprensa
frente às novas mídias sociais
Para Marcio Carvalho, mestrando em
educação e especialista em redes sociais, a
comunicação sindical precisa ser informativa, mas também organizativa e de mobilização. “Cada vez que a classe trabalhadora é
atacada, ela se organiza mais e a tendência
do movimento é entender isso. A nossa comunicação é uma decisão política, então, ela
não é só uma questão de informação, algo
burocrático e administrativo dos sindicatos.
O movimento sindical é o representante mais
que legítimo do conjunto da população. É
obvio que a nossa comunicação tem o papel
cada vez mais importante nas redes sociais,
tanto porque é importante o sindicato se
comunicar, quanto os trabalhadores querem
saber mais”, ressaltou.
Carvalho também comentou sobre normas de como aumentar o engajamento do
sindicalismo por meio das redes sociais,
como utilizar todos os formatos de conteúdo,
ou seja, links, texto, vídeo e imagens; a cada
10 posts no facebook, reservar dois para
divulgar seus serviços e oito para gerar engajamento e conteúdo; humanizar o conteúdo;
responder os comentários; usar linguagem
simples e fugir de termos muito técnicos;
usar atualizações curtas, entre 10 palavras
ou menos; se errar conserte o mais rápido
possível; conhecer o melhor horário para
publicar; e celebrar datas comemorativas.
Segundo ele, a comunicação deve conquistar a credibilidade e isso terá reflexo
na representatividade. E quando se trata
das redes sociais a confiança é maior nas

Márcio Carvalho: “A comunicação deve conquistar
a credibilidade e isso terá reflexo na representatividade

pessoas que nas instituições. “Os sindicatos
têm de disputar todas as mídias. Por isso, é
importante ter o boletim, usar as mídias sociais, mas também estar na porta do hospital
para falar diretamente com o trabalhador.
As redes não substituem o trabalho sindical

do diálogo real com a sociedade. A internet
é uma discussão rasa, não se aprofunda.
Portanto, a interação é muito importante e
ferramenta de organização”. A mesa de debates foi coordenada pelos dirigentes Maria
Salete Cross e Manoel Pereira de Miranda.
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Painel 3
Marketing interno e externo
de comunicação sindical
“É preciso olhar com cuidado o que o trabalhador quer e saber como chegar até ele”,
alertou Fausto Augusto Junior, diretor técnico
do Dieese na área de Educação e Comunicação, doutorando na Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo, mestre em
Educação e graduado em Ciências Sociais
pela USP. Ele afirmou que as pessoas falam
muito e o tempo todo, ouvem muito pouco e
erram muito. “Se não tenho consenso e não
sei o que comunicar eu erro”.
Fausto Junior explicou que o as entidades
não conseguem falar diretamente com todo
mundo e por isso usam os meios alternativos, mas não existe melhor e maior comunicação do que o olho no olho. “O engajamento
se faz no dia a dia”, disse. Segundo ele, o
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movimento sindical é bombardeado todos os
dias pela grande mídia como o grande vilão
da história e somente através da comunicação será possível desconstruir essa imagem.
“O movimento sindical precisa rebater
diariamente a má fama que os trabalhadores
mal informados e a mídia fazem dele, tudo
isso com menos espaço e recursos. Por isso,
a necessidade de usar comunicação criativa,
mostrando como nos vemos e tudo que os
trabalhadores conquistaram por conta do
sindicalismo e o quanto eles podem ganhar
quando há um movimento unido e forte.
Isso tudo tem a ver com política e comunicação”. A mesa de debates foi coordenada
pelos dirigentes José Souza da Silva e Maria
Barbara da Costa.

Painel 4 – Sistema CNTS de Comunicação
Com o tema “Mais que informar, formar
opinião”, a Oficina de Comunicação teve
por objetivo criar um espaço de compartilhamento de ideias e experiências, de forma
a fomentar e produzir uma comunicação de
qualidade em todos os graus da estrutura
sindical da Confederação, ampliando sua
interlocução com a base – federações filiadas
e sindicatos vinculados –, trabalhadores da
saúde e sociedade em geral. Foi aprovada a
instituição de uma rede virtual de integração
das assessorias para compartilhamento de
informações.
Numa roda de conversa, coordenada pelos jornalistas da CNTS, Geralda Fernandes
e Fellype Sales, assessores de comunicação
das entidades e diretores responsáveis pela
área de imprensa apresentaram suas mídias,
falaram das experiências de cada entidade,
incluindo as formas alternativas de contato
com a categoria e com a população em geral. Fez parte ainda do painel apresentação
dos veículos da CNTS – jornal, publicações
temáticas, rádio e TV web e mídias sociais
– e orientação sobre a linguagem sindical e
sua diferenciação da grande mídia e comunicação dos órgãos oficiais.
“A comunicação sindical deve se dar no
sentido de não apenas informar, mas também de orientar e preparar o dirigente sindical e o trabalhador para sua atividade, seja
nas discussões com o setor patronal ou nos
debates nos espaços políticos que tenham
representação”, destacou a coordenadora
do Sistema CNTS de Comunicação - Siscom, Geralda Fernandes. Além de abordar
o manual de redação da CNTS, a jornalista
também falou das diferenças de linguagem

e conteúdo dos materiais elaborados por
sindicatos, federações e Confederação.
“A oficina de comunicação veio a calhar
num momento de ataque ao movimento
sindical. Nosso objetivo foi mostrar a comunicação como uma ferramenta importante
neste momento, além de fazer uma aproximação mais direta com os departamentos de
comunicação das entidades que compõem
a estrutura sindical da CNTS”, avalia o jornalista do Siscom, Fellype Sales.
As jornalistas Priscila Oliveira dos Anjos,
da Federação dos Trabalhadores da Saúde
de Santa Catarina e Rosa Pitsch, do Sindisaúde de Passo Fundo (RS) ressaltaram
como fatores essenciais para qualidade e
alcance da comunicação, a integração entre
assessorias e dirigentes sindicais e estreitar
as relações com outras categorias e mídias
sociais independentes.
“A imprensa sindical não pode se pautar

pela mídia nacional. Estamos perdendo espaço porque não dá para concorrer com a
grande mídia diária. Temos de ser mais ágeis
e mais objetivos”, avaliou João Evangelista
Santos, do Sintesi-BA. Além disso, segundo
Jânio Luiz de Medeiros, do Sindisaúde de
Caxias (RS), tem de haver o contato com o
trabalhador. “Nosso informativo é entregue
de mão em mão”, disse.
Para Josemar Bezerra da Nóbrega, do
Sindisaúde da Paraíba, a comunicação
direta, como o jornal e o contato, vem complementar as mídias sociais. Kleber de Jesus
Santos, do Sindisaúde de Sergipe, destacou
a necessidade de elaboração de um planejamento estratégico com método. “Temos de
saber o que é preciso ter e como ter”, disse,
ao defender uma rede zap para sedimentar
a comunicação. A mesa de debates foi coordenada pelos dirigentes Lucimary Santos
Pinto e José Carlos Ferraz.
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Depoimentos
“Nossa comunicação
deve atingir as principais plataformas digitais como site, facebook
e whatsapp, que são
locais virtuais onde o
trabalhador da saúde
e a sociedade em geral
se encontram. Vejo que
é importante, da mesma forma, a afinidade
entre a base e os diretores, e estes com os
profissionais. Somente unidos poderemos fazer
o enfrentamento à mídia hegemônica, que somente serve aos interesses do empresariado”.
Patrícia Duarte Gomes
Ascom Sitessch-SC
“Tenho que parabenizar a CNTS pela
iniciativa louvável num
momento complicado
que passa o sindicalismo
brasileiro. A troca de
experiências e informações com os colegas de
outros estados foi muito
importante. O setor de
comunicação é fundamental para esse processo de retorno ao protagonismo no cenário
político-trabalhista. O movimento sindical
como um todo deveria copiar o exemplo da
CNTS e promover com seus profissionais de
comunicação esse tipo de debate”.
Fernando Fagundez
Ascom Fetessne

“Nosso principal desafio é tentar usar a
comunicação sindical
para além das questões
meramente administrativas e burocráticas
das entidades. Temos
a missão de envolver
a sociedade como um
todo para que ela tenha
empatia com o movimento sindical. O setor
em que estamos inseridos – o da saúde –
tem um apelo social muito grande e este é
um potencial que a gente precisa utilizar. No
Sindisaúde do Ceará buscamos a integração
com o movimento social e usamos, inclusive,
da linguagem teatral para levar à população
nossas causas e reivindicações”.
Gilda Barroso
Ascom SindiSaúde-CE
“ É n o s s o d e v e r,
como jornalistas de
entidades sindicais, fazermos o planejamento
estratégico de comunicação, conversando
com os dirigentes, trabalhadores e sociedade
em geral. Esta oficina
nos deu a oportunidade da troca de experiências para aperfeiçoarmos nosso trabalho
lá na ponta. Devemos ter responsabilidade
com o que divulgamos em nossos meios e
sermos solidários com outras categorias”.
Inara Claro
Ascom Feessers-RS

“Parabenizo a CNTS
pela organização do
evento, que foi enriquecedor e contribuiu de
forma direta para a melhoria do nosso trabalho
na base. Penso que o
movimento sindical tem
a necessidade de se
empoderar das ferramentas que a tecnologia apresenta. Precisamos estar antenados
quanto ao uso correto e a linguagem das
redes sociais. Para isso, é importante imitar
experiências exitosas, tendo como objetivo
a melhoria da nossa comunicação em todos
os níveis”.
Alysson-Neia Chaves dos Santos
Ascom Sintras-TO
“O trabalhador deve
ser o agente do processo de comunicação,
que precisa ser feita
com criatividade e responsabilidade. Todas
as mídias e todos os
instrumentos que temos devem ser usados
para levar a informação permanente, como
também para a preservação da memória
e construção da história coletiva das entidades”.
Paulo Pavone
Ascom SinSaudeSP

Comunicação mantém vínculo
com o trabalhador e a sociedade
Desde sua fundação, a CNTS
tem a preocupação de fomentar e
executar uma comunicação de qualidade em todos os âmbitos de sua
estrutura sindical. Com a manchete
“CNTS é dignidade para a saúde”,
o primeiro jornal da Confederação,
editado em março de 1995, trazia
a notícia da transferência da sede
de São Paulo para Brasília, como a
realização de um compromisso com
a luta dos trabalhadores na saúde. O
estado calamitoso em que se encontrava a saúde pública da época e a
omissão do Estado foram temas do
editorial intitulado “União nacional contra a
vergonha na saúde”, de autoria do presidente
José Lião de Almeida, que denunciava as
fraudes contra o SUS.
Com publicação periódica desde 1997,
o jornal impresso teve, com o passar do
tempo, formato e temas ampliados, porém,
mais voltados às questões trabalhistas, sociais e previdenciárias, sem, contudo, ficar

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Full Time

alheio às questões políticas e econômicas,
que interferem no cotidiano do trabalhador,
de forma apartidária. Mais tarde o jornal
ganhou o boletim jurídico e avaliações
econômicas, como mais um serviço de informação voltado para compreensão, análise e
discussão dos respectivos temas.
Com a grande demanda tecnológica
advinda nos anos 2000, a CNTS deu seus

primeiros passos no sentido de modernizar o setor de comunicação,
com a elaboração de seu site institucional, que vem sendo atualizado
e modernizado constantemente.
Além disso, a Confederação passou
a contar com a edição da Agência
CNTS - Saúde em Pauta, informativo
digital semanal.
Em 28 de agosto de 2015, tornou-se realidade mais um sonho da
Confederação, com a inauguração
da CNTS TV e Rádio CNTS, canais
de comunicação disponíveis na web,
com o objetivo de expandir ainda
mais o alcance da comunicação da entidade
com a sociedade em geral e os trabalhadores, em especial, e ainda estreitar as relações com as federações e sindicatos filiados.
E desta forma, a Confederação busca levar
uma informação diferenciada no sentido de
que ao tempo em que informa, contribua na
preparação dos dirigentes para participação
nos espaços de debate.
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Previdência Social

O

Sem votos, aumentam incertezas sobre
aprovação da reforma previdenciária

principal defensor da reforma da Previdência – PEC 287/2016 – o presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), afirmou que, se o governo
não conseguir os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência em fevereiro, a
Câmara não votará mais a medida. O ano de
2018 promete ser turbulento no Congresso
Nacional, cujas votações devem ser afetadas
pelas eleições, pelo Carnaval e pela Copa do
Mundo na Rússia. A reforma da Previdência PEC 287/2016, principal item da agenda para
o primeiro semestre, promete ser a principal
dor de cabeça do presidente Michel Temer,
que ainda não possui os votos necessários
para aprovar a proposta e terá que ceder em
alguns pontos, além de costurar acordos para
enviar a matéria ao Senado.
Segundo especialistas, será difícil o governo
conseguir número de votos necessários após
Michel Temer gastar todo seu capital político
e econômico para obter da Câmara o congelamento das duas denúncias da Procuradoria-Geral da República. E os parlamentares, depois de arrancar do governo todas as vantagens
que o déficit público pode financiar, preferem
cuidar das urnas a fazer novas concessões a
um presidente cuja popularidade é de apenas
3% de aprovação.

