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Anamatra vai 
editar resolução 
para orientar 
decisões 
judiciais

Lei da reforma trabalhista não 
se sobrepõe à CLT e à Constituição

A Constituição Federal de 1988, a Conso-
lidação das Leis do Trabalho - CLT e as 
convenções internacionais são as prin-

cipais e mais fortes armas que o movimento 
sindical e os trabalhadores em geral devem usar 
para combater o retrocesso dos direitos sociais 
e trabalhistas previsto nas leis 13.429, da ter-
ceirização, e 13.467, da reforma trabalhista. A 
avaliação foi consenso entre os palestrantes do 
IV Seminário Jurídico-Sindical da CNTS, sobre 
as mudanças nas relações de trabalho.

O procurador do MPT, Ângelo Fabiano da 
Costa, disse que houve uma consolidação da 
CLT e de direitos constitucionais, portanto, a 
reforma deveria ter tido tramitação diferen-
ciada. A advogada Zilmara Alencar concorda 
e acrescenta que a estratégia contra o retro-
cesso é incluir na negociação coletiva tudo 
que a Lei retirou e que era benefício. Foram 
debatidos, ainda, os impactos negativos da 
terceirização e a proposta de reforma da 
Previdência. 

O evento, realizado dias 27 e 28 de 
setembro, em Brasília, reuniu especialistas 
em direito do trabalho e previdenciário e do 
Ministério Público do Trabalho - MPT, além 
de membros da diretoria da Confederação e 
diretores e assessores jurídicos das federações 
filiadas. A CNTS convoca os trabalhadores e 
o movimento sindical para juntos darem os 
próximos passos em direção à justiça social 
e equidade nas relações de trabalho.
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Para frente é que se anda
“Não há uma sociedade boa sem 

um bom sindicato”. A frase 
do Papa Francisco nunca 

pareceu tão profícua como agora. Ainda 
que em tempos de crise, é imprescindível 
abandonar o melancólico sentimento de 
perda. É tempo de reagir e saber que as 
medidas do governo não são o fim, mas 
um recomeço. Para tanto, é necessário 
não embarcar neste discurso 
de terra arrasada, mas buscar 
saídas que tragam novamente 
o protagonismo do movimento 
sindical na luta pelos direitos dos 
trabalhadores. 

Há anos, propostas visando al-
terações na legislação trabalhista 
são discutidas pelos sucessivos 
governos e Congresso Nacional. 
O movimento sindical nunca se 
furtou ao debate e à apresentação 
de propostas para uma reforma 
que, efetivamente, modernize as 
relações entre capital e traba-
lho, garanta o fortalecimento da 
organização sindical e respeite 
os direitos conquistados pelos 
trabalhadores. 

Porém, o átimo de segundo de aco-
modação do sindicalismo foi o tempo 
oportuno para o poder econômico colo-
car as garras de fora, tomar as rédeas e 
suplantar direitos, como já mesmo falou 
o ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux. “Chegamos a um quadro 
absolutamente caótico em que o poder 

econômico captura, de maneira ilícita, o 
poder político. O dinheiro não pode ser o 
fator determinante dos pleitos em uma 
democracia”.

Para que as organizações de trabalha-
dores retomem as rédeas, é necessário 
uma “reidentificação” com o movimento 
sindical do passado, no que diz respeito 
ao ímpeto e dinamismo com que lutavam 

pelos ideais, ao passo que também é fun-
damental uma modernização e atualiza-
ção para comunicar e mobilizar as bases 
com eficiência. Toda a estrutura sindical 
se fortalece quando os trabalhadores 
reconhecem nela a representanção legal 
de sua categoria e participam ativamente 
de suas lutas.  

A saída para a crise está no enfren-
tamento direto em todas as esferas e 
poderes e na contraposição de ideias. Ao 
sindicalismo, portanto, ficou a incumbên-
cia de fortalecer suas lutas, revertendo 
decisões que afetam negativamente, 
sobretudo os setores mais fragilizados 
da classe trabalhadora. O momento exige 
ânimo redobrado. Não podemos desistir 

em recuperar e  avançar nas con-
quistas. 

A crise, ora vista de forma 
negativa, será, sem dúvidas, 
mecanismo catalizador do cresci-
mento. Assim como na mitologia 
grega, em que a Fênix renasce 
das próprias cinzas, a coragem e 
determinação dos trabalhadores – 
que com suor e sangue forjaram os 
direitos trabalhistas que gozamos 
atualmente – será a força motriz da 
reascensão do movimento sindical 
nos espaços de debate e decisões. 

É hora de levantar a cabeça e, 
não só pensar no Brasil do futuro 
com democracia plena, equidade 
e igualdade, mas começar a cons-
truí-lo. As mudanças que o país 

necessita para aprofundar e avançar no 
seu desenvolvimento dependerão de ins-
tituições representativas fortes e capazes 
de lutar e assegurar ao nosso povo um 
futuro com dignidade. Unidos contra o 
retrocesso. Por nenhum direito a menos.

A Diretoria
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IV Seminário Jurídico-Sindical
As Mudanças nas Relações do Trabalho

CNTS debate impactos da Lei 13.467/2017, terceirização e reforma previdenciária

Com a finalidade de discutir e orientar 
dirigentes e assessorias jurídicas sobre 
os impactos das Leis 13.467/2017 e 

13.427/2017 – reforma trabalhista e terceiriza-
ção – e da reforma previdenciária nas relações 
do trabalho e redução de direitos, a CNTS 
realizou, entre os dias 27 e 28 de setembro, o 
IV Seminário Jurídico-Sindical. Participaram 
do evento, especialistas em direito do trabalho, 
previdenciário e do Ministério Público do Tra-
balho - MPT, além de membros da diretoria da 
Confederação e diretores e assessores jurídicos 
das federações filiadas.

Ao abrir o evento, o presidente da CNTS, 
José Lião de Almeida, ressaltou que as delibe-
rações do seminário seriam encaminhadas às 
entidades da base no sentido de “esclarecer 
dúvidas e orientar os dirigentes para construírem 
estratégias de enfrentamento aos prejuízos das 
leis”. Para o vice-presidente, João Rodrigues 
Filho, os trabalhadores estavam confiantes 
dos direitos consagrados na Constituição, mas 
a Lei veio fortalecer o capital em detrimento 
do trabalho. “Dinheiro só gera dinheiro, não 
emprega ninguém”, disse, ao citar o aumento 
no índice de doenças e até suicídios diante do 
desemprego e da crise financeira.

Já no texto de abertura do seminário, a 
diretora para Assuntos de Gênero, Raça, Diversi-
dade e Juventude, Maria Salete Cross, destacou 
a situação extrema da corrupção e as incerte-
zas da economia, uma grave crise econômica, 
política e ética que tomou conta do país. Crise 
ampliada diante de um governo enfraquecido, 
condutor de um programa ancorado numa 
base parlamentar defensora dos interesses do 
mercado, de viés neoliberal predominante na 
composição do Congresso Nacional e, ainda, 
com a quebra da harmonia e da independência 
entre os poderes.

Para o diretor Jurídico e de Assuntos Tra-
balhistas, Joaquim José da Silva Filho, a dis-

cussão dos trabalhadores ocorre em momento 
oportuno, uma vez que a Lei não entrou ainda 
em vigor. “A Lei 13.467 está eivada de inconsti-
tucionalidades e traz a revogação da Lei Áurea. 
Revoga o salário mínimo e outros tantos direitos 
conquistados durante anos de luta. Temos de 
entender nas entrelinhas para definir nossa 
atuação. O movimento sindical e o Ministério 
Público do Trabalho têm de trabalhar unidos em 
busca de revogar a reforma”, disse.

O procurador do MPT, Ângelo Fabiano 
Farias da Costa, também criticou a Lei por 
trazer uma série de inconstitucionalidades. “O 
movimento sindical, as entidades de magis-
trados e o Ministério Público têm de se unir 
e atuar para reduzir danos. Seminários como 
esse são fundamentais para definir a linha 
de atuação. Para isso, é preciso conhecer a 
concepção de cada categoria”, defendeu. Ele 
concordou que, com os retrocessos sociais 
e trabalhistas impostos pelas leis os traba-
lhadores estão cada vez mais desgastados e 
prestando serviços sem qualidade.

“Vivemos um momento triste, de ataque 
feroz aos direitos conquistados ao longo de cem 
anos e que, em poucos meses, foram para a lata 
de lixo. Buscar alternativas é papel da Confe-
deração, das federações e dos sindicatos, junto 
aos trabalhadores, para alertar sobre os riscos 
que corremos e buscar soluções para os pro-
blemas. O seminário vem nos indicar qual será 
nossa atuação. Concordo que juntos podemos 
encontrar caminho”, avaliou o secretário-geral 
da CNTS, Valdirlei Castagna.

O tesoureiro-geral adjunto da Confede-
ração, Jânio Silva, ressaltou o oportunismo 
e a necessidade em momento de indecisão 
para o país. “A reforma traz uma carga de 
incertezas e instabilidade; os trabalhadores 
estão fragilizados pelo cenário econômico e 
de desemprego e o evento vem trazer alento 
e orientação para levarmos às nossas bases, 
de forma a combater essa atrocidade”. Jânio 
convocou todos a explorar ao máximo o se-
minário em busca de construir uma proposta 
para dar vida ao movimento sindical.

José Lião de Almeida*

A  a p r o v a ç ã o  d a  L e i 
13.467/2017, que institui a 
reforma trabalhista e entra em 
vigor em novembro é uma ver-
dadeira declaração de guerra 
aos trabalhadores e às entidades 
de classe, pois coloca em risco 
a própria integridade física dos 
que movimentam a força pro-
dutiva da economia do país. No 
caso do setor da saúde o risco 
de adoecimento e morte por acidentes de 
trabalho é ainda mais grave, pois o segmento 
já é um dos recordistas nesse particular. O 
resultado imediato da Lei 13.467/2017 será 
a precarização das condições de trabalho. As 
portas estão abertas para o avanço da tercei-
rização, pejotização, cooperativas fraudulentas 
e informalidades de todo tipo.  

Estudos realizados pela Universidade 

Federal do Ceará apontam que a 
perda do vínculo laboral e o estado 
de vulnerabilidade são fatores que 
desencadeiam problemas de saúde 
física e mental. Além disso, no 
caso dos terceirizados, o desgaste é 
maior: ganham menos e trabalham 
mais. Pesquisa do Dieese mostra 
que a remuneração dos terceirizados 
é 24,7% menor e a sua jornada de 
trabalho é 7,5% maior. Quanto mais 
desprotegido o trabalhador estiver, 
maior o risco à saúde física e mental. 

Está comprovado por estudos internacio-
nais que quando o setor informal cresce a 
renda dentro dele cai. E mais: o setor informal 
não gera emprego, apenas cria novas divisões 
de trabalho, fragmenta a estrutura existente 
e desse modo subdivide a renda. O que a 
reforma trabalhista vai promover, além de 
aumentar os riscos à saúde dos trabalhadores, 
é o agravamento da desigualdade, com maior 

concentração de renda na esfera do grande 
capital e dos mais ricos. 

Para fazer frente a esses e outros desafios 
será necessária uma reação forte dos traba-
lhadores e do movimento sindical. Mesmo 
porque o ataque não vai parar por aí, pois o 
governo se prepara para aprovar a reforma da 
Previdência, outra peça destruidora de direitos. 

Desta forma, as centrais sindicais, confe-
derações, federações, sindicatos e movimentos 
sociais devem iniciar imediatamente ampla 
campanha em todas as frentes para impedir o 
avanço das famigeradas reformas. O que está em 
jogo não é só a sobrevivência dos trabalhadores, 
mas também o futuro de toda a sociedade. A 
CNTS tem um histórico de liderança e tradição 
na mobilização e luta pelos direitos dos trabalha-
dores da saúde e por uma sociedade mais justa. 
Esta luta agora deve ser intensificada com a 
ampliação da mobilização em toda a nossa base.

*Presidente da CNTS e do SinSaudeSP

nPalavra do Presidente

Só com mobilização e luta vamos barrar as reformas

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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O procurador do MPT, Ângelo Fabiano Farias 
da Costa, e o assessor parlamentar do Diap 
e da CNTS, André Santos, manifestaram 

posições semelhantes quanto aos efeitos nocivos 
da nova legislação. Segundo os especialistas, 
nenhum ponto da Lei garante a manutenção 
dos empregos. “A reforma trabalhista trouxe 
um cardápio precário para o trabalhador. Pode 
haver demissão em massa e recontratação por 
diversas formas, como contrato intermitente, 
trabalho parcial, teletrabalho, PJ e trabalhador 
autônomo”, afirmou Ângelo Fabiano. 

Os principais pontos da reforma trabalhista 
foram abordados pelo procurador, que desta-
cou: “Desde o primeiro momento, o objetivo 
da reforma não era aperfeiçoar a legislação 
trabalhista, mas transformar a CLT em código 
patronal, modificando mais de 100 artigos, 
em contraste aos 15 pontos da proposta ori-
ginal”. Segundo ele, foram feitas mais de 60 
audiências para “inglês ver”; das cerca de 850 
emendas apresentadas à comissão especial, 
ao menos 282 foram formatadas em compu-
tadores das confederações patronais e o relator 
acatou 153 delas. “Não foi acatada nenhuma 
dos trabalhadores, das associações de juízes 
ou do Ministério Público do Trabalho. E virou 
esse monstrengo”.

O procurador apontou que houve uma 
consolidação da CLT e de direitos constitu-
cionais, portanto, a reforma deveria ter tido 
tramitação diferenciada. “Na visão do MPT, ao 
invés do cumprimento da legislação, a reforma 
trouxe mais acidentes e doenças do trabalho; 
trouxe limitação das infrações e nada garante 
manutenção dos empregos”. Ângelo Fabiano 
enfatizou que o MPT vai continuar atuando em 
relação às fraudes das leis 13.467 e 13.429, 
da terceirização. “As leis vêm precarizar e be-
neficiar somente uma parte na relação”.

A Lei trará o que há de pior no mundo do 
trabalho, o chamado contrato intermitente, 
que coloca o trabalhador à disposição do 
empregador, remunerado por hora trabalhada, 
o que permite que receba valor inferior ao 
mínimo legal e perca direitos como repouso 
semanal remunerado, férias, 13º salário, sem 
falar na concorrência que essa modalidade de 
contratação gera entre os trabalhadores e na 
precarização que provoca, inclusive no que 
tange ao custeio do sistema de seguridade 
social.