De acordo com o cronograma estabelecido
pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), o início dos debates sobre a PEC
está previsto para 5 de fevereiro e a votação
a partir do dia 19 do mesmo mês. Maia admitiu negociar apenas um ponto da reforma
da Previdência, que diz respeito a uma regra
de transição para quem ingressou no serviço
público antes de 2003. Ele explicou que essa
mudança não vai gerar grande impacto na
economia pretendida pelo governo.
A principal resistência ao projeto, no entanto, vem de dentro do próprio Congresso. Os
deputados têm resistido à aprovação do projeto,
pois, para muitos, do ponto de vista eleitoral,
mexer na aposentadoria da população traz efeito
político desfavorável. Além disso, o calendário
deste ano não colabora com os defensores da
medida. Janeiro foi mês do recesso parlamentar.
No início de fevereiro começa o Carnaval, que
só termina no dia 14. Para alguns, no dia 15 ou
16. Aos deputados sobra praticamente a última
semana para a votação.
No caso de o escrutínio ficar para março, a
situação começará a ficar mais delicada, pois
os deputados estarão dedicados às mudanças
partidárias para concorrer às eleições. O prazo
limite para a troca de partido é dia 2 de abril.
Ou seja, o governo Temer terá de novamente

transformar o Congresso num grande balcão de
negócios para votar a matéria em fevereiro e
torcer para que tudo dê certo no Senado, onde
a situação, até o momento, é incerta. O Senado
poder fazer ajustes e devolver o projeto para
a Câmara em junho, na boca do gol da Copa
do Mundo na Rússia e próximo das eleições.
Alterações no texto
Para tentar aprovar a reforma, o governo
já aceitou desidratar o texto a uma versão
bem mais enxuta que a original, a exemplo
da redução de 25 para 15 anos no tempo
mínimo de contribuição para os trabalhadores que quiserem se aposentar. A regra vale
apenas para quem atua na iniciativa privada.
Já os servidores públicos ainda terão de
contribuir por 25 anos, ao menos.
A gestão Temer também abdicou de
fazer qualquer alteração na aposentadoria
rural e no BPC - Benefício de Prestação
Continuada. Porém, o principal ponto da
reforma foi mantido, o de estabelecer uma
idade mínima para aposentadoria dos
trabalhadores, que começará em 53 anos
para mulheres e 55 anos para os homens e
será elevada gradativamente para 62 anos,
no caso das mulheres, e 65 anos, no caso
dos homens.

Déficit na Previdência é questionado em audiência
A Comissão Mista de Orçamento - CMO
realizou audiência para debater as contas
da Previdência Social. O governo fala em
déficit de R$ 229 bilhões em 2016 com o
pagamento de benefícios a trabalhadores em
geral e servidores públicos. Já a Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil - Anfip afirma que, após dez
anos de superávit, em 2016, houve déficit
de R$ 56 bilhões nas contas da Seguridade
Social.
Uma das diferenças entre os dois cálculos
é que a Anfip trata de toda a Seguridade – que
reúne Previdência, Assistência Social e Saúde.
Consequentemente a conta leva em consideração também todas as contribuições sociais
que são recolhidas para financiar o sistema,
entre elas a Cofin, PIS/Pasep, CSLL e outras.
O presidente da entidade, Floriano Martins, explicou que a metodologia da Anfip,
utilizada há anos para analisar o orçamento
da Seguridade Social, tem como parâmetro
a Constituição Federal. Segundo ele, o que o
governo faz, diferentemente da Associação,
é escolher uma fonte de financiamento – a
contribuição sobre a folha de pagamentos – e
subtrair o total de gastos. O Regime Geral,
lembrou, está no âmbito da Seguridade Social,
que tem várias fontes de financiamento, como
determina a Constituição.
O governo considera apenas as contribuições previdenciárias sobre a folha salarial. E
também não considera os 30% das verbas
da Seguridade que vão para outras áreas por
força de uma emenda constitucional que desvincula receitas da União - DRU. Enquanto

Cleia Viana/CD

isso, para mostrar para a população o suposto
déficit e para cortar “privilégios” dos servidores públicos, o governo já gastou, em 2017,
R$ 120 milhões com campanha publicitária
para defender a necessidade da reforma da
Previdência. A Justiça Federal do Distrito
Federal chegou a suspender a veiculação
de propagandas do governo federal sobre a
reforma da Previdência Social. “A campanha
publicitária do governo, intitulada Combate aos
Privilégios, desinforma ao passar a ideia de que
haverá mais recursos para o governo investir
em outras áreas se a reforma da Previdência
for aprovada, além de ser paga com o dinheiro

dos trabalhadores”, disse a juíza Rosimayre
Gonçalves de Carvalho em sua decisão.
O secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castagna, questiona as dívidas não cobradas de
grandes empresas com a Previdência, que geram
danos de bilhões de reais aos cofres públicos. “O
governo precisa esclarecer porque não cobra dos
grandes e até mesmo dos pequenos devedores
da Previdência. A meu ver esse seria o primeiro
passo que o governo deveria adotar para equilibrar as contas. É preciso também acabar com
as isenções que não tenham qualquer cunho
social, pois não se revertem em benefícios à
população”, destacou.
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Reforma Trabalhista

O

Centrais e FST retomam pressão
contra Lei 13.467/2017

movimento sindical está se
mobilizando para pressionar
o Congresso no intuito de
reverter os efeitos danosos da reforma trabalhista. Nesse sentido,
as centrais sindicais, após reunião,
avaliaram a possibilidade de nova
paralisação contra a onda de ataques às conquistas sociais e direitos
históricos da classe trabalhadora.
O Fórum Sindical dos Trabalhadores - FST também está preparando
contra-ataque, utilizando os grupos
formados pelo Movimento Resistência - Por Um Brasil Melhor. A
intenção é atuar nas bases eleitorais dos deputados e senadores
e, em Brasília, um grupo atuará
permanentemente no Congresso Nacional. O
prazo para o parlamento converter a Medida
Provisória 808/2017 – que modificou alguns
pontos da reforma trabalhista, mas manteve a
prejudicialidade – em lei é até o mês de abril.
O Executivo e boa parte dos parlamentares,
entretanto, não têm pressa em votar a MP.
Um impasse entre deputados e senadores
está travando a instalação da comissão mista
que analisará a Medida Provisória. O motivo
é a falta de compromisso do provável relator,
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), em
cumprir o acordo feito entre o Senado e o
presidente Michel Temer para que o texto fosse
aprovado sem mudanças naquela Casa, o que
obrigaria o retorno do projeto à Câmara.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), foi um dos principais articuladores
para que Marinho fosse indicado. O potiguar

Julio Fernandes/Ag. Full Time

e o receio de que Marinho colocaria
em risco o acordo.
Os parlamentares apresentaram
967 emendas à MP que modifica
17 artigos da amarga reforma para
torná-la mais palatável. Entre eles
o que determina que as grávidas e
lactantes devam ser afastadas de
atividades insalubres, participação
do sindicato em acordos para estabelecer jornada 12x36 e carência de
18 meses para a migração de um
contrato por prazo indeterminado
para outro de caráter intermitente.
Ao mesmo tempo, a oposição quer
aproveitar a tramitação da MP para
retomar o debate da reforma trabaDirigentes da CNTS em ato contra as reformas
lhista colocando em discussão pontos como acesso gratuito à Justiça Trabalhista,
foi também relator do projeto na Câmara e
fim do imposto sindical e trabalho intermitente.
transformou a proposta de sete mudanças
Se depender dos oposicionistas, a missão
acertadas entre governo e centrais sindicais
do relator não será fácil. O senador Paulo Paim
em uma reformulação que alterou 117 artigos
(PT-RS) foi quem apresentou o maior número
da CLT. Maia, assim como outros líderes da
de emendas – 58 no total. Entre as propostas,
Câmara, quer assegurar que o texto aprovado
está a de revogação completa da reforma e
pelos deputados não seja desfigurado.
mudanças que atenuem pontos considerados
Por outro lado, o presidente do Senado e do
lesivos aos trabalhadores. Ele teme que a MP
Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE), busca
perca a validade antes de ser votada. “É MP
garantir que as modificações acertadas com
para inglês ver. Foi apresentada por pressão
Temer sejam mantidas na MP. O descomproda própria base. O governo não tem intenção
misso de Marinho – já indicado pelo líder do
de aprová-la”, denunciou.
governo no Congresso, deputado André Moura
Paralelo a isso, o Supremo Tribunal Fe(PSC-SE) – causa desconforto nos senadores que
deral - STF analisa ao menos 15 ações que
aceitaram votar a reforma sem alterá-la. Essa
contestam a constitucionalidade de trechos
postura rendeu ao Senado à época a crítica de
das mudanças capitaneadas pelo presidente
que atuava como “casa carimbadora” de projetos
Michel Temer. (Com informações Agência
da Câmara. Eunício manifestou a interlocutores o
Senado, Valor e Zero Hora)
desejo de que a MP fosse controlada pelo Senado

Palavra do Presidente

n

Importância da campanha salarial após a reforma trabalhista
José Lião de Almeida*
Em todo o território nacional se iniciam as campanhas
salariais pós-reforma trabalhista. Um grande desafio
se apresenta ao movimento
sindical. Podemos afirmar que
está em jogo nesse momento
decisivo a própria sobrevivência da maioria das entidades
de base. Também estão ameaçadas as de grau superior, como federações,
confederações e centrais.
Entra em cena a prevalência do negociado sobre o legislado, um dos pilares
de sustentação da Lei 13.467/2017, que
vigora desde novembro do ano passado. É
preciso explorar o espaço aberto para um
novo entendimento em termos de relações
trabalhistas.
No universo em transição que se apresenta hoje no mundo do trabalho deve-se
buscar o equilíbrio entre as forças em jogo,

sempre na direção de proteger
os trabalhadores da exploração e
não permitir a perda de direitos
consagrados por décadas de luta.
Na verdade, a imposição da Lei
atual traz inúmeras distorções, que
agora necessitam de correção, não
só à luz do Direito do Trabalho,
mas principalmente através do
diálogo e entendimento entre as
classes patronal e a laboral.
Uma das mais poderosas ferramentas para corrigir os exageros cometidos
na elaboração da reforma trabalhista é a
Convenção Coletiva de Trabalho - CCT. A
Lei 13.467/2017, que entrou em vigor
em 11 de novembro do ano passado, tem
inúmeros artigos inconstitucionais. A aplicação da reforma trabalhista deverá passar
por um longo período de adaptação, pois
a CLT guarda princípios fundamentais e
constitucionais, que não podem ser violados impunemente, em prejuízo de direitos
adquiridos dos trabalhadores.

Entre estes inúmeros princípios destacamos o da jornada de trabalho em regime
de compensação, inclusive a jornada de
12x36, que somente pode ser adotada por
meio de Acordo ou Convenção Coletiva de
Trabalho, como determina a Constituição
Federal de 1988 (Art. 7º, Inciso XIII). Um
bom exemplo de como a CCT é fundamental
neste momento de acertos e questionamentos.
Por isso mesmo a CNTS, sempre ao lado
das entidades de base que representa, oferece aos seus filiados instrumentos de luta,
como assessoria técnica especializada, não
só nas áreas jurídica e sindical, como também em política e economia, para que assim
possamos encontrar soluções e enfrentarmos
juntos a difícil luta contra as forças conservadoras, que desejam enfiar goela abaixo dos
trabalhadores uma lei injusta, antitrabalhista
e destruidora de direitos.
*Presidente da CNTS
e do SinSaudeSP
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CNTS sugere alterações
à MP da reforma trabalhista

CNTS alerta para a parte do texto
da Medida Provisória 808 que
permite a negociação individual
para estabelecer contratos de jornada
12x36 apenas no setor saúde. Segundo o secretário-geral da Confederação,
Valdirlei Castagna, “o texto afasta os
sindicatos da negociação, impossibilitando a discussão com as empresas
de questões essenciais para a prática
desta jornada, como por exemplo a
garantia de intervalo mínimo, espaço
adequado para descanso, fornecimento
de alimentação apropriada, fixação de
folgas compensatórias, dentre outras
questões, que, a partir de agora, podem ser impostas ao trabalhador, enfraquecido pela ausência do sindicato
na negociação”, disse.
A Confederação, representada também pelos diretores Adair Vassoler e
José Souza da Silva, fez sugestão de emendas
ao deputado Assis Melo (PCdoB/RS) para atender demanda dos profissionais da saúde, que,
após a edição da MP, podem sofrer ainda mais
com jornadas degradantes e remuneração insuficiente. As recomendações da Confederação ao
deputado abordam dois temas: a jornada 12x36
e o trabalho intermitente. No que diz respeito à
questão da jornada de trabalho, a CNTS solicitou que as entidades atuantes no setor de saúde
estabeleçam, somente por meio de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho, horário
de trabalho de doze horas seguidas por trinta e
seis horas ininterruptas de descanso.

Julio Fernandes/Ag. Full Time

dos serviços de saúde em redes públicas, privadas e sem fins lucrativos.
Quanto ao trabalho intermitente,
a posição da CNTS é pela supressão
da parte que proíbe o ingresso destes
trabalhadores ao Programa Seguro-Desemprego. O trabalho intermitente,
novo modelo de contrato de trabalho,
até então inexistente, passou a valer
no último dia 11 de novembro, quando entrou em vigor a Lei 13.467/17.
Esse novo tipo de contrato tem como
característica principal a não continuidade dos trabalhos, ocorrendo com
alternância de períodos de prestação
de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do
empregado e do empregador.
Dirigentes da CNTS com o deputado Assis Melo
“Os serviços em saúde são realizados por equipes multiprofissionais,
como enfermeiros, técnicos, auxiliares, pessoal
A sugestão da Confederação fundamenta-se
de higienização e alimentação, dentre outros,
na necessidade de avaliação por parte da
que para um bom desempenho e resolutivirepresentação dos trabalhadores da saúde
dade de seus afazeres, precisam, necessanos estabelecimentos privados, públicos e
riamente estarem em plena sintonia, sendo
sem fins lucrativos, com objetivo de verificar
aconselhável que todos seus integrantes esas condições físicas, de pessoal e material,
tejam plenamente integrados e conhecedores
na destinação de espaço adequado para
das rotinas diárias do trabalho, do contrário os
descanso e realização das refeições; fornecipróprios usuários do Sistema Único de Saúde
mento de alimentação; garantia do intervalo
podem estar submetidos a riscos indesejáveis”,
mínimo intrajornada, assim como a previsão
avaliou Valdirlei Castagna. A CNTS também
de folgas compensatórias daqueles que estiestá articulando com as entidades da área de
verem submetidos a esta prática de jornada
saúde em busca de apoio para a execução das
de trabalho, proporcionando, também, o usuemendas sugeridas.
fruto de um melhor atendimento aos usuários

Decisões sobre direitos pós reforma são divergentes
As pendências que cercam o tema alimentam críticas de entidades sindicais, advogados e especialistas, que veem insegurança
jurídica em decisões proferidas em ações
trabalhistas. Portanto, os efeitos da reforma
trabalhista – Lei 13.467/2017 – ainda são
incipientes. A incidência das novas regras em
contratos de trabalho antigos ou em ações
protocoladas antes de novembro, junto à possibilidade de alterações na própria reforma,
são as principais incógnitas. Há casos de
interpretações divergentes entre julgadores
que, ao analisarem processos antigos, usam
o novo entendimento.
Congressos e ações de atualização são realizados por tribunais e entidades da magistratura
na tentativa de interpretar juridicamente as mudanças. Mas visão mais clara sobre o assunto
será possível ao longo deste ano. O Tribunal
Superior do Trabalho - TST marcou para 6 de
fevereiro o início das discussões para alterações nas súmulas que norteiam a atuação dos
juízes. Ao todo, 35 propostas formuladas pela
Comissão de Jurisprudência serão debatidas.
Há magistrados, por exemplo, que já condenaram trabalhadores a pagar honorários de
sucumbência – devidos ao advogado da parte
vencedora – em processos antigos e outros que
dispensam o pagamento por entenderem que
no momento de propor a ação trabalhista a
norma ainda não existia e, portanto, não seria
possível ter ciência da possível condenação.
Os magistrados apostam que a tendência é

que os temas de direito material – que tratam
dos pedidos como terceirização, horas extras,
horas intinere etc. – só poderão ser aplicados
aos processos ajuizados após 11 de novembro.
Já as questões processuais, como prazos e
custas teriam aplicação imediata a todos os
processos pendentes de decisão.
Com base na hipótese de que os trabalhadores só sofreriam as alterações da reforma
nas demandas posteriores a 11 de novembro,
o TRT de São Paulo registrou um número recorde de novas ações na véspera da entrada
em vigor da lei. Foram 12.626 novos processos
no tribunal. Praticamente sete vezes mais que
a média diária de ações do mês de novembro,
de 1.879 casos novos.
Imposto Sindical
Enquanto as decisões sobre o tema não se
tornam homogêneas, o movimento sindical se
articula. As entidades foram atingidas diretamente com a exclusão da obrigatoriedade de
pagamento do imposto sindical pelos trabalhadores. A Justiça do Trabalho da 12ª Região
proferiu sentença favorável a ação impetrada
pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração
Escolar da Região Serrana - Saaers, de Lages-SC, que solicitou a concessão de tutela de
urgência para autorizar o desconto compulsório
da contribuição sindical em março de 2018.
Segundo a decisão da juíza Patrícia Pereira de
Santana, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal define a contribuição sindical como

tributo. O próprio Código Tributário Nacional
– criado por meio de lei complementar – se
encarrega de definir tributo como “prestação
pecuniária compulsória”. Segundo a juíza, uma
lei ordinária não pode alterar o conteúdo de
uma lei complementar, atestando, portanto, a
ilegalidade da Lei 13.467/17.
“Cabe ao Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade da Lei quando assim o entender
e é o que este juízo faz nesta decisão, com o fim
de resguardar o cumprimento da Constituição
Federal de 1988. Hoje, a discussão é sobre a
contribuição sindical de interesse direto dos sindicatos. Amanhã, a inconstitucionalidade pode
atingir o interesse do cidadão, que pretenderá
do Poder Judiciário a salvaguarda do direito”,
disse a magistrada em sua decisão.
Valdirlei Castagna, secretário-geral da
CNTS, acredita que o movimento sindical
precisa de um posicionamento firme para ser
ouvido. “Temos que ter duas frentes: usar as
convenções internacionais para fortalecer as
negociações coletivas. Nos acordos coletivos de
trabalho que formos realizar, temos que prever
esses dispositivos para minimizar os efeitos da
perversidade da Lei. E as entidades precisam
se preparar para fazer essas negociações. O
segundo ponto, é a atitude do movimento sindical em relação ao Judiciário. Os sindicatos
precisam se estruturar melhor do ponto de
vista jurídico para enfrentar aquilo que não for
possível resolver nas negociações”, afirmou.
(Com Valor Econômico, UOL e O Globo)
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Caos na Saúde

P

País tem 904 mil na fila por cirurgia
eletiva no SUS; espera chega a 12 anos

elo menos 904 mil pessoas esperam por
uma cirurgia eletiva – não urgente – no
Sistema Único de Saúde. Parte desses
pacientes aguarda o procedimento há mais de
10 anos. É o que mostra levantamento inédito
feito pelo Conselho Federal de Medicina - CFM
com dados das secretarias da Saúde dos estados e das capitais brasileiras, obtidos por meio
da Lei de Acesso à Informação. A demora em
realizar procedimentos, afirmam especialistas,
pode agravar o quadro dos pacientes. Segundo
a entidade, o número de demandas represadas
é provavelmente mais alto, já que somente
16 estados e 10 capitais responderam. Há
ainda a fila por procedimentos nos serviços
de saúde federais.
O levantamento revela também que a
quantidade de pessoas que aguardam cirurgia
no sistema público é maior do que o medido
pelo Ministério da Saúde. Em julho de 2017,
a pasta divulgou a primeira lista única desse
tipo de procedimento – antes disso, os números
eram registrados só pelos Estados e municípios
e nunca haviam sido centralizados. Na ocasião,
a pasta informou que a fila era de 804 mil solicitações no país. Novo balanço apresentado
pelo Ministério apontou que, após avaliação
feita pela ouvidoria, o número caiu para 667 mil
pedidos porque havia duplicidade de cadastros
na primeira lista.
O próprio ministro da Saúde, Ricardo Barros, admitiu ao jornal Estadão haver falhas de
informação nas listas passadas pelos governos
locais à pasta. “Quando os estados começaram
a fazer mutirões, constatamos que a maioria
das pessoas que passaram pelas cirurgias
não constava da lista inicial do Estado. Isso
demonstra que nossa fila não era exata”, diz
ele, referindo-se aos mutirões realizados pelos
estados com verba extra federal repassada após
a criação da fila única, em julho.
Cirurgias
Na lista de espera, a maioria dos pedidos
de cirurgias é de catarata, 113.185; hérnia,

95.752; vesícula, 90.275; varizes, 77.854;
e de amígdalas ou adenoide, 37.776, além
de cirurgias ortopédicas. Os estados de Minas
Gerais, São Paulo, Goiás e Ceará apresentam
o maior número de cirurgias pendentes. Entre
as capitais e estados que disponibilizaram informações de perfil dos usuários, as mulheres
representam 67% dos pacientes que aguardam
algum tipo de procedimento especializado.
Ao menos 750 pedidos de cirurgias no país
estão na fila há mais de 10 anos. No Estado
de São Paulo, há casos em que o paciente
aguarda desde 2005, recorde entre os estados
que responderam ao CFM. Na rede paulista,
143 mil pessoas esperam por cirurgia eletiva.
Complicações
A demora na realização de cirurgias pode
levar ao agravamento do quadro de saúde do
paciente, piorando o prognóstico e aumentando

os custos para o próprio sistema. Quem não
faz a cirurgia eletiva, diz Britto Ribeiro, “vai
acabar caindo um dia no sistema de urgência
e emergência ou operado num quadro muito
pior do que no início da doença”.
Para melhorar este panorama, Britto Ribeiro
defende políticas integradas entre os entes federados. “O número de pacientes que precisam
dos procedimentos e não têm acesso ao SUS é
imenso. Tanto os dados do Ministério, quanto os
dados do Conselho Federal de Saúde são subestimados, muito aquém da realidade. Há ainda
aquelas pessoas que precisam da cirurgia, mas
nem sequer têm acesso ao especialista que dá
o encaminhamento”. [….] É necessário que o
governo federal estabeleça políticas públicas
com os estados e municípios para poder organizar o sistema e dar acesso desses pacientes
ao sistema de saúde”, disse. (Com Estadão e
Agência Brasil)

Banco Mundial defende menos Estado
e mais mercado nos setores sociais
A pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola
Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Lígia
Giovanella, critica as assertivas pró-ajuste do
governo brasileiro, apresentadas e defendidas
no relatório Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e da equidade do gasto público no Brasil,
do Banco Mundial, em especial, no que se
refere ao financiamento do setor da Saúde. A
pesquisadora aponta que o documento nega as
heterogeneidades sóciodemográficas nacionais e
a determinação social dos processos saúde-doença. Leia, abaixo, trechos da análise, publicada
originalmente no informativo da ENSP/Fiocruz.
“Na afirmativa de que “o governo brasileiro
gasta mais do que pode e, além disso, gasta mal”
está implícito que gasta demais – a receita principal é então cortar gastos. Assim, em segundo
lugar, é necessário ter claro que o objetivo do
relatório é recomendar cortes de gastos públicos,

especialmente gastos sociais, as chamadas despesas primárias, pouco abordando o problema
dos elevados juros e gastos financeiros, nada
se recomendando para redução das elevadas
despesas financeiras que consomem mais de
um terço das receitas da União.
A comparação internacional aponta claramente para o baixo nível de gastos públicos no
Brasil e o crônico subfinanciamento do SUS.
Os gastos públicos com saúde no Brasil como
proporção do PIB correspondem a menos de
4%. Nos países da OECD, em média, os gastos
públicos em saúde correspondem a cerca de
7% do PIB. No Reino Unido, os gastos públicos
com saúde correspondem a 7,8% do PIB, na
Alemanha a 8,4%, na Espanha a 6,6% (Giovanella & Stegmüller, 2014). Ou seja, o governo
brasileiro gasta cerca da metade do que a nossa
riqueza nacional nos permitiria gastar.
O relatório travestido de caráter técnico faz

proselitismo da agenda política do BM de Estado
mínimo, focalização e seletividade na política
social e de saúde. No capítulo saúde centra sua
análise na eficiência e prescreve cortes de despesas em todos os setores de atenção, inclusive
em atenção primária. Nega o desfinanciamento
crônico do SUS e a extrema privatização da
atenção especializada no SUS, seja nos setores
de diagnóstico e hospitalar – 66% dos leitos e
87% dos tomógrafos, por exemplo, são privados.
Nega as heterogeneidades sociodemográficas
nacionais e a determinação social dos processos
saúde-doença. Ademais atribui ao SUS, ineficiências inerentes à elevada participação do setor
privado no sistema de saúde brasileiro.
E recomenda um universalismo básico, um
SUS responsável somente pela atenção básica.
Nega o direito universal à saúde e ao acesso
a serviços de saúde de qualidade conforme
necessidades”.
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Conferência

Debate sobre Vigilância em Saúde vai
reunir duas mil pessoas de todo o Brasil

“P

ropor diretrizes para a formulação da Política Nacional de Vigilância em Saúde
e o fortalecimento de ações de promoção e proteção à saúde” é o principal
objetivo da 1ª Conferência Nacional
de Vigilância em Saúde - CNVS, a
ser realizada em Brasília, no período
de 27 de fevereiro a 2 de março de
2018. O evento deve reunir cerca de
duas mil pessoas de todo o país, entre trabalhadores, usuários, gestores,
conselheiros municipais, estaduais
e nacionais, secretários de saúde e
representantes de movimentos sociais
que atuam em defesa do SUS.
“Entre os desafios está o estabelecimento de um modelo de atenção
à saúde voltado para a redução do
risco da doença e de outros agravos,
onde a promoção, proteção e prevenção ocupem o mesmo patamar e recebam a
mesma importância do que a recuperação e a
assistência”, afirma o presidente do Conselho
Nacional de Saúde - CNS, Ronald dos Santos.
A necessidade de realização da conferência surgiu a partir dos resultados da 15ª
Conferência Nacional de Saúde, realizada
em 2015, e em decorrência de diversos
debates ocorridos no Conselho Nacional de
Saúde - CNS em torno de variadas agendas.
“O evento deverá, entre outras ações, apontar os caminhos para validar o dito popular
de que ‘é melhor prevenir, do que remediar’”,
afirma o presidente do CNS.