“Lei 13.467 afronta Constituição 
e transforma CLT em código patronal”

MP não repõe direitos
André Santos ressaltou a iniciativa de se criar 

um ambiente de resistência à Lei 13.467 e aler-
tou que não se pode esperar por mudanças no 
Congresso Nacional, fazendo referência à Medida 
Provisória em discussão no governo. “Os parla-
mentares que vão votar a MP são os mesmos que 
votaram a reforma. Além disso, a Medida não 
tem característica de que vai devolver direitos 
retirados, ela vai apenas regulamentar ou ajustar 
alguns pontos da lei para retirar exageros que a 
Lei trouxe para o reordenamento jurídico”.

Segundo ele, a reforma foi uma tragédia anun-
ciada, pois vários pontos já constavam de outros 
projetos em tramitação, portanto, não há esperança 
de correção. André Santos disse, ainda, que a MP 
só deverá ser editada após a vigência da Lei, por 
conta de imbróglios jurídicos. “Além disso, os temas 
a serem propostos não têm aspectos de urgência 
nem relevância e a votação da MP pode ficar para 
2018, uma vez que o prazo de tramitação pode 
ser suspenso por conta do recesso de fim de ano”. 
A questão do custeio do movimento sindical, um 
dos pontos mais polêmicos, destacou, não deverá 
constar da medida provisória.

Nesse sentido, o que está em discussão é 
uma minuta de projeto de lei para alterar a CLT, 
modificada pela Lei 13.467, para instituir a 
contribuição negocial, decorrente do processo 

de negociação coletiva de trabalho, para finan-
ciar despesas envolvidas na negociação, que 
será devida exclusivamente pelos integrantes da 
categoria econômica ou profissional abrangidos 
pela Convenção ou Acordo Coletivo de Traba-
lho. A definição do valor será por assembleia, 
porém, a minuta já recebe críticas por conta do 
alto quórum de participação de trabalhadores 
exigido.

Em síntese, a legislação é defendida pelo 
governo como solução para uma série de pro-
blemas do país, porém ela não é a solução. De 
acordo com o vice-presidente da Confederação e 
coordenador da mesa de debate, João Rodrigues 
Filho, “a Lei tem o propósito de desorganizar 
os trabalhadores do movimento sindical e criar 
possibilidades para os empregadores desrespei-
tarem o direito da população no que concerne 
ao descanso, à segurança, à saúde, ao direito 
de greve e à liberdade”. 

O consenso é de que a nova legislação 
trabalhista gerou um desequilíbrio a favor das 
empresas. Não existe uma garantia básica para 
os trabalhadores. Toda negociação, segundo os 
palestrantes, precisa ser conduzida para ampliar 
os direitos, não diminuí-los. Em lugares nos 
quais a base é menos organizada, os emprega-
dos se tornarão reféns do poder econômico. No 
momento, o negociado sobre o legislado tende 
a prejudicar a maior parte dos trabalhadores.

Ângelo Fabiano: “A reforma trouxe um cardápio precário para o trabalhador”

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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Diante da conjuntura de perdas 
de direitos, o movimento sin-
dical terá de buscar uma nova 

postura, com ênfase nas negociações 
de acordos e convenções coletivas. 
“Tudo que a Lei retirou e que era 
benefício tem de constar na pauta 
de negociação. O Congresso não vai 
devolver na MP o que foi retirado pela 
reforma. A saída é incluir na negocia-
ção coletiva”, destacou a assessora 
jurídica da CNTS para assuntos junto 
ao Ministério do Trabalho, Zilmara 
Alencar. Ela ressaltou que é inge-
nuidade crer que a edição de uma 
medida provisória possa alterar a 
radicalidade das mudanças contidas 
na reforma trabalhista.

Na minuta da MP em análise por 
um grupo de trabalho e enviada às 
centrais sindicais, o governo indicou 
modificações em 10 pontos: jornada 
12 x 36; dano extrapatrimonial; empregadas 
gestantes/lactantes em ambiente insalubre; tra-
balhador autônomo e cláusula de exclusividade; 
contrato de trabalho intermitente; comissão de 
representantes dos empregados e salvaguardas 
sindicais; salvaguarda da participação dos sin-
dicatos nas negociações coletivas; negociação 
coletiva e enquadramento do grau de insalubri-
dade; contribuições previdenciárias; e indicação 
dos possíveis dispositivos a serem revogados.

Segundo Zilmara Alencar, a modificação 
trabalhista altera questões substanciais de for-
ma paradoxal, isso porque retira a contribuição 

A negociação coletiva será fundamental

sindical sem nenhum debate profundo com o 
sindicalismo, porém, ao mesmo tempo, confe-
re às entidades uma grande responsabilidade 
pela negociação de temas como remuneração 
e jornada. Quanto à contribuição, a advogada 
afirma que continua obrigatória. “A Lei induz 
a pensar que é facultativa, mas a contribuição 
é constitucional e não houve uma proposta de 
emenda para que isso fosse alterado”. As enti-
dades sindicais devem se ater às formalidades 
para autorização e notificação. “A categoria 
deve aprovar em assembleia e o sindicato deve 
notificar o empregador”.

Assim como os demais palestrantes, 
Zilmara Alencar defendeu a união do 
Ministério Público e movimento sindical 
na busca de assegurar direitos e também 
que as representações dos trabalhado-
res não foram pegas de surpresa. “O 
movimento sindical se fechou em sua 
categoria, de forma umbilical, apenas 
pensando em si. A Lei 13.467/2017 
não começou a crise dos sindicatos, essa 
crise é anterior. Ou nos reinventamos, 
a partir de agora, ou não haverá futuro 
para os sindicatos e muito menos para o 
direito do trabalho no país. A justiça do 
trabalho corre sério risco de extinção”.

Na avaliação do tesoureiro-geral ad-
junto da CNTS e coordenador do debate, 
Jânio Silva, para o futuro do movimento 
sindical, é necessário resgatar o sentido 
de classe nos trabalhadores. “Os sindicatos 
precisam refazer os próprios caminhos e 
se reencontrar do lugar de onde jamais 

deveriam ter saído, que é o da representação le-
gítima dos trabalhadores. Esse é o caminho para 
dar sobrevida ao movimento sindical”. 

Diante de todo o retrocesso vigente no país, 
a saída, segundo o secretário-geral da CNTS, 
Valdirlei Castagna, é não se entregar ao confor-
mismo. “A classe trabalhadora e as entidades 
sindicais não podem abaixar a cabeça e ter 
o sentimento de derrotados. Estamos em um 
enfrentamento para amenizar essa perda de 
direitos. Se as entidades sindicais simplesmente 
aceitarem essas reformas, vão se conformar com 
o retrocesso”.

O Supremo Tribunal Federal - STF deferiu 
medida cautelar na ADI 5766 apresentada pela 
Procuradoria Geral da República - PGR, que 
questiona pontos da Lei 13.467/2017, que 
trata da reforma trabalhista. Conforme decisão 
do ministro Luís Roberto Barroso, as restrições 
na lei violam as garantias constitucionais de 
amplo acesso à jurisdição e à assistência ju-
diciária integral aos necessitados. Na cautelar, 
Barroso pede que a Advocacia Geral da União 
- AGU bem como a Presidência da República e 
o Congresso Nacional sejam ouvidos. A CNTS 
entrará como Amicus Curiae da ADI. 

Para o então procurador-geral da República 
e autor da ação, Rodrigo Janot, os pontos que 
alteram ou inserem disposições em artigos 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 
impõem restrições inconstitucionais à garantia 
de gratuidade judiciária na justiça do trabalho. 
“Para promover a denominada reforma tra-
balhista, com intensa desregulamentação da 
proteção social do trabalho, a Lei 13.467/2017 
inseriu 96 disposições na CLT, a maior parte 
delas com redução de direitos materiais dos 
trabalhadores”, aponta.

Segundo Janot, com o propósito desregu-
lamentador e declarado objetivo de reduzir 
o número de demandas perante a justiça do 
trabalho, a legislação avançou sobre garantias 
processuais e viola direito fundamental dos tra-
balhadores pobres à gratuidade judiciária, como 
pressuposto de acesso à jurisdição trabalhista.

De acordo com a ação, a inconstitucionalida-
de está presente na alteração dos artigos 790-B, 
caput e parágrafo 4º, e 791-A, parágrafo 4º, da 
CLT, e na autorização do uso de créditos traba-
lhistas auferidos em qualquer processo, pelo 
demandante beneficiário de justiça gratuita, 
para pagar honorários periciais e advocatícios 
de sucumbência.

O PGR destaca que a mesma inconstitucio-
nalidade ocorre na inserção do parágrafo 2º do 
artigo 844 da CLT, com a previsão de condenação 
do beneficiário de justiça gratuita a pagamento 
de custas, quando der causa a arquivamento do 
processo por ausência à audiência inaugural. 
Para ele, a situação se agrava ante a previsão 
inserida no parágrafo 3º, que condiciona o ajui-
zamento de nova demanda ao pagamento das 
custas devidas no processo anterior.

“A legislação impugnada investe contra ga-
rantia fundamental da população trabalhadora 
socialmente mais vulnerável e alveja a tutela 
judicial de seus direitos econômicos e sociais 
trabalhistas, que integram o conteúdo mínimo 
existencial dos direitos fundamentais, na me-
dida de sua indispensabilidade ao provimento 
das condições materiais mínimas de vida do 
trabalhador pobre”, defende.

Para Janot, ao impor maior restrição à gra-
tuidade judiciária na justiça do trabalho, mesmo 
em comparação com a justiça comum, e ao 
desequilibrar a paridade de armas processuais 
entre os litigantes trabalhistas, as normas vio-

lam os princípios constitucionais da isonomia 
(art. 5º, caput), da ampla defesa (art. 5º, LV), 
do devido processo legal (art. 5º, LIV) e da 
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV).

Segundo a ação, as medidas são inadequa-
das, pois não se prestam a inibir custos judici-
ários com demandas trabalhistas infundadas. 
Para esse fim, dispõe o sistema processual de 
meios de sanção à litigância de má fé, caracte-
rizada por pretensão ou defesa judicial contra 
texto expresso de lei ou fato incontroverso (artigo 
793-B, I, da CLT) e pela alteração em juízo da 
verdade dos fatos (art. 793-B, II).

“Em vez de inibir demanda infundada, a 
cobrança de custas e despesas processuais 
ao beneficiário de justiça gratuita enseja in-
timidação econômica ao demandante pobre, 
por temor de bloqueio de créditos alimentares 
essenciais à subsistência, auferidos no processo, 
para pagar honorários periciais e advocatícios 
de sucumbência (artigos 790-B e 791-A da 
CLT)”, sustenta.

O procurador-geral pediu a concessão de 
medida cautelar, considerando a intensa violação 
ao direito fundamental de acesso à jurisdição tra-
balhista, dada a restrição à gratuidade judiciária, 
em prejuízo da população trabalhadora carece-
dora de recursos para demandar sem prejuízo de 
seu sustento. Segundo ele, o perigo na demora 
processual parece evidente porque a legislação 
entrará em vigor dia 11 de novembro de 2017, 
120 dias após a publicação. (Fonte: STF)

STF defere medida cautelar a ADIn 
que questiona reforma trabalhista

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Zilmara Alencar: “Contribuição sindical continua obrigatória”
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Lei 13.467 precariza 
ainda mais a terceirização

A Lei 13.429/17, que libera a 
terceirização para todas as ati-
vidades das empresas já causa, 

sozinha, estragos enormes para os bra-
sileiros. Porém, em complemento com a 
Lei 13.467/17, da reforma trabalhista, 
a precarização do trabalho terceirizado 
chegará ao patamar de sobreprecari-
zação. A avaliação foi feita por José 
Reginaldo Inácio, dirigente sindical e 
especialista na área do trabalho, du-
rante o IV Seminário Jurídico-Sindical 
da CNTS.

Segundo ele, as falhas da Lei 13.429 
foram corrigidas pela Lei 13.467, a 
exemplo da terceirização na atividade fim 
e da representação no local de trabalho. 
“A nova lei esgarça qualquer possibilida-
de de sobrevivência. Se a lei não protege 
o trabalhador ele se torna escravizável. A 
indignação é o que nos move para o enfrentamento 
do processo de escravidão, que se intensificou 
desde o início de 2017. Precisamos fazer nossas 
grandes contraposições”.

Inácio destaca que o contrato intermitente, 
que não prevê efetivamente que o cidadão irá 
trabalhar; e o fim da obrigatoriedade do paga-
mento pelas empresas das chamadas horas “in 
itinere”, previstos na nova legislação trabalhista, 
serão incorporados pela terceirização, ocasio-
nando rebaixamento do salário, limitação de 
direitos com emancipação da justiça, redução 
da arrecadação previdenciária e proliferação do 
trabalho escravo. 

José Reginaldo avalia que o presidente Temer 
vai usar da baixa popularidade do governo para 
entregar todos os serviços para a iniciativa pri-
vada. “Ao mostrar que é incapaz e incompetente 
o governo vai terceirizar e privatizar tudo. Até o 
Poder Judiciário está na alça de mira da tercei-
rização. Isso possibilita que agentes privados, 
que nunca participaram da política, venham 
governar o país”.

“Vamos ter em breve uma consolidação das 
leis do capital em vez de uma Consolidação 
das Leis do Trabalho. A linha apresentada pelo 
governo é capitalista e fortalece as bases para a 
exploração, a desigualdade e a injustiça social, 

pois aumenta a concentração de riqueza 
e estimula a corrupção a partir da lega-
lização do ilícito e das práticas criminais 
originadas nesse contexto”, afirmou. 

Mal foi regularizada a terceirização 
e as empresas dos setores privado e 
público deram início a um processo de 
redução no quadro de funcionários. Caixa, 
Bradesco, Eletrobrás, Correios e Conab já 
anunciaram a abertura de um Plano de 
Demissão Voluntária - PDV, com o objeti-
vo de utilizar ainda mais os terceirizados 
e os contratos temporários, precarizando 
assim as relações de trabalho. “A tercei-
rização já está promovendo uma série de 
demissões em massa, alterando o mundo 
do trabalho, pois ela potencializa a ro-
tatividade, ou seja, mais trabalhadores 
sendo demitidos e recontratados com 
rebaixamento de salários”, afirma Inácio.

Uma das medidas para que o movimento sin-
dical possa resguardar o trabalhador será usando 
a CLT, a Constituição Federal e as convenções 
internacionais, em contraponto à terceirização e 
à reforma trabalhista. “Essas novas leis sozinhas 
fazem um grande estrago, mas não se sobrepõem 
à CLT e à Constituição. Nós que somos assesso-
res jurídicos do movimento, que temos um lado 
para defender, temos que nos apropriar dessas 
legislações e fazer o embate com a categoria”, 
explica o advogado Luís Henrique Braga Soares, 
da Federação dos Empregados em estabeleci-
mentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Diversos pontos da reforma trabalhista não 
se tornarão realidade, pois desrespeitam a 
Constituição Federal e tratados internacionais 
dos quais o Brasil é signatário. Esse é o aviso 
da Associação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho - Anamatra, após reunião 
em Brasília, dia 9 de outubro, da qual par-
ticiparam ministros do Tribunal Superior do 
Trabalho, desembargadores, procuradores e 
auditores fiscais do Trabalho, entre outros, e 
que fizeram duras críticas às mudanças nas 
leis que regem as relações entre patrões e 
empregados.

O encerramento da 2ª Jornada de Direito 
Material e Processual do Trabalho foi marcado 
pela aprovação de 125 teses que servirão para 
orientar os magistrados da Justiça do Traba-
lho de 1ª instância nas decisões referentes à 
aplicação das novas normas contidas no âm-
bito da reforma trabalhista - Lei 13.467/17. 
Dentre os principais pontos aprovados estão a 
incompatibilidade da Lei com as convenções 
internacionais da Organização Internacional 
do Trabalho; a inconformidade com a previsão 
de que a jornada 12x36 possa ser oficializada 
mediante acordo individual; a inconstitucio-
nalidade da tarifação do dano extrapatrimo-
nial pelo salário do trabalhador, devendo 
ser aplicadas todas as normas existentes no 
ordenamento jurídico que possam imprimir, 
no caso concreto, a máxima efetividade cons-
titucional ao princípio da dignidade da pessoa 
humana; e a inaplicabilidade da terceirização 

à administração pública direta e indireta, 
restringindo-se às empresas privadas. 

Aprovada no Congresso Nacional e san-
cionada pela Presidência da República, a Lei 
13.467/2017, da reforma trabalhista, ainda 
não foi discutida pelos tribunais, mas juízes, 
desembargadores e ministros da justiça do 
trabalho dizem que as novas normas não 
poderão ser aplicadas integralmente. Para 
o ministro do TST Mauricio Godinho, por 
exemplo, caso a nova lei seja interpretada de 
maneira literal, a população não terá mais 
acesso à justiça do trabalho no Brasil, o que 
representaria clara ofensa ao princípio do 
amplo acesso ao Judiciário estabelecido pela 
Constituição.

“Faremos a interpretação do diploma ju-
rídico em conformidade com a Constituição. 
Não houve constituinte no país e não houve 
processo revolucionário que tenha suplantado 
a Constituição Federal. A Constituição é a 
grande matriz que vai iluminar o processo in-
terpretativo da reforma trabalhista”, avisou. E 
a jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal 
Federal é no sentido de que os acordos com 
outras nações têm força supralegal e devem 
ser respeitados como qualquer outra norma 
jurídica vigente.

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho 
e ministro do TST, Renato de Lacerda Paiva, 
evitou fazer críticas diretas à reforma, mas 
reconheceu que é um momento delicado 
para a advocacia trabalhista no Brasil. E o 

evento é oportuno para se discutir esse novo 
paradigma que, segundo ele, quem escolheu 
foi a sociedade. “Nosso papel na sociedade 
sempre foi o de promover a paz social e a 
segurança jurídica. Que o resultado desse 
evento possa ser nessa direção. Vamos dar 
um testemunho à sociedade do que nós 
somos”, afirmou.

O presidente da Anamatra, Guilherme 
Feliciano, classificou a nova legislação 
como “altamente polêmica” e admitiu que 
faz parte da corrente que vê na lei inúmeras 
“inconstitucionalidades e inconvencionalida-
des”. Vários pontos da reforma também se 
chocam com tratados internacionais, que 
integram o ordenamento jurídico com sta-
tus de supralegalidade, defendeu. A norma 
não é o texto, a norma é o que se extrai do 
texto, explicou.

Ele criticou as afirmações de que os juízes 
do Trabalho vão “ignorar” a nova legislação 
ou que a própria subsistência da justiça do 
trabalho estaria condicionada ao cumprimento 
da Lei 13.467/17. Não há como saber de 
antemão como a lei será aplicada, avisou: 
“Na livre convicção motivada de cada juiz do 
Trabalho, a partir de 11 de novembro, reside 
a indelével garantia do cidadão. A garantia de 
que o seu litígio será concretamente apreciado 
por um juiz natural, imparcial e tecnicamente 
apto para, à luz das balizas constitucionais, 
convencionais e legais, dizer a vontade con-
creta da lei”. (Fonte: Conjur e Anamatra)

Reforma não pode ser aplicada como foi aprovada

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

José Reginaldo: “A lei esgarça a possibilidade de sobrevivência”
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Na contramão do discurso que aponta a ur-
gência da reforma da Previdência por conta do 
déficit do sistema, o governo continua benefician-
do as fraudes e benesses aos grandes devedores, 
com a conivência do Congresso Nacional. E a 
conta vai para o bolso dos trabalhadores, estejam 
em atividade ou aposentados e pensionistas. O 
último exemplo foi a prorrogação, mais uma vez, 
do prazo de adesão ao Programa Especial de 
Regularização Tributária, conhecido como Novo 
Refis, adiada para 31 de outubro. Podem aderir 
ao programa empresas e pessoas físicas devedo-
res da Receita Federal e da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional.

Os parlamentares modificaram o texto base 
da MP 803, dando condições mais generosas 
para os devedores. No texto original, o devedor 
tinha que dar 20% do total da dívida de entra-
da, sem desconto, financiando o saldo devedor 
em 14 anos, com desconto de 50% nos juros 
e de 25% nas multas. O novo texto aumentou 
o desconto nas multas de 50% para 70% se o 
pagamento for feito de uma só vez. Com as alte-
rações, a arrecadação prevista de R$ 13 bilhões 
foi reduzida para R$ 8,8 bilhões. As empresas 
que tenham débitos de parcelamentos anteriores 
e que haviam sido excluídas, também podem 
aderir ao Novo Refis. 

De acordo com a secretária do Tesouro Na-
cional, Ana Paula Vescovi, a mudança no texto 
da MP provoca perda de R$ 5 bilhões sobre a 
nova estimativa. As mudanças devem ter uma 
frustração de receita de R$ 9,2 bilhões sobre a 
receita esperada inicialmente pelo governo. Essa 
perda equivale a mais da metade dos R$ 16,8 
bilhões arrecadados com o leilão de hidrelétricas 
e de petróleo e gás já realizados. Especialistas 
avaliam que a MP estimula a sonegação, impul-
siona o prejuízo da arrecadação federal e favorece 
a concorrência desleal entre as empresas.

Especialistas e entidades de diversos setores 
da sociedade que já participaram da CPI que 
investiga o suposto déficit da Previdência Social 

Robin Hood às avessas – Governo cobra 
dos pobres por benesses concedidas aos ricos

A reforma da Previdência, uma das 
propostas que mais preocupam o 
movimento sindical, terá grandes 

impactos negativos na vida do traba-
lhador, ativo ou aposentado, e também 
para os pensionistas. O alerta veio do 
assessor jurídico da CNTS, José Pinto 
da Mota Filho. Ele acredita, porém, que 
a PEC 287/2016, que tem focos nas 
despesas e no financiamento, não deve 
ser votada este ano, já que a votação 
ficará comprometida por conta da nova 
denúncia contra o presidente Michel 
Temer, da conclusão da reforma política 
e votação das leis orçamentárias; e nem 
em 2018, devido às eleições gerais.

José Pinto acredita que a aprovação 
da PEC apenas será possível com al-
teração de alguns itens do relatório do 
deputado federal Artur Maia (PPS/BA), 
como as regras de transição, acumulação 
de benefícios e o tempo de carência. “O 

relatório da reforma não tem condições de 
ser aprovado da forma que foi redigido. 
A proposta foi feita de maneira bastante 
dura. Há vários pontos muito controver-
sos e que necessitam de maior discussão 
com a sociedade. O que se avalia é que 
a regulamentação desta matéria vai ficar 
para 2019, quando houver posse do novo 
presidente da República”, avalia.

O assessor detalhou aos dirigentes 
sindicais e assessores jurídicos das enti-
dades, os efeitos do atual texto da reforma 
previdenciária na vida da população. “A 
carência de 15 para 25 anos vai excluir 
grande contingente da aposentadoria pela 
dificuldade de comprovar o tempo de 
contribuição”. José Pinto abordou, ainda, 
sobre a definição da idade mínima; nova 
fórmula de cálculo da aposentadoria, que 
passa a considerar 100 por cento das 
contribuições, e das pensões; e aposen-
tadoria especial.

Reforma da Previdência terá 
mais impactos na vida do trabalhador

apontado pelo governo, apresentaram farta docu-
mentação comprovando que a soma dos desvios, 
das sonegações, das dívidas da Desvinculação 
das Receitas da União - DRU chegam a mais 
de R$ 2 trilhões de reais, montante que pode-
ria estar nas contas da Previdência. “A missão 
da CPI é árdua e aos poucos está clareando a 
sociedade que a Previdência não possui déficit 
algum. É uma questão de gestão, de organiza-
ção, de combate à sonegação, de fiscalização, 
de arrecadação e de não permitir desvios para 
outros fins”, afirma o presidente da CPI, senador 
Paulo Paim (PT/RS).

Brechas facilitam sonegação
Durante as audiências, especialistas destaca-

ram que a legislação tributária brasileira possui 
contradições e brechas que facilitam a sonegação e 
a discussão do débito tributário, com a utilização de 
mecanismos processuais e de ordem legal e esta-
belecem uma espécie de “planejamento tributário”, 
como o Programa de Recuperação Fiscal - Refis. 
Além disso, a Previdência, assim como outras áreas 
públicas e estatais, precisa que “todos paguem 
para que todos paguem menos” e assim possa 
alcançar um desenvolvimento para o país, a partir 
da manutenção e aplicação, em tempos de crise, 
de programas sociais eficientes e de proteção aos 
mais vulneráveis.

A Comissão constatou também que há total 
impunidade em relação àqueles que cometem os 
crimes contra a Previdência, como a sonegação e 
apropriação indébita. Segundo os especialistas, 
está comprovado que os estudos apresentados 
pelo governo em relação aos dados demográfi-
cos, de expectativa de vida e do crescimento do 
Produto Interno Bruto - PIB são frágeis, incon-
sistentes e sem critérios técnicos mais rigorosos.

A questão mais grave são as informações de 
que o governo agrega na contabilidade previ-
denciária despesas que, em tese, deveriam ser 
financiadas com recursos do orçamento fiscal e 
não da Seguridade Social. Observam que apesar 
do agravamento do déficit apontado pelo gover-
no, medidas paralelas estão sendo adotadas em 
sentido contrário à redução de gastos, algumas 
derivadas do impacto da reforma trabalhista.

A CPI uniu também informações por meio 
dos debates em que a exclusão das contribui-
ções sociais que deveriam, em tese, financiar a 
Previdência junto com a Seguridade Social, como 
a Cofins, a CSLL e as receitas do PIS/Pasep e 
loterias, “são forjadas pelo governo por meio de 
um resultado orçamentário artificial e negativo 
com a intenção de agravar o déficit e forçar a 
aprovação da reforma”, afirmou o presidente da 
Anfip, Vilson Antônio Romero.

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

n Reformas

José Pinto: “Relatório não tem condições de ser aprovado”
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CNTS defende junto ao governo 
a negociação da jornada 12x36

A definição da jor-
nada de trabalho 
de 12 x 36 horas, 

um dos pontos a serem 
incluídos na Medida Provi-
sória complementar à Lei 
13.467/2017, da reforma 
trabalhista, foi tema de 
reunião de dirigentes da 
CNTS com Mariângela 
Fialek, da Secretaria de 
Governo da Presidência 
da República e membro 
do grupo de trabalho cria-
do para discutir a edição 
da MP. Participaram do 
encontro o vice-presidente 
da Confederação, João 
Rodrigues Filho; o secretário-geral, Valdirlei 
Castagna; e o tesoureiro-adjunto, Jânio Silva, 
acompanhados do assessor parlamentar, André 
Santos.

A CNTS solicitou a audiência para esclarecer 
sobre informações veiculadas de que o texto 
preliminar da MP inclui a jornada 12x36 como 
objeto de negociação coletiva, “exceto” para os 
trabalhadores da saúde. Os dirigentes levaram 
ao GT a posição da CNTS, que não é contra a 
definição por meio de acordo ou convenção co-
letiva, mas sim contra a exclusão da categoria 
da saúde da negociação.

“A negociação é necessária para discutirmos 
questões que vão além da jornada praticada, 
a exemplo de como as unidades de saúde vão 
propiciar condições mínimas e local adequado 
para repouso e alimentação; discutir como será o 
fornecimento desta alimentação, até porque essa 

jornada ocorre na maioria das vezes no período 
noturno e o profissional ficará por longo tempo 
fora de sua residência, incluindo os trajetos de 
ida e retorno do trabalho; e também discutir 
sobre a folga compensatória”, explica Valdirlei 
Castagna.

Mariângela Fialek se comprometeu a levar a 
posição da CNTS para discussão no GT, que é 
formado por representantes da Câmara, do Se-
nado, da Casa Civil e do Ministério do Trabalho. 
Por questões jurídicas, especialistas acreditam 
que a MP deverá ser editada somente após a 
entrada em vigor da Lei 13.467/2017, em 11 
de novembro próximo. A CNTS solicitou à con-
federação patronal que também se manifeste 
junto ao grupo de trabalho favorável à definição 
da jornada por acordo ou convenção coletiva 
também para os profissionais da saúde.

O enquadramento sindical na área 
da saúde tem de estar ligado aos sin-
dicatos de trabalhadores da saúde. 
Este é o posicionamento da CNTS, 
levado ao coordenador-geral de Registro 
Sindical, da Secretaria de Relações do 
Trabalho, Marcus Vinicius Laira, pelo 
secretário-geral da Confederação, Val-
dirlei Castagna, que foi acompanhado 
da assessora para assuntos de conflitos 
na área do Ministério do Trabalho e Em-
prego, Zilmara Alencar. Como resultado 
imediato, Marcus Vinicius informou que 
será reativado o grupo de trabalho que 
discute alteração do artigo 577, da CLT, 
que trata do enquadramento.

“O enquadramento na área da saúde 
deve se dar conforme a execução dos 
serviços pelos profissionais”, explica 
Castagna, ao criticar a criação de en-
tidades sindicais que buscam incluir 
trabalhadores de outras áreas, como a 
de serviços sociais, sem relação com 
as atividades da saúde. O secretário da 
CNTS também cobrou o cumprimento 
de acordos feitos anteriormente com o 
Ministério do Trabalho. “Alguns acordos 
foram definidos em discussões com 
entidades do segmento da saúde, mas 
não resultaram em normas. Esperamos 
as decisões do GT reativado sejam aca-
tadas e surtam os efeitos necessários”, 
disse Castagna.