O tema central que orientará as discussões
será Vigilância em Saúde: Direito, Conquista e
Defesa de um SUS Público de Qualidade. “De
forma coletiva, vamos trabalhar para se fazer
cumprir os preceitos básicos: construir uma
sociedade livre, justa e solidária, garantir o
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza
e a marginalização, reduzir as desigualdades
sociais e regionais e promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação”, ressalta Ronald dos Santos.
Os debates da Conferência serão conduzidos por quatro subeixos, que tratarão, res-

pectivamente, do lugar da vigilância
em saúde no SUS; responsabilidades
do Estado e dos governos com a vigilância em saúde; saberes, práticas,
processos de trabalhos e tecnologias
na vigilância em saúde; vigilância em
saúde participativa e democrática
para enfrentamento das iniquidades
sociais em saúde.
A 1ª CNVS foi precedida por etapas
preparatórias, realizadas nos estados,
que reuniram propostas apresentadas por participantes de municípios
e macrorregiões. Também ocorreram
conferências livres organizadas pelos
mais diversos públicos, como pessoas
em situação de rua, acadêmicos da
Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, população do campo, da floresta e das águas,
movimento LGBT e povos ciganos, com
a finalidade de discutir necessidades
específicas sobre vigilância em saúde.
A conferência nacional reunirá todas as
propostas aprovadas nessas fases, que serão
apresentadas e defendidas pelos delegados
eleitos e convidados – no caso das conferências livres – em cada uma das etapas.
“É fundamental que, através da democracia
participativa e de um debate concreto em torno
da proteção, promoção e vigilância em saúde,
a gente possa somar forças para garantir em
2018 uma política nacional de vigilância em
saúde para todos”, defende Ronald dos Santos.
A conferência conta com site específico para
informações - www.cnvs.org.br. (Com CNS)

Semana da Saúde 2018:
Conselhos se unem em defesa do SUS
O Conselho Nacional de Saúde aprovou, na reunião ordinária do colegiado em
dezembro, as atividades para a Semana da
Saúde 2018. A fim de valorizar o Sistema
Único de Saúde como política pública
inclusiva e de qualidade, os conselhos nacionais, estaduais e municipais irão se unir
para a realização de diversas atividades em
comemoração ao Dia Mundial da Saúde,
celebrado em 7 de abril.
A programação inicia no dia 2 de abril,
quando os profissionais de saúde irão desenvolver atividades nos locais de trabalho
para dialogar com a sociedade sobre os
serviços de saúde. No dia 3, os conselhos
municipais e estaduais de saúde devem
ocupar as praças e espaços públicos para
conversas com a população.
O CNS organiza para o dia 4 de abril
uma atividade nacional, em Brasília, para
entregar no Supremo Tribunal Federal o
abaixo-assinado, com a expectativa de 3
milhões de assinaturas, em apoio à Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADI
5.658, que tem por objetivo vetar a Emen-

da Constitucional 95/2016, que congela os
investimentos em saúde pelos próximos 20
anos. O plenário do CNS também aprovou
a proposta para a realização da 21ª Plenária Nacional de Conselhos, para o dia
4 de abril.
Já no dia 5 de abril a ideia é realizar
atividades nas universidades, com aulas
públicas e seminários e, no dia 6, organizar
atividades culturais nos mais diferentes
espaços. Nos dias 7 e 8 de abril a semana
será lembrada com a prática de esporte em
espaços públicos e atividades ecumênicas
em diferentes municípios.
Além da construção de estratégias e
ações conjuntas para 2018, o presidente
do CNS, Ronald dos Santos, ainda sugeriu
que no próximo ano ocorram três reuniões
para articulação entre as três esferas do
controle social, com datas previstas para
março, julho e novembro. “A articulação
nessas estruturas é fundamental para conseguirmos o nosso objetivo, no sentido de
que o sistema do controle social também
seja único”. (Fonte: Ascom CNS)

Conselhos definiram estratégias
e ações conjuntas para 2018
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Ensino à Distância

A

CNTS repudia votação relâmpago
que autorizou EaD nos cursos de saúde

CNTS vem a público repudiar a
votação relâmpago e sem quórum
do substitutivo ao Projeto de Lei
5.414/2016 na Comissão de Educação
da Câmara. O presidente do colegiado, deputado Caio Narcio (PSDB-MG), aprovou
em menos de um minuto e com o plenário
completamente vazio o parecer do deputado Atila Lira (PSB-PI), que autorizou a
inclusão de disciplinas virtuais em cursos
da saúde. O texto original do PL proíbe
disciplinas na modalidade à distância em
cursos da área.
A pauta, que impulsionou a proposição
do PL, é fruto de denúncia da CNTS ao
Ministério Público da má qualidade do
ensino à distância no Brasil. A Confederação tem posicionamento contrário ao
substitutivo aprovado, visto que, em razão
das especificidades que envolvem a área
da saúde, não é possível a formação de
profissionais por meios virtuais, já que
a prática no SUS tem como princípio a
assistência humanizada.
A Confederação defende que esse tema,
de extrema importância e impacto, deve ter
assegurado no parlamento os espaços de
debate e votação adequados, principalmente
por se tratar de matéria sujeita à apreciação
conclusiva pelas comissões, ou seja, não vai
ao plenário.
O projeto seguiu para a Comissão de
Seguridade Social e Família da Câmara. A
CNTS vai atuar junto às entidades sindicais
e de classe para pressionar os membros da
comissão no sentido da retomada do texto
original, que visa proibir a modalidade EaD
nos cursos da saúde. Neste momento as
instituições, que têm entre seus princípios
basilares e norteadores a defesa do SUS

Billy Boss/CD

Deputado Caio Nárcio desconsiderou
as opiniões divergentes da audiência
pública do dia anterior

integral, universal e igualitário, devem unir
forças no sentido de impedir a deterioração
da formação em saúde.
A Confederação entende que a discussão
da formação por EaD também envolve a
qualidade da assistência prestada ao povo
brasileiro. Com a aprovação do relatório
favorável ao ensino virtual nos cursos de
saúde, a integridade da população está
ameaçada por uma demanda de mercado
que quer vorazmente ampliar seu escopo e
não tem compromisso algum com o SUS e
com a nação. A CNTS se compromete a lutar,
em todas as instâncias, por uma formação
em saúde de qualidade para o bem do povo
brasileiro.

Manobra
A Comissão de Educação realizou, dia 12
de dezembro, audiência pública para debater
o PL 5.414/2016, que proíbe o incentivo do
governo ao desenvolvimento e à veiculação
de cursos na modalidade à distância na área
de saúde.
A pauta dividiu opiniões. De um lado
o Conselho Nacional de Saúde, Conselho
Federal de Enfermagem e o Fórum dos
Conselhos Federais da Área de Saúde contra
EaD na saúde. Do outro, o Ministério da
Educação e as associações de Educação à
Distância e dos Centros Universitários favoráveis à modalidade de ensino em todas
as áreas.
No dia seguinte, a audiência pública para
a continuidade dos debates e deliberação foi
suspensa devido a ordem do dia. Mas às 21
horas, sem comunicação prévia aos membros, senão um e-mail enviado às pressas,
o presidente da comissão, deputado Caio
Nárcio (PSDB-MG), ofegante pela corrida
do plenário da Câmara até a Comissão,
retomou a reunião com a presença apenas
do deputado Saraiva Felipe (PMDB-MG)
e aprovou o relatório do PL 5.414/2016 a
favor da educação à distância na graduação
em saúde.
Diferentemente do que previa o texto
original do Projeto – permitindo cursos na
modalidade à distância, exceto nos cursos
de saúde –, o parecer do relator estabelece
que o poder público incentivará o desenvolvimento e veiculação de programas de
EaD, respeitando as diretrizes curriculares
nacionais de cada curso, sendo necessário
a revisão das diretrizes em até 730 dias
após a aprovação da lei. (Com Agência
Câmara, Portal Vermelho e ConectaSUS)

Relatora sugere disciplinas optativas à distância
Está na pauta de votações da Comissão
de Educação da Câmara dos Deputados o
parecer da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) ao Projeto de Lei 2.891/2015, que
obriga os cursos de enfermagem a oferecerem, exclusivamente, formação na modalidade presencial. O relatório da deputada,
favorável ao texto, sugere, porém, emenda
que permite a “inclusão de disciplinas optativas ofertadas por EaD”.
Segundo o relatório da deputada, “o argumento central defendido chama a atenção
para a exigência indiscutível de formação
presencial em uma profissão que demanda
contato e cuidados diários e diretos com
pessoas enfermas, o que obriga a forma-

ção teórico-prática, além de
grande carga de estágios curriculares, impossíveis de serem,
todos, cumpridos à distância
e mediados tecnologicamente.
Entretanto, para que não se
perca definitivamente toda
a contribuição que as novas
tecnologias da informação e
da comunicação têm aportado
e ainda aportarão à formação
superior e à aquisição do conhecimento na área da saúde,
em geral, e em particular, na área da enfermagem, sugerimos emenda que permita a
possibilidade de composições curriculares

interessantes, inclusive por
meio da inclusão de disciplinas
optativas ofertadas por EaD”.
A CNTS tem preocupação
em relação à emenda da deputada por não estabelecer limites
e parâmetros para a quantidade
de disciplinas que podem ser
ministradas virtualmente, visto
que o cenário atual apresentado
pelo Cofen, após visitas técnicas
a mais de 300 polos de apoio
presencial, constatou o total
descuido com a formação profissional e com
a segurança do paciente que será atendido
pelos egressos.
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Violência

A

União Global dos Enfermeiros aprova
pauta contra agressões às enfermeiras

violência laboral contra enfermeiros, que
atinge apenas no Estado de São Paulo
75% dos profissionais, segundo levantamento do Conselho Regional de Enfermagem
de São Paulo - Coren-SP e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - Cremesp, foi tema de debate da reunião da União
Global de Enfermeiros - Global Nurses United,
realizado em 1º de dezembro, em Quebec, no
Canadá. O evento é realizado anualmente e
reúne representantes de 17 países, incluindo
América Latina, Europa e Estados Unidos. O
objetivo é alertar a sociedade sobre a realidade
vivenciada em todo o mundo e para ajudar no
combate dos atos cometidos.
A CNTS tem denunciado os recorrentes
casos de agressões que atingem os trabalhadores da área de saúde, mas principalmente,
profissionais da enfermagem. São várias as
denúncias levadas às entidades sindicais e
de classe representativas da categoria, que
informam da violência sofrida por parte de
chefias, pacientes e de seus familiares que,
descontentes com as falhas na assistência,
como a falta de profissionais, de equipamentos e de remédios, descontam sua revolta nos
trabalhadores.
A insegurança decorre, também, por conta do atendimento a pacientes dependentes

químicos, com problemas psiquiátricos ou
criminosos, às vezes perseguidos e atacados
no interior dos hospitais. Os registros mais
comuns são os de violência verbal, seguidos
de agressão psicológica e, por fim, física. E
a maioria dos casos de violência ocorre no
Sistema Único de Saúde - SUS.
Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem representam cerca de 70% do

quadro de profissionais e são responsáveis por
60% das ações de saúde em uma instituição
hospitalar. Os profissionais da enfermagem são
submetidos a jornada de trabalho exaustiva,
desumana, que causa cansaço e estresse,
diminui a produtividade e a qualidade de
vida. E são os que ficam mais tempo junto
dos doentes e seus familiares, ficando mais
vulneráveis a agressões.
A questão de gênero também tem grande
peso na violência contra profissionais da saúde, como apontam o Conselho Regional de
Medicina - CRM-PR e o Conselho Regional de
Enfermagem - Coren-PR, já que entre auxiliares de enfermagem, técnicos e enfermeiros, as
mulheres representam 87% dos profissionais,
com idade média entre 36 e 50 anos. Nas
faculdades também já são a maioria.
Diante dos dados crescentes, a CNTS sugeriu ao deputado Paulo Fernando dos Santos
- Paulão (PT-AL), presidente da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos
Deputados, e ao senador Paulo Paim (PT/RS),
vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a realização de audiência pública
para discutir a grave questão da violência moral
e física sofrida pelos trabalhadores da saúde.
Os colegiados aprovaram os requerimentos das
audiências, mas ainda não há data prevista.

Janeiro Branco: Campanha
mundial alerta sobre saúde mental
A Campanha Janeiro Branco é dedicada
a colocar os temas da saúde mental em
máxima evidência no mundo em nome da
prevenção ao adoecimento emocional da humanidade. A ação é dedicada a sensibilizar
as mídias, as instituições sociais, públicas
e privadas, e os poderes constituídos em
relação à importância de projetos estratégicos e políticas públicas empenhadas
em valorizar e em atender as demandas
individuais e coletivas, direta ou indiretamente, relacionadas aos universos
da saúde mental. Um dos objetivos do
Janeiro Branco, que tem como tema
esse ano “Quem cuida da mente, cuida
da vida”, é chamar a atenção de todo o
mundo para os temas da saúde mental
e da saúde emocional nas vidas das
pessoas.
Quando se fala em saúde mental,
muitos relacionam à ausência de doenças, como depressão, ansiedade, bipolaridade etc. A Organização Mundial da Saúde
- OMS, entretanto, conceitua saúde como
um completo estado de bem-estar físico,
mental e social e não apenas a ausência de
doenças ou demais enfermidades.
A CNTS tem grande preocupação com
a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores da saúde que estão expostos a

diferentes fatores de estresse que afetam seu
bem-estar, como por exemplo, a longa jornada de trabalho, a falta de reconhecimento
profissional, a alta exposição a riscos, bem
como o contato direto com o sofrimento,
a dor, hostilidade e, não raras as vezes, a
morte. O resultado dessa soma de fatores

gera estresse, a depressão e pode levar à
Síndrome de Burnout, uma doença ocupacional classificada como transtorno mental.
O tema da campanha consta na cartilha
sobre doenças ocupacionais, editada pela
Confederação, com informações sobre acidentes de trabalho, normas que protejam o
trabalhador e como prevenir acidentes. “A
OIT estima que cerca de 4% do PIB anual

do mundo – cerca de U$ 1,25 trilhão –
sejam perdidos em gastos diretos e indiretos provenientes de acidentes e doenças
profissionais, em indenizações pagas aos
trabalhadores, interrupção de produção e
gastos médicos”.
A campanha Janeiro Branco foi proposta
pelo psicólogo Leonardo Abrahão com
outros psicólogos de Minas Gerais, em
2013, e tem como objetivo tornar janeiro
o mês oficial para pensar e promover
ações em prol da saúde mental, assim
como já ocorre com o Setembro Amarelo
– para prevenção do suicídio; Outubro
Rosa – combate ao câncer de mama; e
Novembro Azul – combate ao câncer de
próstata. O mês de janeiro foi escolhido
pelo fato de as pessoas repensarem
suas vidas, planos e sonhos a cada ano
novo, então o primeiro mês é o marco
inicial. A cor branca foi escolhida pelo
fato de ser a junção de todas as cores,
remetendo à ideia de que o indivíduo para
ter saúde mental precisa estar em harmonia
em todas as áreas de sua vida. Além da
junção das cores, o branco é a cor sobre a
qual podemos jogar outras cores e colorir à
nossa maneira, remetendo à ideia de que é
possível “pintar” a vida de diferentes formas.
(Com site Janeiro Branco)

14

n

JORNAL CNTS

l

Novembro/Dezembro de 2017/Janeiro de 2018

Federações e Sindicatos

Fetessesc completa 39 anos
de luta ao lado dos trabalhadores
Para resgatar a história de luta e de ações
em prol do trabalhador
a Fetessesc lançou na
semana de comemoração dos seus 39 anos
o conteúdo multimídia
Fetessesc 39 anos - Ao
lado do trabalhador.
O internauta poderá
acessar depoimentos
de diretores sobre a
história da Federação
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina, fotos, a história da entidade em texto e
alguns materiais informativos. A Federação foi
fundada em 16 de dezembro de 1978.
O presidente da Federação, Cleber
Cândido, analisou o trabalho exercido pela
entidade nos 39 anos: “A Federação vem
realizando importante trabalho com ações
integradas entre os sindicatos dos trabalhadores da área da saúde. Sempre defendendo
princípios e bandeiras por meio de lutas
necessárias para a melhor organização e mobilização dos trabalhadores, com o objetivo
central de melhorar as condições de trabalho e conquistar direitos. Nos últimos anos
estamos em luta para melhores negociações
no piso estadual, pelas 30 horas para a En-

fermagem, pelo fim do Fator Previdenciário
e a garantia da aposentadoria especial para
a categoria, entre outros”.
Para a vice-presidente, Maria Salete Cross,
nessas quase quatro décadas de existência, a
Fetessesc esteve efetivamente presente nas
lutas dos trabalhadores da saúde. “A Fetessesc
mostrou sua real função ao participar ativamente como representante de seus sindicatos
e dos trabalhadores e trabalhadoras na saúde
catarinense. Que o aprendizado seja uma lição
que perdure por mais décadas de trabalho que
virão. As batalhas se levantam novamente
contra a classe trabalhadora e, mais do que
nunca, estar ativa e fazer parte desse trabalho
de defesa de direitos é fundamental para que
possamos olhar à frente e ver que teremos sim
um futuro melhor”. (Fonte: Ascom Fetessesc)

Sitessch convoca união para definir
Campanha Salarial 2018/2019
“Agora, mais do
que nunca, é hora
de somar forças,
pois merecemos
mais”. É com foco
nesta afirmativa
que a presidenta
do Sindicato dos
Trabalhadores em
Estabelecimentos
de Serviços de Saúde de Chapecó e
Região, Maria Salete Cross, tem chamado
a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras da área para que participem das
assembleias que vão definir, dentre outras
cláusulas, o reajuste salarial da categoria
para o próximo período, 2018/2019. Neste
ano, apenas as cláusulas econômicas serão
negociadas. Dentre elas está a reivindicação
por salário justo, piso por função, aumento
real de salário e correção da inflação.
Para a presidenta da entidade sindical,
a participação dos trabalhadores e trabalhadoras nas assembleias será fundamental
para garantir avanços positivos. “Precisamos unir nossas forças. O Sindicato sempre
esteve do lado dos trabalhadores e nunca
fugiu da luta. Agora é a hora de estarmos
ainda mais juntos contra a opressão dos
patrões e contra a retirada de direitos da

categoria”, afirma
Maria Salete.
Ao todo, serão realizadas 25
assembleias nas
cidades da base
de abrangência
do Sitessch. A primeira assembleia
foi realizada dia
15 de janeiro na
cidade de Xavantina. No mesmo dia, mais cinco cidades
foram visitadas para reunir os trabalhadores: Seara, São Lourenço do Oeste, Itá,
Quilombo e Coronel Freitas, todas no oeste
catarinense. As assembleias aconteceram
até o dia 25 de janeiro, quando foi realizada a última reunião na sede do Sitessch,
em Chapecó.
Quem ainda não é sócio, pode preencher a ficha de sindicalização disponível no
site: sitessch.com.br/filiacoes, entregar na
sede do Sindicato ou enviar por e-mail para
sitessch@terra.com.br. A ficha também
pode ser adquirida com um dos diretores
nos locais de trabalho, em Chapecó ou
nas subsedes de Xanxerê, Concórdia e São
Miguel do Oeste. Mais informações através
pelo telefone 49 - 3905-3000. (Patrícia
Duarte – Ascom Sitessch)

Diretoria do Sitessch
reúne trabalhadores
do SAMU
A reunião com trabalhadores do
SAMU de Chapecó ocorreu dia 3 de
janeiro, no auditório do Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde de Chapecó e Região
- Sitessch, e teve como objetivo principal passar informações e orientações
acerca da transição administrativa do
SAMU. O encontro foi coordenado pela
presidenta do Sindicato, Maria Salete
Cross; pelo vice, Fábio Ramos Nunes;
e pela assessoria jurídica.
A administração do SAMU está sendo transferida de empresas administradoras. Porém, débitos trabalhistas e de
verbas rescisórias têm preocupado os
representantes sindicais e os trabalhadores. Com cerca de R$ 22 milhões a
receber do governo estadual, a quitação
das verbas rescisórias dos trabalhadores não estava garantida. Uma ação
judicial, pedindo o bloqueio deste valor
com repasse direto aos trabalhadores,
garantiu o pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2017. Esta foi
ajuizada pela Fetessesc, representando
os sindicatos filiados; o SindSaude Florianópolis e o Sindicato dos Médicos.
Além disso, a atual administradora
chega com novas regras para recontratação dos trabalhadores. “Isso também
tem nos preocupado bastante, pois não
podemos permitir que enfermeiros, por
exemplo, sejam contratados como pessoas jurídicas ou terceirizados. Por isso,
já entramos com defesa dessa questão
para buscar que permaneçam as formas
de contratações anteriores”, destaca a
presidenta do Sitessch.
Com relação ao pagamento das verbas rescisórias, cerca de R$ 19 milhões
restantes devem ser garantidos para
quitar a dívida com os trabalhadores.
Porém, a diferença de multa de FGTS,
por exemplo, deverá ser cobrada judicialmente por cada trabalhador, pois,
conforme Maria Salete, não há garantia
desse pagamento. A direção do Sitessch
acompanha a situação passo a passo
e está de portas abertas para prestar
orientações a todos os trabalhadores
do SAMU assistidos pela base sindical.
“O sindicato tem dado todo o suporte
necessário aos trabalhadores desde o
início desta transição administrativa, no
dia 15 de dezembro. Estivemos firmes
na audiência realizada no Ministério
Público do Trabalho, dia 28 de dezembro, em Florianópolis, representando a
Federação e enquanto diretoria sindical
com o intuito de evitar que esses trabalhadores e trabalhadoras sejam lesados
e tenham seus direitos garantidos”,
afirma. (Texto e foto: Patrícia Duarte –
Ascom Sitessch)
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Diretoria do Sateal é empossada
e reafirma compromisso com a enfermagem
Com um discurso pautado no enfrentamento da reforma trabalhista,
pela valorização da enfermagem e o
combate ao assédio moral no ambiente
de trabalho, Mário Jorge Filho tomou
posse como presidente reeleito, junto à
nova diretoria do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Alagoas - Sateal, para a gestão
2018-2021. A solenidade aconteceu na
sede do Sindicato, em Maceió, sendo
comandada pelo presidente da Nova
Central em Alagoas, Manoel Januário
Filho. Presentes ao evento, diretores e
suplentes reafirmaram o compromisso
em defender as bandeiras de luta dos
auxiliares e técnicos de enfermagem.
“Enfrentamos um momento diferente na
história política do movimento sindical, com
a Lei 13.467/2017, que exclui direitos conquistados pela classe trabalhadora. O impacto
dos danos só será medido a partir da vigência
da reforma, em 2018. Além das questões que
envolvem o governo federal, também lutamos
pelo combate ao assédio moral, pela implantação da jornada de 30 horas semanais, do piso
salarial nacional e da Resolução 418, que trata
da especialização do técnico de enfermagem,
e pelo cumprimento da NR32. Essas e outras
bandeiras precisam ser disseminadas entre
todos os profissionais da enfermagem”, afirmou
Mário Jorge.
Outro compromisso da nova gestão é com

a valorização da enfermagem. Um dos maiores
combates do Sateal tem sido a sobrecarga de
trabalho e o dimensionamento de pessoal. Diversas unidades de saúde já foram denunciadas
ao Ministério do Trabalho pelas duas práticas,
que são danosas aos trabalhadores e pacientes.
“Os profissionais auxiliar e técnico são
protagonistas no processo do cuidado e não
atuam em retaguarda. A enfermagem alagoana
não pode render-se. A unidade da categoria é
indispensável. Não podemos aceitar a proposta
patronal de salário mínimo para auxiliar e técnico de enfermagem. Temos que propor ainda
uma integração na equipe de saúde e não ser
apenas coadjuvante no processo, pois a enfermagem é a mola propulsora da saúde”, frisou
Mário Jorge. (Fonte: Ascom Sateal)