CNTS discute 
enquadramento 

sindical com MTE

Entidades representativas dos profissionais de 
enfermagem defenderam, em audiência pública 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa - CDH do Senado, que se aplique 
legalmente o que já vem sendo conquistado ju-
dicialmente: a aposentadoria especial aos enfer-
meiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, por 
suas condições insalubres de trabalho, aos 25 
anos de contribuição, conforme prevê o Projeto 
de Lei do Senado 349/2016. A CNTS propôs 
a emenda para incluir técnicos e auxiliares de 
enfermagem na aposentadoria especial – no texto 
original era somente para enfermeiros.

O secretário-geral da CNTS, Valdirlei Cas-
tagna, lembrou que o ambiente de trabalho dos 
profissionais de saúde é extremamente insalubre, 
com exposição a agentes ergonômicos, químicos 
e, principalmente, biológicos. “Da Aids às hepa-
tites B e C, passamos por todos esses riscos, e 
ainda que sejamos instruídos e capacitados, não 
temos condições adequadas para nos proteger”, 
lamentou.

Ele mencionou levantamento da Vigilância 
Sanitária de 2015, com o percentual de traba-
lhadores afastados por doenças ocupacionais, e 
somente por risco biológico, em oito anos, foram 
mais de 283 mil. Desse total, mais de 226 mil 

Enfermagem defende aposentadoria 
especial em audiência pública

são profissionais de saúde. “Esse é um indicati-
vo do risco a que se submetem os enfermeiros, 
técnicos e auxiliares diariamente, e que precisam 
ter reconhecidas suas condições diferenciadas”.

Além disso, Castagna ressaltou as demais 
pautas da categoria, que há muito tramitam no 
parlamento sem uma resposta efetiva. “Além de 

toda desvalorização e riscos que a enfermagem 
sofre, pautas como a regulamentação da jornada 
de trabalho e o piso salarial nacional permane-
cem inalteradas. A categoria, que está 24 horas à 
beira dos leitos, cuidando da vida dos brasileiros, 
precisa de uma resposta imediata dos poderes 
deste país”. (Com Agência Senado)

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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n Interlocução com a base

Importância, forma de diálogo e meios mais 
eficazes de comunicação entre a CNTS e 
as entidades sindicais da base será o foco 

principal da Oficina de Comunicação a ser 
realizada durante a reunião de final de ano da 
Confederação, agendada para o período de 
27 a 30 de novembro próximo. O objetivo da 
oficina é analisar a linha editorial dos veículos 
da CNTS – jornal, publicações temáticas, rádio 
e TV web e mídias sociais; orientações sobre a 
linguagem sindical e diferenciação da grande 
mídia e comunicação dos órgãos oficiais. Em 
mesa redonda, as federações terão espaço para 
apresentar seus meios e formas de contato com 
as bases. A oficina deverá definir sobre a cria-
ção de uma rede de comunicação eficaz entre 
a CNTS e as entidades filiadas e vinculadas.

Haverá também reunião dos membros das 
diretorias executiva e efetiva, para análises e 
tomada de posições sobre questões políticas 
e administrativas, em especial para o 
ano de 2018; e reunião dos conselhos 
fiscal e de representantes para debater 
as questões gerais e sobre a previsão 
orçamentária para o próximo exercí-
cio. O evento será encerrado com o 
tradicional jantar de confraternização 
de final de ano, com participação dos 
dirigentes sindicais, funcionários, as-
sessores e convidados.

Prioridades para 2017-2018
Definir prioridades entre as propostas 

aprovadas no planejamento estraté-
gico realizado em março e indicar os 
responsáveis pela execução das ações 
e atividades para até o final de 2018 
foi o objetivo central da reunião de 
diretoria da CNTS, no período de 11 a 
13 de julho, em São Paulo. A criação 
de programas regionais destinados à 
formação de lideranças; realização de oficina 
de comunicação e do quarto encontro jurídico; e 
ampliação da base são algumas das propostas, 
além de ações e estratégias de atuação junto 
aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e 

Comunicação sindical será tema de oficina da CNTS

O Conselho de Representantes da CNTS 
aprovou, por unanimidade, o balanço finan-
ceiro de 2016. Os dirigentes se reuniram na 
sede da Confederação nos dias 25 e 26 de 
julho para apreciar o uso dos recursos nas 
ações e atividades realizadas. Na reunião, a 
diretoria executiva da CNTS também apresen-
tou ao Conselho um relatório com mais de 60 
páginas, detalhando as atividades realizadas 
em 2016, incluindo o Congresso Eleitoral. 
Também foi aprovado na íntegra o parecer do 
Conselho Fiscal, que reuniu-se nos dias 20 e 
21 de julho, na sede da Confederação.

Segundo o tesoureiro-geral, Adair Vasso-
ler, apesar do cenário político desfavorável, a 
CNTS teve grande atuação. “O ano de 2016 foi 
muito difícil para o movimento sindical, prin-
cipalmente, para os trabalhadores. Passamos 
por grandes dificuldades, mas a Confederação 
permaneceu aguerrida e atuante com partici-
pação em audiências públicas, realização de 
seminários, encontros estaduais nas bases e 
junto às federações, atuando e cobrando dos 
parlamentares, buscando sempre o melhor 
para a classe trabalhadora”.

de enfrentamento às propostas que representam 
retrocesso nos direitos sociais e trabalhistas.

A extensa pauta de sugestões, elaborada com 
a participação de dirigentes das federações e 
sindicatos da base, inclui, ainda, capacitação 

de dirigentes; criação de comitê político; 
formação sindical; inserção no mercado de 
trabalho; e elaboração de projetos de lei. A 
discussão ampliada do planejamento estra-
tégico segue, também, as alterações estatu-
tárias e plataforma do congresso eleitoral, 
realizado em novembro de 2016, uma vez 
que houve criação e nova determinação de 
pastas, além da ampliação da diretoria, de 
forma a atender as demandas da categoria 
frente ao crescimento da CNTS e que impõe 
a grave crise político-econômico-social.

“A CNTS está preparada para vencer os 
desafios, reforçar a política interna de unida-
de e construção, no sentido de fazer crescer 
sua estrutura de representação e potencial 
político e possibilitar o enfrentamento das 
ameaças que rondam a classe trabalhadora 
e a sociedade em geral”, avalia o presidente 
da CNTS, José Lião de Almeida. “Os recursos 

necessários para as ações prioritárias foram discu-
tidos pela diretoria no final de 2016, aprovados 
pelo Conselho Fiscal e referendados pelo Conselho 
de Representantes”, destaca o tesoureiro-geral da 
Confederação, Adair Vassoler.

Conselho de Representantes aprova balanço financeiro

Adair Vassoler destacou ainda as lutas que 
a Confederação teve para enfrentar as ameaças 
das propostas de reformas trabalhista e previ-
denciária em tramitação no Congresso Nacional. 

“A CNTS atuou firmemente contar as reformas 
propostas.Participamos de diferentes eventos, 
tudo que fosse para não aprovar as reformas, 
que tiram tantos direitos dos trabalhadores”.

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Reuniões dos dirigentes, em Brasília e em São Paulo (abaixo) 
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O Conselho Nacional de Saúde - CNS e 
a Frente em Defesa do SUS - AbraSUS 
lançaram abaixo assinado online, que 

estima colher três milhões de assinaturas até 
abril de 2018 e envio do documento ao Supre-
mo Tribunal Federal - STF para barrar a Emenda 
Constitucional 95/2016, que congela por 20 
anos os investimentos em saúde e educação. As 
entidades, das quais a CNTS faz parte, pedem 
que a ministra Rosa Weber, relatora da ADI, 
declare a inconstitucionalidade da EC 95/2016 
pelos graves prejuízos que serão causados para 
a maioria da população, por conta da redução 
de financiamento das despesas sociais, es-
pecialmente nas áreas de saúde e educação. 
Segue a íntegra do abaixo assinado.

O SUS não pode morrer! 
Assine contra a redução 

de investimentos em saúde

Para: Supremo Tribunal Federal - STF

No Brasil, mais de 200 milhões de pessoas 
podem utilizar o Sistema Único de Saúde - SUS 
de forma universal e gratuita. Após a Emenda 
Constitucional nº 95, aprovada pelo Congresso 
Nacional em 2016, os investimentos em saúde 
e educação ficarão congelados até 2036. Nós, 
da Frente em Defesa do SUS e do Conselho 
Nacional de Saúde - CNS, apoiamos a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5.658 
com o objetivo de vetar a EC 95/2016, que está 
tramitando no Supremo Tribunal Federal - STF.

Precisamos da sua ajuda para não perdermos 
nossos direitos. A ADI reafirma que a EC 95/2016 
causará consequências negativas para a população 
brasileira, pois transforma o “piso” (limite mínimo) 

O SUS não pode morrer!

de despesas nas áreas de saúde e educação em 
‘teto’ (limite máximo) por duas décadas. Defende-
mos a Saúde e a Educação Públicas, Universais, 
Integrais, Gratuitas e de Qualidade. Assine e 
divulgue, não podemos deixar morrer uma das 
maiores políticas públicas do mundo!

Saiba mais:
A ADI 5.658, cuja relatora é a ministra Rosa 

Weber, do STF, trata das consequências negati-
vas da EC 95/2016. Na prática, com a fixação 
da regra do “teto”, as despesas serão atualiza-
das somente pela variação anual da inflação 
mesmo que a receita cresça no mesmo período. 
Isso reduzirá as despesas por habitante com o 
SUS e com a educação de forma acumulada 
até 2036, porque a população crescerá nesse 
período, além de outras necessidades especí-
ficas, como por exemplo, os custos crescentes 

A Frente em Defesa do SUS - AbraSUS e o 
Conselho Nacional de Saúde - CNS convocam a 
sociedade para a mobilização marcada para 19 
de outubro. O motivo é a sessão no Supremo Tri-
bunal Federal - STF que irá decidir sobre a Ação 
de Inconstitucionalidade - ADI 5595, contra a 
Emenda Constitucional 86/2015, que reduz os 
investimentos no Sistema Único de Saúde. O 
ministro do STF, Ricardo Lewandowski, relator da 
ADI, concedeu Medida Cautelar em que solicita 
ao STF a anulação de dois artigos da Emenda.

A decisão será julgada pelos 10 ministros do 
STF. A retirada de recursos para o financiamento 
do SUS causa consequências negativas para a 
população brasileira. O acesso à saúde universal, 
gratuita e de qualidade é direito fundamental pre-
visto na Constituição Federal de 1988.

A mobilização dia 19 será aberta à população 
e às entidades que desejarem somar-se à pauta. 
Confirmar presença através do e-mail: cns@
saude.gov.br. Além da mobilização contra a EC 
86/2015, o CNS e a Frente em Defesa do SUS 
também colhem assinaturas contra a EC 95, que 
deve congelar os gastos com saúde e educação 
por 20 anos, a partir de 2018.

Dia 28/09/2017, o ministro Ricardo Lewan-
dowski recebeu o Conselho Nacional de Saúde, 
acolhendo a ADI 5595. O documento propõe 
a anulação de dois artigos da Emenda Consti-
tucional 86, aprovada no Congresso Nacional 
em 17/03/2015, que reduziam recursos para o 
financiamento do SUS. A ADI será votada pelos 
10 ministros do STF em sessão prevista para 
19/10/2017.

Frente e Conselho farão ato de apoio à ADI 5595

para o atendimento da população idosa, cuja 
participação tem aumentado nos últimos anos.

A retirada de recursos para o financiamento 
do SUS e da educação está inserida no contexto 
da redução da capacidade de financiamento dos 
direitos sociais, e, particularmente, da seguri-
dade social (saúde, assistência e previdência 
social), imposta pela EC 95/2016, com o ob-
jetivo de transferir recursos dessas áreas para o 
pagamento dos juros e da amortização da dívida 
pública. Despesas essas que, diferentemente 
das sociais, não tiveram imposição de limite 
máximo de realização.

A maioria da população depende das uni-
dades do SUS e da educação pública para ter 
o atendimento dessas necessidades básicas. 
Saúde e educação são direitos fundamentais 
inscritos na nossa Constituição Federal de 
1988, que deixarão de ser cumpridos pela falta 
de recursos imposta pela EC 95/2016. O acesso 
à saúde e educação é obrigação do Estado e 
deve estar acima de quaisquer divergências 
político-ideológicas para a construção de uma 
sociedade mais justa e fraterna.

Sendo assim, subscrevemos a ADI 5658 na 
condição de amigos e amigas da causa contra 
a redução de recursos públicos federais para o 
SUS e para a educação pública. Solicitamos à 
ministra Rosa Weber, na condição de relatora 
dessa ADI, que declare inconstitucional a EC 
95/2016 pelos graves prejuízos que serão 
causados para a maioria da população, pela 
redução de financiamento das despesas sociais, 
especialmente nas áreas de saúde e educação. 
Contamos com o seu apoio.

Frente em Defesa do SUS - ABRASUS
Conselho Nacional de Saúde - CNS

Fundamento Jurídico: vedação de retroces-
so na garantia do direito fundamental à saúde 
ocorrida em face da EC 86, 2015, artigo 2º, que 
regrediu o piso da União para a saúde, a partir de 
2016, para 13,2% da RCL, bem como o artigo 
3º, que retirou os recursos do pré-sal como fonte 
adicional de receitas para o SUS.

1. A decisão cautelar do ministro Ricardo 
Lewandowski na ADI 5595 suspendeu, retroa-
tivamente, a eficácia dos artigos 2º e 3º da EC 
86, de 2015, que, respectivamente, dispõem 
sobre o subpiso da saúde fixado em 13,2% da 
RCL para o ano de 2016 e sobre a agregação, 
ao piso federal da saúde, das receitas do pré-sal.

2. Essa decisão impõe à União, para o ano 
de 2016, o piso de 15%, e não o de 13,2% da 
Receita Corrente Líquida, além de desagregar do 
piso, o valor decorrente das receitas do pré-sal.

3. A União empenhou em 2016, R$106.236 
bilhões, 14,7% da RCL, restando aplicar o va-
lor de R$ 1,2 bilhão para atingir plenamente o 
patamar de 15% da RCL, em consonância com 
a Lei Complementar nº 141/2012.

4. Esses valores pendentes necessariamente 
devem ser aplicados em 2017, uma vez que 
servirá de cálculo para os próximos 20 anos 
(EC 95).