Sindicato propõe melhorias
para servidores de Maragogi
A assessora jurídica do Sateal, Mônica
Carvalhal, participou de reunião com o controlador de Maragogi/AL, Paulo Nunes, para
discutir a adequação da política salarial dos
profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem do município. “A prefeitura aprovou
a implantação da data base e o Sindicato
propôs o mês de maio de 2018 para reajuste
nos salários. Estamos em negociação com esta
data”, explica Mônica.
Além da adequação, o Sindicato solicita
o enquadramento dos auxiliares habilitados
para atuar como técnicos de enfermagem,
além da incorporação nos vencimentos para
quem possui especializações, de acordo com
a Resolução 418/2011 do Conselho Federal

de Enfermagem. O Sateal também cobra o
fornecimento de fardamentos, equipamentos
de proteção individual - EPIs e a realização
periódica de exames de investigação clínica.
Durante a reunião, o controlador explicou
os motivos para a suspensão dos pagamentos
das insalubridades. De acordo com Nunes, o
município não possuía lei que regulamentasse
os repasses. A lei foi sancionada em novembro
de 2017 e agora a prefeitura pretende iniciar
a produção de laudos periciais em todos os
setores, a fim de verificar os percentuais em que
cada trabalhador está enquadrado. Segundo o
gestor, os servidores com direito a receber o
adicional terão pagamentos retroativos efetuados. (Fonte: Ascom Sateal)

Sindsaúde-CE lança
campanha salarial 2018
em ato público
O Sindicato dos Trabalhadores da
Saúde do Ceará - Sindsaúde participou do lançamento da campanha salarial 2018 dos servidores municipais,
dia 19 de janeiro, em frente ao Paço
Municipal, em Fortaleza. Entre as
reivindicações, o reajuste salarial com
reposição das perdas com a inflação
dos dois últimos anos, que chegam
a 9,4% (6,28% em 2016 e 2,94%
em 2017 – IPCA), a atualização dos
anuênios, a ampliação do aporte de
recursos para o IPM e para o Previfor,
e a realização de concurso público.
Uma comissão de representantes
sindicais foi recebida e entregou a
pauta de reivindicações. Uma reunião foi agendada para o dia 8 de
fevereiro, dentro da Mesa Geral de
Negociação. Nesta mesa, o dirigente
Messias Carlos é o representante do
Sindsaúde. O ato foi realizado pela
Frente das Entidades Representativas
dos Servidores e Empregados Públicos
de Fortaleza - FersepFor, composta por
15 entidades sindicais representativas
dos servidores municipais.
Já na pauta específica dos servidores da saúde estão a implantação
da Política de Educação Permanente,
o decreto de formalização da Produtividade Atenção Básica, a revisão dos
critérios previstos na Lei Municipal
que disciplina os recursos do PMAQ,
a imediata implantação do adicional
de insalubridade dos profissionais
de nível médio que ingressaram pelo
concurso 2015, a convocação do
Cadastro de Reserva do concurso
2015 e a implantação de medidas
de segurança para trabalhadores e
usuários das unidades de saúde do
município, em virtude do aumento
crescente da violência. (Fonte: Ascom
Sindsaúde-CE)

Ministério Público de Pilar
recebe denúncia do Sateal
O presidente do Sateal, Mário Jorge Filho,
acompanhado da assessora jurídica, Mônica
Carvalhal, e dos servidores auxiliares e técnicos
de enfermagem do município de Pilar estiveram em audiência dia 10 de janeiro, com o
representante do Ministério Público Estadual,
Silvio Azevedo, para denunciar uma série de
irregularidades cometidas pela prefeitura do
município. Uma nova reunião, dessa vez com a
presença de gestores municipais, ficou marcada
para o Fórum de Pilar.
As denúncias apontam que servidores lotados no mini pronto socorro foram transferidos
para o hospital Nossa Senhora de Lourdes e
maternidade Armando Lages, unidade privada,
sob a alegação de reforma da unidade de ori-

gem, que passou a ser centro de especialidades.
Com a transferência, os trabalhadores tiveram
importantes benefícios suspensos.
O grupo denunciou ainda a ausência de
enfermeiro supervisor no horário noturno e nos
finais de semana. Os profissionais alegam que
não existe um tratamento “cortês” por parte da
provedora. “Esperamos que a situação desses
profissionais seja resolvida o mais rápido possível, pois não é aceitável que servidores, em
pleno direito do exercício profissional, sejam
tratados de forma tão desrespeitosa. Especialmente porque a situação não é recente e a
gestão municipal vem postergando a resolução
do impasse”, frisou Mário Jorge Filho. (Fonte:
Ascom Sateal)

Os servidores municipais de
Fortaleza, inclusive os da saúde,
estão há dois anos sem
reajuste salarial

16

JORNAL CNTS

l

Novembro/Dezembro de 2017/Janeiro de 2018

Sipern negocia Campanha Salarial 2018
A pauta de reivindicações da Campanha
Salarial 2018 Sindicato
dos Trabalhadores na
Saúde do Estado do Rio
Grande do Norte - Sipern foi aprovada pelos
trabalhadores dia 15
de dezembro, em assembleia geral realizada
no auditório do Hospital João Machado. Além
da busca pela reposição do reajuste salarial e
aumento real, o requerimento elaborado pela
direção do Sipern e trabalhadores tem por objetivo proteger os direitos por meio da Convenção
Coletiva de Trabalho.
A pauta de reivindicações foi encaminhada
ao Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde do
Estado, para dar início às negociações. O presidente do Sindicato, Domingos Ferreira, avaliou
que essa será a campanha salarial mais difícil
da história. “Temos que ter consciência de que
as mais de 50 cláusulas sociais, que formam
a nossa Convenção Coletiva, estão ameaçadas
e que elas são de grande importância para os
trabalhadores que formam a nossa base”.
Para a diretoria, a categoria precisa sair
da zona de conforto para garantir e se manter
firme em um cenário composto por novas leis
trabalhistas. No entendimento do Sindicato, a
sucessão de resultados positivos conquistados
nos últimos 10 anos ofuscou o pensamento
coletivo da classe.
“Percebemos que a ficha ainda não caiu para

o trabalhador. Infelizmente, só sentiremos as
consequências quando
as empresas começarem
a trabalhar com as novas leis, e pode ser que
seja tarde para voltar
atrás. Agora é o momento de dialogarmos sobre
esses assuntos com nossas famílias e com nossos colegas de trabalho”,
ressaltou José Wilde Correia, diretor Financeiro.
A nova lei trabalhista passou a valer a partir
do dia 11 de novembro de 2017. “Muitos pontos
que estão inseridos em nossa pauta servem para
combater as leis trabalhistas da reforma e esse
é o principal objeto de negociação para essa
campanha. Se o trabalhador não entender que
a reforma trabalhista é a arma que os patrões
usarão para achatar salários, tirar direitos e
demitir, nós e as gerações futuras iremos sofrer
muito”, disse o diretor.
“A negociação está difícil. Em mais uma rodada a CCT não foi possível chegar a um acordo. O
problema é que o Sindicato patronal quer retirar
da Convenção atual vários benefícios conquistados ao longo de muitos anos. O Sindicato está se
esforçando para manter todos os benefícios, mas
está difícil.”, afirma o presidente do Sipern, ao
lembrar que o Sipern é responsável pela maioria
dos trabalhadores em hospitais e clínicas do setor
privado de saúde do Estado. Domingos Ferreira
convoca a base para estar presente e junto para
somar forças. (Fonte: Ascom Sipern)

SEESSA-AB empossa nova diretoria
O Sindicato dos Trabalhadores de Saúde e
Entidades Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas do Agreste da Borborema - SEESSA-AB deu
posse à nova diretoria. O presidente reeleito,
Josemar Bezerra da Nóbrega, usou da palavra
para agradecer a Deus por mais essa vitória e a
todos os trabalhadores da saúde que confiaram
mais uma vez no seu trabalho, como também
àqueles que não votaram em sua chapa. “Vamos
trabalhar para toda a categoria, sem nenhuma
divergência ou discriminação”, ressaltou.
A solenidade de posse dos novos integrantes da
diretoria, composta por 22 membros, No entanto,
foi realizada em 22 de dezembro. As eleições
ocorreram dia 19 de outubro de 2017, para um
mandato de cinco anos, sendo vencedora a chapa
1 - Resistir na luta para avançar, que obteve um
percentual de 57,3% dos votos válidos.
Josemar Bezerra lembrou que o ano de 2017
foi de muita turbulência em todos os sentidos,
sendo a maior, na modificação da lei do trabalho.
“Iremos enfrentar grandes desafios e dificuldades

e estamos travando várias ações judiciais em prol
de toda a categoria, sendo sócio ou não. Todos
unidos, Sindicato e trabalhadores, seremos fortes
em um só propósito: vencer a classe patronal, pois
faremos prevalecer a justiça do trabalho”. (Fonte:
Dir. de Imprensa e Comunicação do SEESSA-AB)

Diretoria Executiva

Sintesac denuncia
perseguição por parte
do governo do Acre
O Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do
Estado do Acre - Sintesac denuncia perseguição a enfermeiros do Hospital de Emergências
de Rio Branco. O caso mais recente envolveu o
enfermeiro João Batista Ferreira que trabalhava
há 25 anos no Pronto de Socorro - Huerb e foi
transferido, por ordem do secretário de saúde
do Estado, Gemil Junior, para Hospital de Saúde Mental do Acre - Hosmac. A transferência
causou revolta aos companheiros de trabalho,
que alegaram que o enfermeiro sofre perseguição do secretário por questões políticas, já que
Gemil Junior é pretenso candidato a deputado
estadual e estaria assustado com a liderança de
João Batista junto aos servidores e população.
A CNTS se solidariza com o Sindicato, que
sempre lutou em defesa da saúde pública de
qualidade, pela melhoria do atendimento aos
pacientes e pelos direitos dos trabalhadores. A
Confederação reforça ainda que estará vigilante
aos casos de perseguição e assédio aos trabalhadores da saúde.
Para o presidente do Sintesac, Adailton
Cruz, a transferência do enfermeiro foi uma
represália e a categoria não aceitará qualquer
tipo de perseguição política. “Foi uma forma
de tentar calar uma voz que não concordava
com os desmandos e a falta de condições de
atendimento no hospital. Não foi uma medida
técnica, mas política, de pura perseguição a
um lutador”, disse.
O próprio João Batista relatou ter sido pego
de surpresa com a transferência: “Fui notificado
por telefone, onde me mandaram me apresentar
no Hosmac. Ainda busquei saber os motivos e a
resposta foi por estarmos fazendo muito barulho
no Huerb. Mas isso não vai nos derrubar. Vamos
atuar de forma ainda mais firme em defesa dos
servidores e dos usuários do Sistema Único de
Saúde ”. (Fonte: Sintesac)

Presidente - Josemar Bezerra da Nobrega; Vice-Presidente - Jose Antonio da Silva; Secretário
- Audria Barros; Tesoureiro - Jose de Almeida Silva;
1° Dir. de Formação Sindical - Sandro Nogueira de
Lima; 1º Dir. de Imprensa e Comunicação - Marcos Aurélio Rodrigues de Lima; 1° Dir. de Saúde e
Segurança do Trabalho - Tamara Maia de Oliveira;
1º Dir. de Cultura, Esporte e Lazer - Joan Moura
da Silva; Suplentes da Diretoria Executiva: Adilma
Mendes Albuquerque, Inácia Cristiano de Paula,
Cristovão Gomes da Silva, Jose Edson Araujo de
Farias, Edna Santos Coutinho, Marcelino Belo da
Silva, Tereza Cristina Lopes de Alcantara Sousa,
Francisco das Chagas Silva.

Feessers e sindisaúdes resistem à Lei 13.467/17
e alertam para caos na saúde
A Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado
do Rio Grande do Sul - Feessers e sindicatos
da base alertam autoridades, movimentos
sociais e imprensa sobre a situação caótica da saúde gaúcha frente ao desmonte
praticado pelos governos Sartori – a nível
estadual – e Temer – a nível federal –, ambos
do MDB. A Federação rejeita integralmente
a Lei 13.467/17, da reforma trabalhista,
que entrou em vigor dia 11 de novembro,
unindo-se a outras entidades no combate

às contratações precárias, aprovadas pelo
Congresso, que virou as costas para os
trabalhadores.
“Não aceitamos nenhum dos pontos desta famigerada alteração da CLT e seguimos
firmes e intransigentes na defesa dos direitos
fundamentais previstos na Constituição Federal e nas convenções da OIT – da qual o
Brasil é signatário – com o objetivo de manter a dignidade do trabalho, com contratos
de jornada definida, intervalos intrajornada
e descanso semanal, salários e adicionais,

férias de 30 dias, décimo terceiro e o direito
à livre negociação apenas para conquistas
mais benéficas do que o legislado”, disse
o presidente da Feessers, Milton Kempfer.
Segundo a entidade, o massacre aos
trabalhadores e suas famílias está quase
irrecuperável, podendo piorar, em muito,
com a vigência da reforma trabalhista. “Há
muito o que fazer para recompor o setor
saúde, fundamental para toda população,
porque lida com vidas”, disse Kempfer.
(Fonte: Ascom Feessers)
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Federações e Sindicatos

SinSaudeSP presente em audiência
sobre a lei de descanso na enfermagem
Os diretores
do SinSaudeSP
Geraldo Isidoro
Santana e José
Fr a n c i s c o d o s
Santos estiveram
presentes na segunda audiência
pública na Câmara Municipal de
São Paulo sobre o Projeto de Lei 274/2017,
que trata da Lei de Descanso na Enfermagem,
de autoria da vereadora Adriana Ramalho.
O PL 274 foi uma sugestão da diretoria do
SinSaudeSP à vereadora Adriana, que acolheu
a luta do Sindicato por lugares dignos de descanso nos hospitais. Já existem PLs tratando
do assunto no âmbito federal (PL 597/2015,
do senador Valdir Raupp) e estadual em SP
(1.240/2015, do deputado Carlos Giannazi).

A diretoria do SinSaudeSP reuniu-se
com representantes do Grupo Fleury para
tratar de assuntos trabalhistas e sindicais.
A reunião foi coordenada pelo presidente
José Lião de Almeida e pelo secretáriogeral Joaquim José da Silva Filho.

Sindicato cria Centro de Assistência
à Saúde do Trabalhador
Para melhor atender os trabalhadores de
sua base territorial, o SinSaudeSP criou o
Centro de Assistência à Saúde do Trabalhador, com atendimento multiprofissional. O
centro inclui Médico do Trabalho, Dr. Mário
Bonciani, que realiza preenchimento de
CAT e orientações sobre laudos; Odontológico, com o Dr. Carlos Alberto Plá Bento,
que realiza atendimento emergencial,

restauração dentária, extração e profilaxia,
e a nutricionista Drª Eugenia Roldan, que
faz avaliação, orientação e acompanhamento Nutricional/Dietoterápico. Muito em
breve uma psicóloga também irá integrar a
equipe de especialistas do Sindicato para
cuidar dos trabalhadores da saúde. Atendimento totalmente gratuito aos associados
do Sindicato.

SinSaudeSP realiza campanha
de sindicalização na Rede D’Or
A diretora Tânia Amaral realizou campanha de sindicalização
do SinSaudeSP na unidade Jabaquara da Rede D’Or. Durante a
campanha são distribuídos boletins informativos aos trabalhadores,
mostrando as vantagens de ser sócio do Sindicato e ter acesso a serviços diversos. Entre eles destacamos o Centro de Atenção à Saúde,
com médico, dentista e nutricionista; departamento jurídico, colônia
de férias e muitos outros.
E o principal: ter direito a uma Convenção Coletiva de Trabalho
- CCT com dezenas de itens que garantem conquistas como: cesta
básica ou tíquete cesta, jornada 12 x 36 com duas folgas, adicionais
noturno e de insalubridade, estabilidade às vésperas da aposentadoria, entre muitos outros. É importante lembrar que com a nova
Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista) os trabalhadores ficaram
desamparados e sujeitos à precarização. É preciso fortalecer a luta
do Sindicato para não perder mais direitos.
(Textos e fotos: Paulo Pavone/Ascom SinSaudeSP)

Radiologista,
parabéns pelo
seu dia!
A CNTS presta homenagem a todos os
profissionais de radiologia, que tanto se dedicam à construção da saúde de qualidade
e ao atendimento digno aos pacientes. Que
todos os dias trabalham ajudando médicos
a diagnosticarem fraturas e outros tipos de
possíveis doenças. O Dia do Radiologista,
comemorado em 8 de novembro, celebra
tanto os médicos radiologistas, profissionais
formados no curso de ensino superior em
medicina, quanto os técnicos e tecnólogos
em radiologia – cursos técnico e superior
em radiologia.
Além da comemoração, neste dia é necessário lembrar as dificuldades que os 110 mil
técnicos e tecnólogos em radiologia no país
enfrentam, entre elas, a falta de pagamento
do adicional de insalubridade em algumas
regiões; a defasagem de equipamentos, que
pode acarretar em problemas de radiação; a
falta de readequação dos salários; e plano
de carreira. Outro ponto de luta da categoria
é o exercício ilegal da profissão por parte de
biomédicos e biólogos.
É preocupante o fato de profissionais completamente estranhos à radiologia ocuparem
o lugar de técnicos e tecnólogos devidamente
habilitados, que com isso perdem espaço no
mercado de trabalho. A categoria já obteve
algumas vitórias na justiça no sentido de que
a atuação do biomédico no campo da radiologia é ilegal e passível de multa. A profissão
de técnico em radiologia foi regulamentada
pela Lei 7.394/85, logo, considera-se que a
atuação do biomédico na área da radiologia
causa prejuízo a outra categoria profissional
e, portanto, é irregular.
Se por um lado os biomédicos ocupam
espaços que deveriam ser dos técnicos e tecnólogos em radiologia, estão assumindo, com
isso, riscos para os quais não estão preparados. A radiação ionizante é uma tecnologia
que demanda conhecimentos específicos e
representa risco de vida para profissionais sem
competência técnica específica.
O presidente do Sinttaresp, Sinclair Lopes,
lembra que o progresso na radiologia está
longe de ter alcançado um patamar final,
pois existe uma longa caminhada para tornar
a profissão ainda mais respeitada, valorizada
e reconhecida. “A comemoração do Dia do
Profissional da Radiologia faz com que todos
reflitam um pouco sobre o valor e a luta contínua de toda uma categoria empenhada em
trabalhar em prol do bem-estar das pessoas”.
(Com Sinttaresp e CRTR9)

Feessaude reúne filiados para definir cobrança da contribuição 2018
Diante dos prejuízos causados à categoria
e aos sindicatos com a Lei 13.467/2017,
da reforma trabalhista, e consequentemente
das incertezas jurídicas plantadas com essas
mudanças, a Federação dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Mato Grosso do Sul - Feessaúde realizou, dia
10 de janeiro, reunião extraordinária com os
sindicatos filiados para apresentar a sugestão

proposta pela CNTS para o recolhimento da
Contribuição Sindical 2018. Durante a reunião,
o presidente da Feessaúde, Osmar Gussi, informou aos sindicatos presentes que agora, mais
do que nunca, a categoria e os sindicatos têm
de estar unidos e solicitou a todos que sigam as
orientações e sugestões propostas pela CNTS e
pela Federação, pensando também no custeio
das organizações sindicais superiores.
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Opinião

E 2018, o que será?
Juliano Musse*

A

no de copa do mundo, de eleições,
é ano atípico. São eventos que
deverão afetar o andamento das
votações no Congresso Nacional, principalmente das propostas consideradas
mais polêmicas, como a reforma da
previdência, que, para não atrapalhar o
resultado das urnas, com parlamentares
buscando reeleição e apoio em suas bases, podem não ser votadas.
Mas como anda o Brasil em um ano
tão importante para o seu futuro? Como
andam os indicadores de desempenho
da economia brasileira? Precisamos realmente de mudança, trilhando o caminho
escolhido pelo atual governo? Estamos bem
ou estamos mal? Sem maiores pretensões este
artigo tentará, brevemente, dar pistas sobre as
políticas que têm sido feitas e sobre o atual
momento econômico.
Seja PIB - Produto Interno Bruto, investimentos, juros, emprego/desemprego, exportações/importações, endividamento, poupança,
tudo tem seu grau de importância para um
país. Algumas variáveis merecem destaque.
Embora o PIB tenha dado sinais de melhora em 2017, muito devido à contribuição da
agropecuária, faltando ainda os dados anuais
consolidados (talvez algo em torno de 1%),
ainda estamos longe de poder comemorar o fim
da crise. Lembrando que a pequena melhora
de 2017 se dará sobre um PIB negativo de
3,6% em 2016. Para 2018 existe uma expectativa de crescimento de 3%. É ver para crer.
Sobre o PIB não custa lembrar que após
2013 houve uma queda vertiginosa, fazendo
com que se tornasse inferior aos países emergentes do BRICS. E mesmo com essa pequena
melhora de 2017 ainda estamos atrás de
Rússia, Índia, China e África do Sul. Também
se faz rememorar que a queda de 7,4% do
PIB, no acumulado de 2015 e 2016, foi um
fator determinante para que a arrecadação
do governo federal caísse 12,4%, em termos
reais. Uma coisa levou a outra.
A taxa de juros vem baixando na tentativa de manter a inflação sob controle. Como
melhoria do consumo poderemos ter reflexos
maiores no PIB. Em contrapartida, os investimentos na economia, que são um importante
indicador para a capacidade produtiva, embora
tenham apresentado pequena melhora no
final de 2017, no agregado ainda puxa para
baixo o PIB.
Em se tratando do mercado de trabalho
o problema é mais grave. Segundo o IBGE,
os desocupados que eram 6,7 milhões em
2014 tornaram-se 13 milhões no terceiro
trimestre de 2017, um salto de 6,3 milhões
de pessoas. O governo vem comemorando a
ínfima melhora no quadro de desempregos nos
últimos meses. Mas esquece de mostrar que
essa queda foi acompanhada de aumento do
número de subocupações. Ou seja, as pessoas,
desesperadas, estão se sujeitando a qualquer
tipo de ocupação em meio a um desemprego
caótico. Um fato já verificado e que provavelmente se agravará em decorrência da reforma
trabalhista é a eliminação de postos formais
e o aumento de ocupações por conta própria.
Por falar em reforma trabalhista é bom

esclarecer, em breves linhas, o que representa: desregulamenta o mercado de trabalho,
legaliza formas precárias de contratação, reduz
os ganhos dos trabalhadores e enfraquece os
sindicatos, diminuindo a capacidade de organização e resistência dos trabalhadores. Resumindo, não é coisa boa para o trabalhador.
E a reforma da previdência? Segundo o
governo ela será capaz de ajudar na retomada do crescimento e de “garantir o futuro
da aposentadoria dos brasileiros”. No cerne
tenta-se aumentar o tempo de contribuição e
estabelecer idade mínima, sem critérios atuariais convincentes, não tocando, em nenhum
momento, na importância de melhorias estruturais no aparato da Seguridade, em buscar
um alicerce macroeconômico robusto, um
ambiente econômico favorável capaz de no
médio prazo fazer com que tenhamos menos
desigualdades de renda, mais escolaridade,
menos doenças laborais, menos rotatividade
e informalidade no trabalho, maior inclusão
previdenciária.
E a reforma tributária que está sendo
colocada em discussão? não atinge o maior
problema do complexo sistema brasileiro, que
é a regressividade, e de quebra sugere uma
unificação de tributos, pondo fim ao texto
constitucional que determina que haja fontes
exclusivas de financiamento da Seguridade
Social.
E o que dizer da PEC do Teto dos Gastos

(EC 95 de 2016), que recentemente
completou um aninho de vida? Novo
regime fiscal no âmbito do Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social, com início
em 2017 e duração de 20 anos, que
limita as despesas de um exercício ao
valor executado no ano anterior acrescido
da correção inflacionária (IPCA). É prudente frear as despesas primárias, como
saúde e educação, áreas com enormes
carências. Isso não é renunciar a um
projeto de nação, com acirramento das
desigualdades sociais? Como fica, por
exemplo, o Plano Nacional de Educação
- PNE, que estabelece o compromisso de
o país aplicar 10% do PIB nos programas
educacionais?
Com aumento populacional, os valores per
capitas aplicados serão cada vez menores. O
teto de gastos inviabiliza a política de valorização do salário mínimo e, por conseguinte,
a imposição constitucional prevista no art.
170 da Constituição Federal de valorização
do trabalho humano, assegurando a todos
existência digna, conforme ditames da justiça
social. Até 2036, enquanto a população cresce, suas necessidades estarão limitadas a uma
Emenda que não respeita o projeto de futuros
governos, nem a possibilidade de crescimento
da economia com aumento de arrecadação. E
por aí vai...
Pelo que vimos recentemente, pelas políticas que vêm sendo adotadas, 2018 será um
típico ano ruim, salvo se o Brasil ganhar a copa
e se tivermos gratas surpresas nas eleições
de outubro. Mas o que temos até agora são
incertezas. Pelo lado do Executivo, da mesma
forma que podemos eleger um “austericida”,
podemos colocar a faixa presidencial em um
aventureiro, aos moldes de 1989, ou sofrer
com “mais do mesmo” no comando da nação. E o nosso Legislativo? Quem poderá se
reeleger? Teremos gente nova pensando coisa
nova? Difícil saber!
A nós, meros mortais do povo, resta usar
nossa melhor (e talvez única) arma: o voto. E
torcer muito pelo nosso escrete, é claro!
*Economista do Dieese/SS CNTS