5. A perda dos R$1,2 bilhão implicará mais 
de R$ 24 bilhões em 20 anos. Neste valor glo-
bal não está computada a correção inflacionária 
anual. Ao ser computada, ele se elevará.

6. O cenário para a garantia do direito fun-
damental à saúde corre sério perigo, sendo voz 

corrente em todos os segmentos sociais que 
o SUS não pode sofrer mais abalos em seu 
orçamento, com diminuição de sua cobertura 
assistencial.

7. Os recursos sonegados implicam descum-
primento do direito fundamental à saúde de 
modo individual e coletivo, o que significa de 
modo real, para além dos discursos e das teorias, 
sofrimento humano irreparável.

8. Não basta garantir direitos, é preciso 
efetivá-los. Para além de números, há vidas, 
pessoas, necessidades que não podem ficar tão 
somente sujeitas à saúde fiscal. (Fonte: Instituto 
de Direito Sanitário Aplicado)
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Com o principal objetivo de propor 
diretrizes para a formulação da 
Política Nacional de Vigilância 

em Saúde e o fortalecimento de ações 
de promoção e proteção à saúde, o 
Conselho Nacional de Saúde - CNS 
realiza, de 28 de novembro a 1º de 
dezembro próximo, a 1ª Conferência 
Nacional de Vigilância em Saúde - 
CNVS. O documento orientador foi 
elaborado considerando as delibera-
ções da 15ª Conferência Nacional de 
Saúde e do Plano Nacional de Saúde 
e em decorrência de diversos debates 
ocorridos no Conselho em torno de 
variadas agendas.

A programação de abertura do even-
to inclui o painel temático que orientará 
as discussões sobre Vigilância em Saú-
de: Direito, Conquista e Defesa de um 
SUS Público de Qualidade. O eixo principal da 
Conferência, sobre Política Nacional de Vigilân-
cia em Saúde e o Fortalecimento do SUS como 
direito à Proteção e Promoção da Saúde do Povo 
Brasileiro, está dividido em quatro subeixos: O 
Lugar da Vigilância em Saúde no SUS; Saberes, 
Práticas, Processos de Trabalhos e Tecnologias 
na Vigilância em Saúde; Responsabilidades do 
Estado com a Vigilância em Saúde; e Vigilância 

Dirigentes da CNTS participaram de seminá-
rio preparatório para a 1ª Conferência Nacional 
de Vigilância em Saúde, promovido pelo Conse-
lho Nacional de Saúde em parceria com a CNTS 
e realizado na sede do Sindicato dos Auxiliares 
e Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores da 
Saúde - SinSaudeSP, em São Paulo. Palestran-
tes debateram sobre como construir projeto de 
vigilância em saúde que se traduza em mais 
proteção para todos os brasileiros.

O presidente do CNS, Ronald dos Santos, 
afirmou que a atividade de saúde movimenta, 
no Brasil, cerca de R$ 500 bilhões por ano, um 
montante superior a toda a riqueza produzida por 
Uruguai, Paraguai e Bolívia, juntos. “Faz sentido 
que alguns setores apostem na visão de saúde 
como mercadoria”, denunciou. Segundo ele, o 
Brasil investe em saúde, hoje, apenas 3,7% do 
Produto Interno Bruto - PIB. E a estimativa é que, 
em 2030, esteja aplicando menos de 1%, em 
função da diminuição gradativa da aplicação de 
recursos públicos na área. “Por isso, é tão fun-
damental discutir que modelo de financiamento 
de saúde o país deve adotar”.

A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Ní-
sia Trindade Lima, respaldou a necessidade de se 
pensar as políticas públicas de saúde dentro de 
uma visão maior de projeto de desenvolvimento 
de país. “Não é possível pensar nenhuma política 
de forma isolada. Não é possível pensar em uma 
vigilância orientada por princípios democráticos 
e populares sem termos claro que é na defesa 
da democracia e da saúde como direitos funda-
mentais que estão as bases para pensarmos o 
sistema de vigilância do país”. Ela ressaltou que a 
aprovação da reforma trabalhista, com perdas de 
direitos, deve impactar de forma negativa a saúde 
do trabalhador, tanto física quanto psíquica.

1ª CNVS debate Vigilância em Saúde: 
Direito, Conquista e Defesa de um SUS Público de Qualidade

em Saúde Participativa e Democrática para En-
frentamento das Iniquidades Sociais em Saúde.

Aprovada pelo plenário do Conselho Na-
cional de Saúde, por meio da Resolução 535, 
de agosto de 2016, a conferência nacional 
deverá, entre outras ações, apontar os cami-
nhos para validar o dito popular de que “é 
melhor prevenir, do que remediar”. Entre os 
desafios, está o estabelecimento de um modelo 

CNS realiza seminário para a 1ª CNVS no SinSaudeSP

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 mes-
ma importância que a recuperação 
e a assistência.

Desde a aprovação da referida 
Resolução vários debates ocorridos 
em torno do tema, envolvendo con-
selheiros de saúde, a academia e 
os movimentos sociais, apontaram 
para uma reformulação do eixo 
principal e dos subeixos. Cada 
um dos elementos do documento 
orientador está organizado por um 
texto sobre o tema, seguido de 
perguntas para estimular os deba-
tes e possibilitar a elaboração de 
propostas pelos participantes das 

conferências.
A 1ª CNVS está sendo precedida por etapas 

municipais, macrorregionais, estaduais e con-
ferências livres, onde são aprovadas propostas 
para serem apresentadas na conferência na-
cional, conforme definidas no regimento. Um 
ato público e atividades culturais e informati-
vas também estão programados para ocorrer 
durante a conferência nacional. (Fonte: CNS)

Atenção à saúde e integralidade
Respeitar e reconhecer as singularidades e 

as especificidades de cada região do país é um 
dos pontos fundamentais para compreender os 
elementos que podem interferir na promoção 
de saúde dos brasileiros. Esta foi a análise que 
permeou os debates sobre o Modelo de Atenção à 
Saúde no Brasil e o papel da Vigilância em Saúde 
na garantia da integralidade. Para a professora da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo, Laura Camargo Macruz Feuerwerker, 
é preciso reconhecer as diferenças do coletivo 
para ampliar o entendimento de como diferentes 
grupos de pessoas apontam os processos de 
riscos e adoecimento.

“A agenda de atenção básica fala que do Oiapo-
que ao Chuí as pessoas têm os mesmos problemas, 
isso limita a promoção à saúde com providências 
basicamente relacionadas ao ambiente urbano, 
normalmente culpabilizando o indivíduo pelo fato 

dele não adotar um modelo saudável de vida”, 
avalia. Para ela, pensar na integralidade também 
é importante para reduzir o distanciamento que 
políticas públicas e temas de saúde têm do cotidia-
no das pessoas. “O grau de desregulamentação do 
trabalho terá consequências brutais para o ponto 
de vista da precarização das vidas e condições de 
trabalho, por exemplo”.

“É preciso pensar na sua integralidade para 
que a vigilância seja um suporte importante para 
que as ações assistenciais tenham uma racio-
nalidade melhor e possam alcançar a todos”, 
afirmou o presidente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa, Jarbas Barbosa da 
Silva Junior, ao destacar que as duas conferên-
cias promovidas pelo CNS em 2017 – Saúde 
da Mulher e Vigilância em Saúde – “serão dois 
momentos fundamentais para reafirmar o SUS 
como direito e responsabilidade do Estado”. 
(Fonte: CNS)

n Conferência

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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A 2ª Conferência Nacional de Saúde das 
Mulheres - CNSMu, que reuniu cerca de 
1.800 participantes de todo o país, no 

período de 17 a 20 de agosto, em Brasília, termi-
nou com uma mensagem clara ao governo: “Há 
necessidade de ações concretas que melhorem 
o atendimento na rede pública para a população 
feminina”. Além disso, o combate ao machismo e 
à violência de gênero foram demandas unânimes 
do evento. Quase 320 propostas vão integrar o 
relatório final da Conferência, reunindo propostas 
apresentadas desde o começo do ano em con-
ferências municipais, estaduais e referendadas 
em Brasília.

A CNTS participou da Conferência represen-
tada pelas dirigentes Clotilde Marques, Claudeci 
Souza e Maria de Fátima Neves de Souza. A 
Confederação defendeu a luta das trabalhadoras 
na saúde por melhores condições de trabalho, 
além de ratificar posição contrária às reformas 
trabalhista e previdenciária, que afetam negati-
vamente a situação da mulher no mercado de 
trabalho.

“A trabalhadora da saúde cuida dos pa-
cientes, da família, e às vezes não tem tempo 
de se cuidar. Ela precisa ser alcançada por 
políticas públicas efetivas de atenção à saúde 
e proteção contra a violência de gênero”, disse 
Claudeci Souza. Segundo Clotilde Marques, “as 
mulheres devem ocupar os espaços de debate, 
principalmente no que diz respeito à saúde de 
todas”. De acordo com Maria de Fátima Neves, 
“a contribuição da CNTS ao debate foi no sen-
tido de conscientizar as trabalhadoras dos seus 
direitos, muitos deles ameaçados pelas propostas 
de reforma do governo. Queremos, sem dúvida, 
um SUS integral e universal para todos”, disse.

“As mulheres têm que lutar por um aten-
dimento melhor. O que fizemos aqui, durante 
a Conferência, foi só mostrar como tem que 
ser esse atendimento”, comentou a coordena-
dora-geral do evento, a catarinense Carmem 
Lucia Luiz, que representa no CNS a União 
Brasileira de Mulheres - UBM e é enfermeira 

O parto, que deveria ser um momento 
de alegria pela chegada do bebê, pode 
se transformar num episódio marcado 
pela violência e humilhação. Isso ocorre 
quando a mulher é vítima da violência 
obstétrica. Com atividades para conscien-
tizar e prevenir mulheres para que não 
sejam submetidas a essa situação, o Pro-
jetoTransformaDor: parir com amor, sem 
violência, foi premiado na 2ª Conferência 
Nacional de Saúde da Mulher.

Outros cinco projetos também receberam 
o prêmio da Organização Pan-Americana de 
Saúde - Opas em parceria com o Conselho 
Nacional de Saúde. Todas as experiências 
foram implementadas em unidades do SUS. 
Vinte e dois projetos foram inscritos para a 
premiação do Laboratório de Inovação sobre 
Participação Social na Atenção Integral à 
Saúde das Mulheres, da Opas, em parceira 
com o CNS. O objetivo é incentivar práticas 

inovadoras implantadas no SUS, que resul-
tem em melhoria do atendimento de saúde 
à população.

O Projeto TransformaDor foi desenvolvido 
pela Faculdade de Educação da Universida-
de Federal do Pará, sob a coordenação da 
professora Edna Barreto, e coleciona relatos 
de mulheres que, no momento do parto, 
ouviram da equipe de saúde frases como 
“na hora de fazer você não chorou, agora 
está chorando”; “não chora, senão, não vou 
te atender”; ou “não chora porque, ano que 
vem, você está aqui”.

Para conscientizar as mulheres sobre o 
que é a violência obstétrica e, a partir daí, 
empoderá-las para que não permitam que 
esse tipo de situação continue ocorrendo, o 
TransformaDor criou um grupo de apoio às 
grávidas na unidade pública de saúde da 
Pratinha, bairro na periferia de Belém. O 
grupo realizou dez atividades preventivas 

com palestras e discussões ao longo de 
2016. O público-alvo foram as mulheres 
negras, com participação também dos 
companheiros das grávidas e profissionais 
da unidade de saúde.

O projeto trabalha o conceito de violência 
obstétrica como toda forma de violência pra-
ticada contra a mulher na gravidez, no parto, 
no pós-parto e em situação de abortamento. 
“Essa violência se materializa a partir de 
xingamentos, de abusos, de maus tratos, de 
procedimentos inadequados. Segundo dados 
da Fundação Perseu Abramo, uma em cada 
quatro mulheres sofre violência obstétrica 
no Brasil”, disse Edna Barreto. A professora 
alerta que esse é um tipo de violência de 
gênero ainda pouco conhecida e o problema 
atinge, principalmente, as mulheres negras 
de periferias e pode trazer consequências 
graves e marcar a vida da mãe. (Com Correio 
Braziliense e Agência Brasil)

2ª CNSMu propôs 320 medidas para 
melhorar qualidade da saúde da mulher

sanitarista. “Acredito que, no mínimo, tem de 
ser um atendimento que considere o segmento 
ao qual cada uma pertence, um atendimento 
mais integral, que veja a mulher como um 

todo, que considere e respeite a diversidade 
da nossa realidade”.

Para os presentes, ficou claro que a questão 
de gênero está intimamente ligada à saúde. As 
relações desiguais, com a desvalorização da mu-
lher, favorecem violências física ou psicológica, 
que causam depressão, condições de subsistên-
cia inadequadas, lesões corporais e morte. De 
acordo com dados da Organização Mundial de 
Saúde - OMS, contidos no Mapa da Violência 
2015 - Homicídios de Mulheres no Brasil, para 
cada grupo de 100 mil mulheres brasileiras, 
eram 4,8 assassinatos, número que é o quinto 
pior entre os dados de 83 países.

Em 33% desses feminicídios, ou 1.583 
casos, parceiros ou ex-parceiros foram os auto-
res. São quatro dessas mortes por dia no país. 
“Machismo mata, causa doença, vira depressão, 
ou seja, é problema de saúde, sim. Por isso é 
importante uma política pública para o enfren-
tamento do conjunto das iniquidades”, disse o 
presidente do CNS, Ronald Santos. (Com CNS)

Projeto visa combate à violência obstétrica

n Conferência

Solenidade de abertura. Abaixo, dirigentes da CNTS
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O Ministério da Saúde publicou, dia 21 de 
setembro, a Portaria GM 2.436, com a 
revisão da Política Nacional de Atenção 

Básica - PNAB. A decisão contraria posição do 
Conselho Nacional de Saúde - CNS, que aprovou 
a Recomendação nº 35, de 11 de agosto de 
2017, em que rejeita a nova PNAB, nos termos 
da minuta submetida a consulta pública e apro-
vada pela Comissão Intergestores Tripartite - CIT, 
composta pelo Ministério da Saúde, Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde - Conass e 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde - Conasems, dia 31 de agosto.

A intenção da revisão da PNAB, segundo o 
governo, é reforçar o programa Saúde da Família 
como estratégia prioritária para expansão e con-
solidação da atenção básica. O texto aumenta 
o leque de serviços ofertados nas unidades de 
saúde e permite que os usuários possam se 
vincular a mais de uma unidade básica se tiver 
necessidade. O Conselho Nacional de Saúde 
havia recomendado ao Congresso Nacional, Mi-
nistério da Saúde, Conasems, Conass, conselhos 
estaduais e municipais e entidades de controle 
social do SUS a ampliação e qualificação do 
debate sobre a revisão da nova Política.