JORNAL CNTS

n

l

Novembro/Dezembro de 2017/Janeiro de 2018

19

Pobreza extrema

Brasil corre risco de voltar ao mapa da fome
Julio Fernandes/Ag. Full Time

E

nquanto quase 30% da renda do Brasil
estão nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país, a maior concentração do
tipo no mundo, 52,2 milhões de brasileiros,
25,4% da população sofrem com a pobreza
extrema. Levantamento do Instituto de Estudos
do Trabalho e Sociedade - Iets, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, revela que após uma década de queda,
a pobreza voltou a crescer no Brasil por conta
das políticas ultraliberais do governo Michel
Temer e a recessão econômica. São milhões
de brasileiros vivendo com renda inferior a um
quarto do salário mínimo por mês, o equivalente a R$ 387,07.
A classificação é usada pelo Banco Mundial
para verificar a quantidade de pessoas nos
países da América Latina que vivem nessas
condições. Na pobreza extrema – rendimento
domiciliar per capita mensal de R$ 133,72
ou US$ 1,9 diário – vivem 13,4 milhões de
pessoas ou 6,5% da população brasileira. O
instituto identificou que a pobreza atinge mais
fortemente crianças e adolescentes, homens e
mulheres pretas ou pardas e famílias formadas
por mulheres com filhos e sem companheiro.
Os 52 milhões de brasileiros em condições
de pobreza vivem em famílias formadas, em
média, por 4,6 pessoas. De acordo com o
estudo, 42% das crianças de 0 a 14 anos ou
17,8 milhões vivem na pobreza, assim como
33% dos homens pretos ou pardos e 34% das
mulheres dessa mesma cor, enquanto atinge
apenas 15% dos homens e mulheres brancos.
Essas famílias também vivem em moradias
precárias e têm menos acesso a bens. Apenas
40% das pessoas em situação de pobreza têm
acesso simultâneo a coleta de lixo, tratamento
de esgoto e abastecimento de água, enquanto
que para o total da população esse grupo chega
a 62%. O instituto também identificou que um

quarto desse grupo vivia em lar com ao menos
uma deficiência nas condições de moradia.

Mapa da Fome

Além disso, o abandono da agricultura familiar e o fim da Política de Valorização do Salário
Mínimo, juntamente com o descaso com o Bolsa
Família e outros programas sociais de distribuição de renda, podem levar o Brasil a fazer parte
do Mapa da Fome da FAO - Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.
Para sair do mapa, o país deve ter menos de
5% da população ingerindo menos calorias do
que o recomendado. O Brasil permaneceu acima
do índice de 5% até 2013. Em 2014, registrou
3% de população ingerindo menos calorias
que o recomendado e saiu pela primeira vez
das cores avermelhadas do mapa. No entanto,
relatório elaborado por cerca de 20 entidades da
sociedade civil e apresentado em julho de 2017,

sobre o desempenho do Brasil no cumprimento
dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável
da ONU, traz um alerta: há risco de o país voltar
ao próximo Mapa da Fome.
Francisco Menezes, responsável pelo relatório
e pesquisador do Ibase - Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas, afirmou que o
risco se deve a uma combinação de fatores, como
avanço da pobreza, corte de beneficiários do Bolsa Família e o congelamento dos gastos públicos
por até 20 anos. De acordo com o pesquisador, a
situação de desemprego, que se agravou muito,
também é ameaçadora. Não só pelos 14 milhões
de desempregados, mas também sobre quem ele
está atingindo – as populações mais pobres. Além
disso, o governo cortou 1,1 milhão de benefícios
do Bolsa Família – alegando irregularidades. Num
quadro de desemprego, esse nível de redução
agrava a situação social. (Com Valor Econômico,
G1, El País, O Globo e Jornal Nexo)

Congresso aprova orçamento
de 2018 com déficit de R$ 157 bi
O Congresso Nacional aprovou a proposta
orçamentária de 2018 - PLN 20/17 –, a primeira sob a Emenda Constitucional 95, que
instituiu um teto para os gastos públicos. Na
saúde, por exemplo, o orçamento para 2018
é de R$ 119,2 bilhões – acréscimo de apenas
R$ 0,8 bilhão em relação ao orçamento de
2017, que foi de R$ 118,4 bilhões. É previsto
um déficit primário de R$ 157 bilhões para o
governo federal este ano. O número é um pouco
menor do que os R$ 159 bilhões determinados
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias como meta
fiscal para o período.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI
5658/17 ingressada pelo Partido Democrático
Trabalhista, com apoio do Conselho Nacional
de Saúde, questiona os valores que estão
sendo aplicados em saúde após a vigência da
Emenda Constitucional 95 do teto de gastos.
Segundo o Conselho, a expectativa é de perda
de R$ 415 bilhões no setor, caso o Congresso
não aprove mais recursos para a saúde nos
próximos 20 anos.
Analisando o Relatório Anual de Gestão
- RAG 2016 do Ministério da Saúde, o CNS
concluiu que o valor empenhado em ações e

serviços públicos de saúde correspondeu a
14,96% do total da Receita Corrente Líquida
- RCL, o que feriu a previsão constitucional
de empenho de 15% da RCL em saúde. No
total, foram R$ 253 milhões a menos em
saúde pública. Se comparados aos últimos
dois anos, considerando o aumento da população brasileira e a atualização monetária,
o gasto por pessoa do governo federal em
saúde vem caindo. Em 2015, o Ministério da
Saúde empenhou R$ 520,03. Já em 2016,
foram R$ 515.
A redução de R$ 2 bilhões no déficit de
2018 é explicada pelo aumento da estimativa
da receita primária, que alcançou R$ 4,9 bilhões, conforme relatório de receita aprovado
pela Comissão Mista de Orçamento. Como o
orçamento federal possui teto de gastos, não
foi possível aproveitar toda a receita extra para
elevar as despesas. Assim, a receita subiu e
a despesa sujeita ao teto manteve-se praticamente igual, reduzindo o déficit primário. O
preocupante é que a proposta contabiliza uma
série de receitas que não foram aprovadas pelos
parlamentares e que podem deixar um buraco
de R$ 21,4 bilhões nas contas de 2018.

Para atender aos inúmeros pedidos dos parlamentares, o relator do Orçamento fez cortes
em uma série de despesas propostas pelo Poder
Executivo, incluindo programas sociais como o
Minha Casa, Minha Vida. Esses recursos, que
totalizaram cerca de R$ 5,3 bilhões, foram
remanejados para atender às demandas das
bancadas, que queriam contemplar suas bases
eleitorais, sobretudo em ano de campanha.
Fundo para campanhas
A proposta reservou R$ 1,716 bilhão para
o Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, que vai custear as campanhas
partidárias nas eleições gerais de 2018. O FEFC
foi instituído pela última minirreforma eleitoral,
aprovada em outubro pelo Congresso Nacional,
que virou a Lei 13.487/17. A lei determina que
o fundo deve receber 30% dos recursos destinados às emendas de bancada de execução
obrigatória no orçamento – cerca de R$ 1,31
bilhão. O Fundo foi criado após o Supremo
Tribunal Federal declarar inconstitucionais as
normas que permitem a empresas doarem para
campanhas eleitorais. (Com Agência Câmara,
G1, IstoÉ e Correio Braziliense)
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Raça

Racismo impacta saúde dos negros no Brasil

O

fensas por conta da cor da pele são repetidas em diversos contextos cotidianamente e, segundo pesquisas, o estresse de lidar com a discriminação afeta a
saúde dos negros. Uma das primeiras distorções que episódios de preconceitos
acarretam no organismo humano é o aumento da pressão arterial. Posteriormente,
esse aumento de pressão causa o endurecimento das veias, que pode resultar em
ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral - AVC.
Mas, para além disso, o racismo também impacta a saúde mental. Estudo feito
por pesquisadores da Universidade do Texas, Estados Unidos, mostra que pessoas
que sofreram com discriminação estavam sujeitas a desenvolver alcoolismo e depressão. Coautora do estudo, a socióloga Trenette Clark diz que a discriminação tem
efeitos semelhantes à perda do emprego ou à morte de um ente querido.
Coordenadora do Comitê de Saúde da População Negra da Secretaria da Saúde
do Estado da Bahia, Ubiraci Matildes de Jesus diz que ainda é difícil estimar em
números como o racismo afeta a saúde dos negros. Entretanto, ela destaca que a
prevalência de doenças como depressão, anemia falciforme, hipertensão, diabetes
e doenças cardiovasculares nesse grupo também é produto do racismo.
“As pessoas vítimas do preconceito racial, de modo geral, têm implicações diretas
na saúde mental e física, principalmente porque o atendimento a essa população não
é o adequado, não só pela espera, mas pela falta de tratamentos e pela aplicação
equivocada dos que existem”, explica Ubiraci. (Com El País)

Mercado de trabalho ainda é excludente
Enfrentar estatísticas, preconceitos,
um mercado de trabalho excludente e falta de oportunidades educacionais: esta é
a realidade da população negra no Brasil.
Apesar de terem vivenciado uma melhora
na condição de vida nos últimos anos,
com maior inserção no ensino superior,
o grupo continua a sofrer os impactos de
um problema histórico do país.
De acordo com dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, entre 2005 e 2015, o percentual de negros e negras universitários
saltou de 5,5% para 12,8%. No entanto,
esse crescimento positivo não é igual
quando a análise é a ocupação de vagas
no mercado formal de trabalho. Mesmo
mais graduados, os negros continuam
com baixa representatividade.
Nas empresas, a desigualdade entre
brancos e negros aparece de forma gritante. Segundo dados de pesquisa do Instituto Ethos, realizada em 2016, pessoas
negras ocupam apenas 6,3% de cargos

de gerência e 4,7% no quadro executivo,
embora representem mais da metade da
população brasileira. Neste contexto, a
presença de mulheres negras, em comparação aos homens, é ainda mais desfavorável: elas preenchem apenas 1,6% das
posições na gerência e 0,4% no quadro
executivo. A situação só se inverte nas
vagas de início de carreira ou com baixa
exigência profissional, como em nível de
aprendizes (57,5%) e trainees (58,2%).
(Com Agência Brasil e UOL)

O estudo da Oxfam também aponta os
principais fatores para a manutenção da
desigualdade no Brasil: o sistema tributário, que pesa mais sobre os pobres que
sobre os ricos; a discriminação de gênero
e raça; e o que os estudiosos chamam de
“falta de espírito democrático e republicano no sistema político brasileiro”. (Com
O Globo)
Fernando Frazão/Agência Brasil

Igualdade salarial só em 2089

Apenas em 2089, daqui a 72 anos,
brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. A projeção é da pesquisa
“A distância que nos une - Um retrato das
Desigualdades Brasileiras” da ONG britânica Oxfam, dedicada a combater a pobreza
e promover a justiça social. Em relação à
disparidade de salários entre gêneros, as
mulheres tendem a passar a ganhar como
os homens um pouco antes, em 2047.

Dia da Consciência Negra: a luta pela igualdade
O dia 20 de novembro é uma data que não
pode passar despercebida: é o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida, pois neste
dia, há mais de 300 anos, morreu o líder negro
Zumbi dos Palmares. Mesmo após três séculos
da morte de Zumbi, o negro brasileiro ainda
convive diariamente com um racismo muitas
vezes velado. Não é à toa que os dados sobre
racismo no Brasil continuam crescentes.
Denúncias dos crimes de racismo e injúria
racial são as que mais cresceram no Disque
100, canal da Secretaria de Direitos Humanos
do Ministério da Justiça. De acordo com balanço, o número de ligações subiu 4.333,33%
entre 2014 e 2015. Foram apenas 24 no
primeiro ano, ante 1.064 no ano seguinte.
Considerando que relatos de discriminação
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e de preconceito são encontrados facilmente
nas redes sociais, é possível concluir que,
embora haja normas que prevejam punição
para crimes de racismo, pouco são aplicadas.

Sancionada em 1989, a Lei nº 7.716
define os crimes de preconceito racial,
determinando pena de reclusão a quem
tenha cometido atos de discriminação ou
de preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional. No entanto, a
prisão por racismo é tão rara que nem mesmo consta no mais recente Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias do
Departamento Penitenciário Nacional, de
2014. Os dados só mostram as sentenças
por “grandes categorias” – crimes contra o
patrimônio, a pessoa, a dignidade sexual etc.
Contraditoriamente, a maioria dos detentos
é negra, 61,6% de um total de 622.202
presos. (Com Agência Brasil, Jornal do Comércio e Carta Capital)