A revisão da PNAB está em pauta no CNS 
desde novembro de 2016, quando o plenário do 
Conselho aprovou a criação de um Grupo de Tra-
balho para debater a atenção básica e apresentar 
diretrizes para esse processo. Somente em 28 
de julho deste ano, o MS colocou a minuta para 
aperfeiçoamento por apenas dez dias. A consulta 
só foi aberta após pressão do CNS, que avaliou 
o prazo como insuficiente e recomendou que a 
CIT não deliberasse sobre a PNAB até que se 
esgotasse o debate com a sociedade civil.

Ainda assim, a consulta pública foi encerrada 
após o curto prazo e as 6.281 contribuições, 
de acordo com o MS, foram incorporadas. “Foi 
um longo debate e esforço. Esses dois anos de 
discussão da Nova PNAB contribuirão para re-
solver os problemas de saúde. Está aprovada a 
Nova PNAB”, disse o ministro da saúde, Ricardo 
Barros.

Segundo Ronald dos Santos, presidente do 
CNS, a forma como foi apresentada a nova 
PNAB não dá conta de atender as preocupações 
do controle social. “Precisamos saber mais a 
respeito da característica da composição das 
equipes de profissionais, número de agentes 
comunitários e da própria estratégia de saúde 
da família”, explica.

Ministério da Saúde ignora rejeição do 
Conselho de Saúde e publica revisão da PNAB

Projeto de Decreto Legislativo, protocolado 
por 20 deputados, dia 3 de outubro, pretende 
anular a Portaria GM 2.436, de 21 de setembro, 
do Ministério da Saúde, com a revisão da Política 
Nacional de Atenção Básica - PNAB. Movimen-
tos sociais, pesquisadores, trabalhadores da 
saúde e o Conselho Nacional de Saúde - CNS se 
posicionaram contra a reformulação da PNAB, 
por ter sido reformulada sem diálogo. O projeto 
protocolado durante solenidade da Semana de 
Mobilização Nacional dos Agentes Comunitários 
de Saúde e Agentes Comunitários de Combate 
a Endemias, seguirá para votação no plenário 
da Câmara.  

A nova PNAB recebeu várias críticas dos 
movimentos sociais, trabalhadores da saúde, 

pesquisadores e do CNS. Ainda assim, ela foi 
pactuada em agosto, durante a 8ª Reunião da 
Comissão Intergestora Tripartite - CIT, composta 
pelo Ministério da Saúde, Conass e Conasems. 
O Ministério colocou o documento para consulta 
pública por dez dias, mas o CNS avaliou o prazo 
como insuficiente.

Após a homenagem na Câmara, cerca de dois 
mil agentes saíram em caminhada para o Ministé-
rio da Saúde, onde foram recebidos pelo ministro 
Ricardo Barros. Segundo a Confederação Nacional 
dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias - Conacs, o ministro sina-
lizou que a reivindicação será encaminhada para 
análise durante reunião da Comissão Intergestora 
Tripartite - CIT. (Com CNS e Conacs)

CNS mantém discussão 
para evitar retrocessos

O debate continua no CNS, subsidiado pela 
Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde nº 
8.080/1990 e nº 8.142/1990. “O CNS vai 
manter a agenda de discussão para que não 
aconteçam retrocessos. É improvável que uma 
proposição com retirada de serviço, retirada de 
profissional e retirada de estrutura, signifique 
algum avanço”, afirmou Ronald. Após a avalia-
ção da Nova PNAB, caso o CNS não aprove as 
mudanças, a portaria poderá ser revogada por 
meio de um decreto legislativo.

A minuta da PNAB, avaliada pelo Conselho, 
não tratava objetivamente dos impactos assis-
tenciais e econômicos das medidas propostas, 
apresentando estudos e projeções que embasa-
ram a decisão da CIT; a repercussão no rateio 
e redistribuição dos recursos federais para a 
atenção básica repassados aos municípios, en-
volvendo a participação da população usuária, 
especialistas, trabalhadores e gestores.

Segundo o vice-presidente da CNTS e con-
selheiro nacional de saúde, João Rodrigues 
Filho, a principal crítica foi o curto espaço da 
consulta pública, quando seria necessário mais 
tempo para refletir a realidade da atenção bá-
sica no país. Ele ressaltou ainda a dificuldade 
na elaboração de um programa que trate da 
atenção básica, levando em consideração os 
fatores econômicos do Brasil. “Com a vigência 

Deputados assinam proposta pela revogação da Portaria 2.436

n Atenção Básica

da EC 95/16, que retirou boa parte do orça-
mento da saúde, não é possível atingirmos a 
população na ponta. Não há recursos. Sob esta 
ótica de corte de gastos, o governo agora quer 
dispensar 40% dos agentes comunitários de 
saúde. A população mais pobre do país certa-
mente será a mais afetada”, disse.

A proposta aprovada na CIT, segundo o pa-
recer Análise da PNAB 2017, de Hêider Pinto, 
apresentado para debate na Comissão Interse-
torial de Orçamento e Financiamento - Cofin, do 
CNS, “é o retorno de uma agenda regressiva que 
agora vira política pública; é parte de uma agen-
da de desfinanciamento e desregulamentação 
que busca viabilizar o corte de gastos; e é parte 
da agenda pró-mercado e de quebra dos princí-
pios de integralidade e universalidade do SUS”.

Ainda segundo o parecer, a nova polí-
tica visa “repassar tudo o que for possível 
ao mercado na condição de prestador dos 
serviços públicos – terceirização; repassar 
parte importante dos usuários do SUS como 
“clientela” ao mercado – desregulamentação 
da saúde suplementar, planos precários e pa-
drão de baixa qualidade e demora de acesso 
no público; repassar parte da capacidade do 
SUS ao mercado privatizado e carga horária 
dos trabalhadores; e concentrar esforços só 
na população que não consegue consumir no 
mercado – focalização e segmentação com 
baixo padrão de qualidade”. (Com CNS)
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n Violência

Após denúncia da má qualidade do ensino 
à distância feita pela CNTS e comprovada 
por meio de visitas técnicas do Cofen, sob a 
determinação do Ministério Público, o Con-
gresso Nacional reacendeu a discussão em 
torno do tema, principalmente após o Decreto 
9.057/2017, que regulamenta o ensino à 
distância como modalidade educacional. A 
expansão da educação virtual na saúde foi de-
batida e criticada pelos conselhos federais em 
debate na Comissão de Educação da Câmara 
dos Deputados, dia 8 de agosto.

A CNTS ataca a qualidade do ensino virtual, 
uma vez que, na saúde, a prática é primordial 
para trazer à realidade do aluno o dia a dia da 
profissão, que tem como material de trabalho 
a vida humana. “A Confederação manifesta 
preocupação em razão das especificidades que 
redundam a área da saúde, não sendo possível a 
formação de profissionais por meios inadequados 
para tanto, até porque a atividade do cuidar ul-
trapassa as necessidades do capitalismo e a vida 
consiste no maior bem da humanidade, devendo 
ser preservada a todo custo”, disse a diretora 
de Assuntos Internacionais da Confederação, 
Lucimary Santos.

Dados do Censo da Educação Superior reve-
lam o aumento no número de cursos que ofere-
cem a modalidade à distância no Brasil. A rede 
privada oferece mais de 68% – 938 ao todo – e 
destes, 48% são tecnológicos. Na área da saúde, 
106 cursos são atualmente oferecidos e outros 
38 estão em processo de análise no Ministério da 
Educação. Em 2001, o Brasil tinha 5 mil alunos 
de ensino não presencial em várias formações. 
Em 2003, 50 mil. Atualmente, eles passam de 
1 milhão e 300 mil.

Profissionais de saúde relatam medo
e insegurança nos locais de trabalho

As notícias de violência contra profissio-
nais de saúde têm sido constantes nos 
últimos meses. Os casos de agressões 

vêm se repetindo e atingem trabalhadores desde 
a área administrativa até médicos, mas, prin-
cipalmente, profissionais da enfermagem, que 
permanecem por mais tempo na assistência 
aos doentes e em contato com familiares. As 
agressões são praticadas por pacientes, por 
acompanhantes e até por criminosos, em inva-
sões a unidades de saúde.

Diante da situação, 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), da Comissão 
de Direitos Humanos do Senado, a realização 
de audiência pública no âmbito dos colegiados, 
para discutir a grave questão da violência moral 
e física sofrida pelos trabalhadores da saúde.

“Para nós, a segurança é uma questão de 
direito, de saúde e de qualidade no exercício 
profissional, sendo indispensável dispor de 
condições adequadas para o trabalho. Estudos 
apontam que o desgaste físico e psicológico pode 
expor o trabalhador e o usuário/cliente a erros de 
procedimentos, acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais”, destaca o secretário-geral da 
CNTS, Valdirlei Castagna.

A pesquisa Perfil da Enfermagem, realizada 
pela Fiocruz em parceria com o Cofen, revela que 
70% dos profissionais de enfermagem sentem-se 
inseguros no ambiente de trabalho. Muitos rela-
tam que já foram ofendidos e até agredidos por 
pacientes e acompanhantes. Os trabalhadores 
alegam que o motivo das agressões é justamente 
a falta de estrutura das unidades. O atendimen-
to demora por causa da falta de médicos, por 
exemplo, e as pessoas acabam descontando na 
enfermagem.

Ao todo, 19% responderam que existe violên-
cia nos lugares que trabalham e 71% afirmaram 
que há pouca segurança. Já 66% sofreram algum 
tipo de desgaste profissional, seja por exposição 
ao risco de agressão, excesso de trabalho ou falta 
de estrutura para desempenharem bem suas 
funções. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares 
representam cerca de 70% do quadro de profis-
sionais e são responsáveis por 60% das ações 
de saúde em uma instituição hospitalar. 

No Rio de Janeiro, funcionários das Unidades 
de Pronto Atendimento - UPA estão pedindo 
socorro. Além dos problemas estruturais e fi-
nanceiros, os profissionais denunciam a falta 
de segurança dentro das unidades. Segundo 
relatos, criminosos têm invadido os espaços e 
chegam a determinar quem deverá ser atendido 
com prioridade.

Conselhos federais criticam EaD na saúde

Em Belo Horizonte, por conta da retirada 
dos guardas municipais, além da exclusão de 
porteiros e dos funcionários que trabalhavam na 
recepção dos centros de saúde, os funcionários 
de uma UPA tiveram que paralisar os trabalhos. 
Levantamento apontou que, em 2017, foram 
registradas mais de 50 ocorrências de violência 
aos centros de saúde da capital mineira. Casos 
que se repetem em todos os estados. (Com in-
formações R7 e EM)

Pouco mais de 100 mil são estudantes da 
área da saúde, sendo 1,2% alunos de enfer-
magem. Ainda que estes pareçam números 
pequenos, crescem exponencialmente a cada 
ano. O coordenador do Fórum dos Conselhos 
Federais da Área da Saúde, Cassio Fernando 
Silva, afirmou que os cursos de saúde precisam 
de treinamento de forma continuada, algo que 
o ensino à distância não pode dar.

Em reunião do grupo de trabalho, integrado 
por Conselho Nacional de Saúde e Conselho 
Nacional de Educação, o representante do CNE 
manifestou apoio à Resolução 515/2016 do 
CNS, que proíbe a aplicação do ensino virtual 
na totalidade da carga horária dos cursos de 
graduação da área da saúde, por entender que 
a graduação profissional para o SUS deve pau-
tar-se na necessidade de saúde das pessoas e, 
dessa forma, requer uma formação interprofis-
sional, humanista, técnica e de ordem prática 
presencial.

Desestímulo ao EaD 
Na Câmara, o Projeto de Lei 5.414/2016 

proíbe o incentivo do governo ao desenvolvi-
mento e à veiculação de cursos de educação 
à distância na área de saúde. “Esse será um 
dos assuntos que serão destacados para ver se 
o encaminhamento já é no sentido de votar ou 
aguardar outra reunião para que se tenha um 
consenso envolvendo as autoridades públicas, o 
MEC e o Conselho Nacional de Educação”, disse 
o relator da proposta na Comissão de Educação, 
Átila Lira (PSB-PI).

Também tramita na Câmara o Projeto de Lei 
8.445/2017, proposto pelo deputado Luciano 
Ducci (PSB-PR), que dispõe sobre a proibição 
de oferta e incentivos à criação de cursos su-
periores integralmente à distância na área de 
enfermagem. A proposta prevê que disciplinas e 
atividades na modalidade EaD poderão compor 
o currículo desde que não ultrapassem 20% da 
carga horária total. A proposta tramita apensada 
ao PL 5.414.

Ducci alega que “não há possibilidade de que 
um bom profissional da enfermagem seja inte-
gralmente formado na modalidade da educação 
à distância, que jamais substituirá ou equivalerá 
a bons cursos presenciais e à formação prática 
em serviço”. O deputado afirmou ainda que o 
Decreto 9.057/2017 e a Portaria 11/2017, 
do Ministério da Educação, permitiram que as 
instituições de ensino superior possam ampliar 
a oferta de cursos superiores de graduação e 
pós-graduação à distância sem maiores res-
trições. (Com informaçõesda Agência Câmara 
Notícias e CNS)
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n Resistir e lutar

O Movimento Resistência: por 
um Brasil melhor, coorde-
nado pelo Fórum Sindical 

dos Trabalhadores - FST, segue 
com o objetivo de coletar 1,5 mi-
lhão de assinaturas para o projeto 
de lei de iniciativa popular, que 
pretende revogar a Lei 13.467/17, 
da reforma trabalhista. Para isso, 
as 22 confederações que com-
põem o FST, entre elas a CNTS, 
se dividiram em cinco comitês, 
responsáveis cada um por, no 
mínimo, cinco estados. Além de 
colher as assinaturas, a ideia é 
percorrer as unidades da fede-
ração denunciando à população 
os desmandos do governo Temer 
e formar núcleos de resistência 
regionais integrados por mem-
bros  das  en t idades  s ind ica i s  l oca i s . 

Já foram realizadas mobilizações em Rondô-
nia, Mato Grosso do Sul, Piauí, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Pernambuco. O Fórum 
produziu material impresso, que vem sendo 
distribuído à população durante as manifestações 
públicas no sentido de elucidar as questões por 
trás da Lei 13.467/17, desbaratando a estratégia 
do governo de passar uma imagem positiva da 
reforma. 

Lançado em 6 de setembro com objetivo de 
despertar a população da passividade coletiva 
frente aos ataques sociais, o Movimento Re-
sistência tem o desafio de resgatar o papel do 
movimento sindical, retomando as mobilizações 
e o protagonismo da metade do século passado, 
que resultaram em grandes avanços nos direi-
tos trabalhistas desfrutados atualmente, agora 

A delegação do Fórum Sindical dos Trabalha-
dores - FST entregou, em Genebra, documento 
ao diretor-geral da Organização Internacional 
do Trabalho - OIT, Guy Rider, denunciando a 
violação, por parte do governo brasileiro, das 
convenções daquela instituição das quais o Brasil 
é signatário.

O documento denuncia que a aprovação da 
reforma trabalhista pelo Congresso Nacional 
e sanção da Lei 13.467/2017 pelo Executivo 
violam as Convenções 98, 154 e 155 da OIT, 
segundo as quais a promoção das convenções 
coletivas deve ser efetivada sempre em condi-
ções mais favoráveis das fixadas na legislação 
do trabalho. Ou seja, os acordos e convenções 
não podem, segundo as normas da OIT ratifi-
cadas pelo governo brasileiro, subtrair direitos 
consagrados em lei, como prevê a reforma 
trabalhista.

Além disso, o FST denuncia que a nova lei 
“destrói qualquer possibilidade da legítima nego-
ciação, pois traz em seu bojo o enfraquecimento 
das entidades sindicais de trabalhadores, deses-
tímulo aos contratos coletivos, incentivo à demis-
são de trabalhadores e substituição por mão de 
obra sem proteção”. O documento sinaliza que a 
reforma trabalhista do governo Temer desrespeita 
“o patamar mínimo civilizatório e sem observân-
cia da dignidade da pessoa humana”.

FST realiza atividades de resistência 
ao desmonte trabalhista nos estados

sob ameaça. As entidades sindicais utilizarão 
alguns caminhos para resistir à reforma, como 
por exemplo, de forma institucional, realizando 
diálogos com os três poderes; pela esfera jurídica, 
revogando ou modificando a nova legislação e 
através dos meios sindicais, mostrando para a 
classe trabalhadora e a população os reais efeitos 
da Lei 13.467/17.

Para a CNTS, o papel das bases será funda-
mental nesta resistência. “A Confederação não 
medirá esforços para orientar todas as entidades 
sindicais e os trabalhadores sobre esta legisla-
ção. Veremos até onde podemos ir para barrar 
esta reforma, entrando com recursos judiciais, 
fazendo campanhas e o que mais for necessário 
para que a classe trabalhadora não assuma o 
prejuízo que o governo está imputando aos tra-
balhadores”, afirmou o vice-presidente da CNTS, 
João Rodrigues Filho.

Movimento
Segundo o coordenador do Fó-

rum, Artur Bueno, a ideia é que estas 
mobilizações durem até o final do 
mês de outubro, culminando com a 
apresentação da proposta à Câmara. 
“Esperamos levar ao parlamento, 
ainda este ano, o projeto de iniciativa 
popular, que nada mais é do que a 
representação da vontade popular no 
sentido de invalidar o PL 13.467/17, 
que retira inúmeros direitos da classe 
trabalhadora. Precisamos fazer um 
trabalho de conscientização não 
apenas dos trabalhadores, mas da 
sociedade, de forma geral, para que 
possamos ter uma política que atenda 
às necessidades do povo brasileiro. 
Contudo, não teremos justiça social 
com a atual classe política”, disse.

“O sindicato é como um escudo protetor que 
os trabalhadores criaram, uma arma contra a 
submissão, a subordinação e o poder do empre-
gador. Estão vendendo a ideia que o trabalhador 
está sendo libertado do sindicato. É preciso rein-
ventar a organização de luta dos trabalhadores. 
Não podemos mais continuar brigando entre nós, 
através da desqualificação do outro, mas temos 
que construir uma nova visão estratégica e en-
tender como vamos conduzir as transformações 
do movimento sindical daqui para frente”, afirma 
Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Dieese.

Para o secretário-geral da União Internacional 
dos Trabalhadores da Alimentação para a América 
Latina - UITA, Gerardo Iglesias, o movimento sindi-
cal necessita de novos parceiros da sociedade civil, 
com a participação das organizações feministas, de 
agricultores e da comunidade LGBTI. “Precisamos 
articular recursos, experiências e capacidades”.

Fórum denuncia à OIT reformas do governo Temer

Os dirigentes sindicais da comitiva conside-
ram que “a prevalência do negociado sobre o 
legislado não valoriza a negociação coletiva, mas 
cria espaços para a precarização das condições 
de trabalho ao permitir que sejam pactuados 
parâmetros laborais abaixo do que prevê a lei, 
gerando insegurança jurídica. A discussão em 
torno da proposta precisa ser, necessariamente, 
precedida pela reforma do sistema sindical e pela 
criação de instrumentos para punição de atos 
antissindicais, sob pena de esvaziamento das 

negociações e fomento à corrupção nas relações 
coletivas de trabalho”.

Na ocasião, Guy Rider demonstrou conheci-
mento da situação brasileira e estranhou o fato 
de a reforma trabalhista ter sido aprovada em 
pouco tempo. Relatou, também, encontros com 
autoridades governamentais brasileiras e o fato, 
estampado pela imprensa, de que o governo esta-
ria disposto a adotar medidas antipopulares, pois 
não terá interesse de se submeter futuramente 
às urnas. (Fonte: Comunicação FST)

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

João Rodrigues-CNTS: “O governo impõe prejuízo aos trabalhadores”
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Juliano Musse*

Em meio a reformas antissociais de um 
governo voltado a atender, notoria-
mente, interesses de classes politi-

camente e economicamente dominantes, eis que 
como “bola da vez” ressurge a reforma tributária, 
há anos discutida, mas nunca implementada de 
forma correta e justa.

 O projeto de autoria do deputado Luiz Carlos 
Hauly, que a rigor não pressiona muito os inte-
resses dos mais abastados, sugere, dentre outras 
medidas, a unificação de tributos com a criação 
de um IVA - Imposto sobre Valor Agregado, com 
o objetivo, segundo a exposição de motivos, de 
simplificar a cobrança de impostos e desburo-
cratizar a economia. Em síntese, prevê um IVA 
desagregado em dois outros impostos:

i) o IBS - Imposto sobre Operações com Bens 
e Serviços, de esfera Estadual, que pela proposta, 
absorverá os seguintes tributos: IPI, IOF, CSLL, 
PIS, Pasep, Cofins, Salário-educação, CIDE; e 
ii) o IS - Imposto seletivo (excise tax), de esfera 
Federal, a absorver outros setores (petróleo e 
seus derivados, combustíveis e lubrificantes de 
qualquer origem, cigarros e outros produtos do 
fumo, energia elétrica, serviços de telecomuni-
cações, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, veí-
culos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, 
novos, bem como pneus, partes e peças nestes 
empregados) que hoje têm alta carga tributária, 
ficando, assim, de fora do IBS.

Sobre os recursos da saúde, a vinculação para 
ações e serviços público de saúde (art. 198, § 2º) 
não terá, a priori, alteração no texto constitucio-
nal. Não serão modificados os dispositivos do 
Texto Constitucional referentes à vinculação de 
receitas à saúde pública, haja vista que as par-
celas dos Estados e dos Municípios são fixadas 
por lei complementar (LCP nº 141/2012). Caso 
mantidos os percentuais atuais, haverá, após a 
transição, aumento do valor global vinculado em 
R$ 368,96 milhões, equivalentes à diferença do 
percentual de vinculação fixado para Municípios 
(15%) e Estados (12%) aplicados sobre a parcela 
de recursos que é deslocada destes para aqueles. 
Pela proposta o deslocamento de recursos da 
União para os Municípios não tem implicação 
no valor global vinculado, pois os percentuais de 
vinculação são iguais (15%).

Primeiramente é bom que se diga que inde-
pendente da reforma que virá, e se adequada ou 
não à real necessidade brasileira, uma coisa é 
certa. Pela comoção popular diante da enxurra-
da de denúncias e escândalos de corrupção em 
todo o país, haverá grande resistência popular 
às propostas que acarretem aumento da carga 
tributária. E isso vem sendo discutido, no âmbito 
político, como possibilidade.

Não que nossa carga seja muito elevada, 
como grande parte das economias europeias e 
como imagina a maioria da população. É preciso 
ter uma visão mais lúcida acerca dessa questão, 
que muito mais se relaciona com a má gestão 
de recursos públicos, do que o peso da carga, 
propriamente dito. Para Pochmann (2008)1, no 
Brasil, a cada R$ 3 arrecadados pela tributação, 
somente R$ 1 termina sendo alocado livremente 
pelos governantes. Isso porque, uma vez arreca-
dado, configurando a carga tributária bruta, há a 
quase imediata devolução a determinados seg-
mentos sociais na forma de subsídios, isenções, 
transferências sociais e pagamento dos juros 
do endividamento público. Noutras palavras, 
R$ 2 de cada R$ 3 arrecadados só passeiam 
pela esfera pública antes de retornar imediata e 
diretamente aos ricos (recebimento de juros da 

“Nova” proposta de reforma tributária: 
um déjà vu que não resolve
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dívida), às empresas (subsídios e incentivos) e 
aos beneficiários de aposentadorias e pensões. 
Assim, o uso da carga tributária bruta no Brasil 
se transforma num indicador pouco eficaz para 
aferir o peso real da tributação. 

Pochmann (2008) conclui que talvez fosse 
mais adequado fazer análises sobre a carga 
tributária líquida, que é aquela que, de fato, 
indica a magnitude efetiva dos impostos, taxas 
e contribuições relativamente ao tamanho da 
renda dos brasileiros, pois é com essa quantia 
que os governantes conduzem (bem ou mal) o 
conjunto das políticas públicas. Nesse sentido, a 
tributação elevada é um mito no Brasil. A carga 
tributária líquida permanece estabilizada em 
12% do PIB há algum tempo. O que têm aumen-
tado mesmo são impostos, taxas e contribuições 
que, uma vez arrecadados, são imediatamente 
devolvidos, o que impede de serem considerados 
efetivamente como peso da tributação elevada.

O que onera muito os mais pobres, mostrando 
ser o maior vilão do sistema regressivo, não é 
tanto o percentual da carga tributária em relação 
ao PIB, como mostrado, mas o caso de o Brasil 
estar no grupo dos que têm menos impostos 
sobre a renda e lucro e em contrapartida ser 
um dos que mais cobra sobre bens e serviços, 
por exemplo. 

Nossa situação é inversa à verificada nos 
países desenvolvidos. Nesses, principalmente 
após a Segunda Grande Guerra, a construção do 
Estado de bem-estar social (Welfare State) pro-
piciou a redistribuição da renda gerada por meio 
orçamentário, com tributação sobre os mais ricos 
e transferências dos recursos dos fundos públicos 
para a população de menor renda, combatendo a 
pobreza, o desemprego e a desigualdade social. 
Por aqui, nosso sistema tributário não tem privi-
legiado os menos favorecidos, ao contrário, tem 
sido um instrumento a favor da concentração de 
renda, agravando o ônus fiscal dos mais pobres 
e aliviando o dos mais ricos. 

Outro ponto importante a ser observado, an-
tes de se analisar a atual proposta de reforma, 
diz respeito à natureza do IVA. Varsano (2014)2 
esclarece muito bem a ótica desse imposto ao 
afirmar que o IVA é utilizado com um único ob-
jetivo: o de arrecadar. Segundo o autor, ele não é 
um bom instrumento para corrigir externalidades, 
para melhorar a distribuição de renda ou para 
realizar política comercial. Outros instrumen-

tos mais apropriados para essas finalidades 
existem. Impostos seletivos lidam bem com 
externalidades. Impostos sobre a renda e sobre 
a propriedade e, principalmente, utilização da 
receita para realizar programas e projetos cujos 
benefícios são apropriados no todo ou na maior 
parte pelos mais pobres, são bons instrumentos 
para lidar com pobreza e desigualdade. Trocando 
em miúdos, o IVA é um imposto regressivo por 
natureza e não é capaz de atenuar, per si, os 
males do sistema brasileiro ou de tornar nossa 
tributação mais progressiva.

Sobre pontos negativos
Sobre a proposta de reforma, é importante 

avalia-la em relação a dois aspectos centrais. O 
primeiro, refere-se ao mais grave dos problemas 
do nosso sistema que é a regressividade tribu-
tária. Vale lembrar, nesse sentido, os importan-
tes princípios tributários e constitucionais da 
capacidade contributiva (a tributação deve ser 
proporcional a esta capacidade), da isonomia 
(tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais) e da progressividade. O segundo ponto 
é o da vinculação das fontes de financiamento 
exclusivas das políticas da Seguridade Social, 
que incluem a Cofins, CSLL, PIS e Pasep.

Sobre estes dois pontos, reforçando o que 
foi apresentado anteriormente, a proposta do 
Deputado Hauly não resolve a questão da re-
gressividade com a criação de um imposto sobre 
valor agregado, exceto, em alguns casos pontuais 
vistos à frente, tampouco vincula outras fontes 
de receita à Seguridade.

O desafio para a busca da progressividade do 
sistema tributário brasileiro consiste em medidas 
que desloquem parte da carga tributária indireta, 
que incide sobre o consumo, para a direta, que 
deve incidir sobre as altas rendas e o grande pa-
trimônio. Mas no caso brasileiro atual, e mesmo 
nas propostas de reformas passadas, esse não é 
um problema que aparece no rol de mudanças. 
Pela Tabela 1 é possível perceber o tamanho da 
disparidade dessas incidências, destoantes do 
que ocorre na maioria dos países desenvolvidos. 
O peso da carga sobre o consumo é muito mais 
elevado que a incidência sobre renda e patrimô-
nio. Em uma sociedade desigual, como a nossa, 
esse efeito é potencializado.

Particularizando a questão da regressividade, 
no caso do IR - Imposto de Renda, algumas 
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observâncias são pertinentes. A ausência de 
correção da tabela progressiva ao longo dos 
anos veio resultando na incorporação de novos 
trabalhadores à base de incidência do IR. Assim, 
a tributação teve como efeito a captura de boa 
parte dos ganhos de renda líquida disponível dos 
que vivem dos rendimentos do trabalho. Para 
corrigir essa situação e reestabelecer a renda 
líquida disponível da base da pirâmide, seria 
preciso reajustar a tabela do IR beneficiando 
aqueles que menos ganham. Para evitar que a 
adoção desse tipo de medida reduza a tributação 
sobre a renda, que é socialmente mais justa, 
é preciso calibrar alíquotas, em um maior nú-
mero de faixas, para haver uma compensação 
da arrecadação juto aos contribuintes de renda 
mais elevada. Ter quatro faixas com um teto 
de 27,5%, como o que temos hoje, não torna 
esse tipo de imposto amplamente progressivo. 
Na França, por exemplo, são 12 faixas com teto 
de 57%. Esse é um problema a ser corrigido, 
assegurar a equidade horizontal e vertical na 
tributação do IR, e que não está contemplado 
na atual proposta de reforma.

Outro ponto de intensa discordância e crí-
tica é a não tributação dos lucros e dividendos 
distribuídos, pois sem revogar esse benefício às 
rendas do capital, uma possível nova calibragem 
da tabela progressiva do IR só alcançaria as ren-
das do trabalho. Os rendimentos recebidos pelas 
pessoas físicas a título de lucros ou dividendos 
não entram na tabela progressiva. Se forem ad-
vindos dos chamados “juros de capital próprio” 
(art. 9 da Lei 9.249), sofrem retenção de 15% 
na fonte pela PJ que distribui o lucro/dividen-
dos e a pessoa física recebedora declara como 
rendimento de tributação exclusiva na fonte. No 
caso de lucros/dividendos distribuídos segundo 
o artigo 10 da Lei 9.249 (isenção), nem a PJ 
retém e nem o beneficiário submeterá a tabela 
de incidência, pois informará esse rendimento na 
ficha de rendimentos isentos e não tributáveis.

Nesse sentido, é preciso rever a Lei 9.249 de 
1995 e seus artigos 9º e 10º, que estabeleceu, 
dentre outras, a isenção na distribuição de lucros 
e dividendos vigente até a atualidade. Desde o 
ano-calendário de 1996, estão desonerados os 
lucros e dividendos distribuídos a sócios ou acio-
nistas, pessoas físicas ou jurídicas, domiciliados 
ou não no Brasil, por pessoas jurídicas tributadas 
pelo lucro real, presumido ou arbitrado, ou inte-
grantes do Simples-Nacional:

Lei 9.249 de 1995: “Altera a legislação do 
imposto de renda das pessoas jurídicas, bem 
como da contribuição social sobre o lucro líquido, 
e dá outras providências. ”

(...)
Art. 9º. A pessoa jurídica poderá deduzir, para 

efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos 
ou creditados individualizadamente a titular, 
sócios ou acionistas, a título de remuneração 
do capital próprio, calculados sobre as contas 
do patrimônio líquido e limitados à variação, pro 
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP;

(...)
Art. 10º. Os lucros ou dividendos calculados 

com base nos resultados apurados a partir do 
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados 

pelas pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão 
sujeitos à incidência do imposto de renda na 
fonte, nem integrarão a base de cálculo do 
imposto de renda do beneficiário, pessoa física 
ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.

Não é justo que uma Pessoa Jurídica possa 
deduzir do IR os juros pagos a titular, sócios 
e acionistas; tampouco é correto que lucros e 
dividendos pagos ou creditados pelas pessoas 
jurídicas, tributadas com base no lucro real, 
presumido ou arbitrado, não fiquem sujeitos à 
incidência do imposto na fonte. A proposta de 
reforma do Dep. Hauly é tímida (para não dizer 
nula) em se tratando dessa problemática envol-
vendo imposto sobre a renda.

Sobre sistemas de tributação de dividendos 
no mundo, são isentos de tributação, segundo 
Caroll e Prante (2012)3, além do Brasil, apenas 
a Estônia e a Eslováquia. Todos os países, em 
maior ou menor grau, a depender do sistema, 
se Clássico, Intermediário, Parcial, Imputação 
Plena, dentre outros, tributam os dividendos.  
Se a isenção do imposto sobre a distribuição de 
resultados pretendeu estimular o investimento, 
como afirmavam seus idealizadores em 1995, a 
sua extensão a atividades profissionais que se uti-
lizam da própria força de trabalho, notadamente 
profissionais liberais, pode ser apontada como 
uma distorção do modelo. Essa distorção resulta 
em tributação desigual sobre a renda do trabalho, 
em detrimento dos trabalhadores assalariados, 
hoje praticamente os únicos a se sujeitarem à 
tabela de alíquotas mais onerosas do IRPF.

Com base na experiência internacional, o 

Brasil, um país díspar, deveria utilizar sua tribu-
tação como um instrumento de redistribuição de 
renda e riqueza, trilhando um caminho contrário 
ao das últimas décadas, e não retroceder. Um 
dos maiores exemplos de redistributividade 
em nosso país é a previdência social, que faz 
parte da Seguridade juntamente com saúde e 
assistência social. A Seguridade Social, consti-
tucionalmente amparada, tem fontes exclusivas 
de financiamento (Art. 195) que permitiram um 
saldo superavitário de receitas e despesas até o 
ano de 2015.

Devido à crise, ao desemprego e às recor-
rentes renúncias fiscais, as receitas caíram 
drasticamente frente ao aumento natural das 
despesas, tornando o orçamento deficitário em 
2016.4. Com a possibilidade de se emplacar 
a proposta de reforma, estaremos, definitiva-
mente, diante do sepultamento da diversidade 
das bases de financiamento da Seguridade 
que ampliou o financiamento da previdência, 
saúde e assistência social para além da folha 
de salários, incluindo, a receita, o faturamento 
e o lucro. E mesmo que haja retomada do cres-
cimento econômico com geração de empregos, 
sem as fontes exclusivas de financiamento, 
provavelmente, não veremos mais os pujantes 
superávits da Seguridade, há anos demostrados 
pela Associação Nacional do Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil - ANFIP. 

Sobre pontos positivos
A questão que envolve a simplificação do 

ICMS é salutar, tentando pôr fim à chamada 
“guerra fiscal” entre os Estados com a conse-
quente redução do “Custo Brasil”. É positivo 
pensar na extinção dos impostos em cascata, 
um problema muito particular do nosso sistema, 
e que está presente em quase todas as fases da 
cadeia produtiva. O ICMS, no caso, ainda tem 
a capacidade de incidir sobre outros impostos 
como o PIS e a Cofins. Uma possível solução 
para o complexo ICMS, ao invés de fundi-lo 
num IVA, talvez pudesse partir de um sistema 
de compensação entre os estados. Além disso, 
seria necessária uma legislação nacional que 
definisse o destinatário: se o destino físico da 
mercadoria ou o domicílio ou estabelecimento 
do comprador. Essa é uma alternativa à simples 
extinção desse imposto e à consequente perda 
de autonomia tributária dos estados.

Índices de preços ao consumidor são nú-
meros que que medem a variação do custo 
de vida de segmentos da população (taxa de 
inflação ou de deflação). O Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – INPC, apresentou 
variação de -0,03% em agosto, ficando com 
taxa acumulada anual de 1,73%. 

O IPCA também segue baixo no acumulado 
anual, muito embora o aumento do preço dos 
combustíveis tenha pressionado a inflação. O 
índice está abaixo do piso da meta de inflação 
estipulada pelo governo, que é de 3% ao ano 

(1,5 ponto percentual abaixo do centro da 
meta, que é de 4,5% ao ano).

O IGP-M, índice que corrige os aluguéis, 
teve um acumulado negativo entre set/16 e 
ago/17 (-1,72%). 

Entre julho e agosto, o Índice do Custo de 
Vida - ICV do município de São Paulo pratica-
mente não variou (-0,01%), segundo cálculo 
do DIEESE (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos). Entre 
setembro de 2016 e agosto de 2017, a varia-
ção acumulada do ICV-DIEESE foi de 1,71%.

Índices de Preços 
Mensal e acumulado anual - setembro/2016 a agosto/2017
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A prática constante de assédio moral con-
tra funcionários levou a Clínica Psiquiátrica 
Paulo Guedes, de Caxias do Sul (RS), a pagar 
indenização por dano moral no valor de R$ 
44.400,00 a um grupo de seis trabalhadoras 
da empresa. Os fatos que geraram a ação traba-
lhista foram acompanhados desde o início pela 
direção do Sindisaúde de Caxias, numa petição 
encaminhada pela advogada Ana Paula Lucia-
no. De acordo com o relato das trabalhadoras 
em juízo, havia, por parte da chefia, ameaças, 
deboche, apelidos ofensivos e insultos.

A sentença condenatória foi proferida pelo 
juiz Rafael Moreira de Abreu, da 5ª Vara do 
Trabalho, em 6 de setembro. Segundo o juiz, 
a Clínica Paulo Guedes “é responsável pela 

conduta da chefia e, por isso, deve pagar a 
indenização pelos danos morais sofridos pe-
las trabalhadoras”.  O magistrado considerou 
ainda a “gravidade dos fatos ocorridos na 
empresa, bem como a repercussão social”. 

O presidente do Sindisaúde, Danilo Teixeira, 
disse que os trabalhadores da categoria devem 
procurar o Sindicato e denunciar quando se 
sentirem ameaçados no ambiente de trabalho. 
Danilo observa que a direção do Sindicato tem 
informações de fatos semelhantes que ocorrem 
nas empresas, mas, para que sejam tomadas 
providências no sentido de encaminhar à 
justiça, é necessário que haja uma denúncia 
concreta junto ao Sindicato. (Fonte: Jânio Me-
deiros, do Sindisaúde de Caxias)
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Outra questão pontual, menos importante 
que a desoneração das rendas do capital, mas 
que deve ser levado adiante na proposta diz 
respeito ao IPVA, acrescentando as embarcações 
e as aeronaves em sua hipótese de incidência. A 
importância dessa mudança se faz presente, haja 
vista o dever de tributar de forma progressiva e 
considerando a capacidade contributiva de cada 
cidadão. Concomitantemente, há de se diminuir 
a carga tributária sobre custos importantes dos 
produtos e serviços ao impedir sua incidência 
sobre os veículos de uso comercial destinados 
à pesca e ao transporte público de cargas e 
passageiros.

A proposta inicial da PEC nº 140 de 2012.5, 
com objetivo de alterar o artigo 155, III, da 
CF/1988, esclareceu bem, na ocasião, a im-
portância dessa nova incidência em virtude 
do número elevado da frota de aeronaves e 
embarcações esportivas: “Considerando o Bra-
sil possuir a maior frota de aviões executivos 
do hemisfério sul, segundo dados da Agência 
Nacional de Aviação Civil, que aponta para 
uma média de 12 mil aeronaves registradas e 
uma frota náutica esportiva em torno de 168 
mil unidades, segundo dados do Departamento 
de Portos e Costa da Marinha do Brasil – seria 
possível reduzir sensivelmente as alíquotas hoje 
aplicadas em carros e motos de todo o Brasil e 
com isso garantir uma maior justiça fiscal”. Os 
dados são de 2012, hoje esse quantitativo é 
bem mais elevado.

Também interessante e que não pode passar 
desapercebido são os injustificados incentivos fis-
cais (anistias, Refis etc) aos mais opulentos e que 
a proposta de reforma parece querer abolir. Um 
exemplo, atualíssimo, se refere ao novo Programa 
de Recuperação Fiscal (Refis). Segundo dados do 
Unafisco Nacional6, com o Refis estima-se que 
os municípios percam mais de R$ 13 bilhões 
de arrecadação e que a perda dos Estados pode 
chegar a mais de R$ 18 bilhões, entre repasses 
federais e tributos próprios. O Refis beneficia 
primordialmente os grandes contribuintes, pois 
mais de 68% dos parcelamentos especiais são 
concedidos a contribuintes diferenciados, aque-
les com faturamento anual acima de R$ 150 
milhões. Beneficiam também, por exemplo, os 
“ruralistas”. A Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, estipula que, juntos, eles 
devem mais de R$ 135 milhões à União. Em 
meio à política de austeridade (austericídio) 
do atual governo isso não soa como um forte 
contrassenso?

Nosso sistema tributário é reconhecidamente 
complexo e burocrático, com um elevado número 
de leis, muitas vezes impeditivas do cumprimen-
to das obrigações acessórias. Há unanimidade 
quanto a esse entendimento. E sempre nutrimos 
esperança ao se anunciar uma possível reforma 
desse nosso sistema tão injusto. No entanto, o 
que está se colocando à mesa, sem alterações 
e salvo algumas benesses pontuais, parece 
beneficiar, grande medida, o topo da pirâmide.

*Economista e técnico do Dieese/SS CNTS

1 POCHMANN, Marcio. O mito da tributação elevada no Bra-
sil. Folha de São Paulo, 14/09/2008. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1409200808.htm
2 VARSANO, Ricardo. A tributação do valor adicionado, o 
ICMS e as reformas necessárias para conformá-lo às melhores 
práticas internacionais. Disponível em: http://www20.iadb.
org/intal/catalogo/PE/2014/13443.pdf
3 CAROLL, Robert; PRANTE, Gerald. Corporate dividend and 
capital gains taxation: A comparison of the United States 
to other developed nations. Nova Iorque: Ernst & Young, 
2012. In: Tributação de lucros e dividendos no Brasil: uma 
perspectiva comparada. Carvalho, Cristiano Viveiros de, et. 
all; Silva, Jules Michelet Pereira Queiroz e (Coord.). Brasília: 
Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa. 2015
4 Embora a ANFIP ainda não tenha divulgado seu periódico 
“Análise da Seguridade Social”, estima-se que o déficit che-
gue a R$ 57 bilhões em 2016.
5 http://www.camara.gov.br/sileg/integras/974236.pdf
6 http://unafisconacional.org.br/img/publica_pdf/nota_t_cni-
ca_Unafisco_no_03_2017.pdf
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Dirigentes decidem unificar ainda mais 
as ações em reação à reforma trabalhista

Com o salão da Casa 
de eventos dos Capuchi-
nhos lotado, os dois dias 
do Encontro Estadual de 
Dirigentes e Trabalhadores 
da Saúde do Rio Grande 
do Sul, organizado pela 
Federação dos Trabalha-
dores em Saúde do RS 
- Feessers, dias 16 e 17, 
em Porto Alegre, foram 
intensos e de boas infor-
mações, esclarecimentos 
importantes e indicativo 
de resistência sempre. Os 
palestrantes eletrizaram os 
dirigentes sindicais, asses-
sores jurídicos e convida-
dos. Uma certeza ficou: 
ainda há muito que buscar de informações, 
esclarecimentos e, fundamentalmente, de 
união entre as instituições. O evento contou 
com patrocínio da CNTS, representada pelo 
secretário-geral, Valdirlei Castagna.

Os impactos da Lei13.467/2017, da 
reforma trabalhista, foram abordados pelo 
procurador do Ministério Público do Trabalho 
- MPT/RS, Rogério Uzun Fleischmann; pela 
presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região (RS), desembargadora Beatriz 
Renck; e pela advogada Zilmara Alencar, as-
sessora jurídica da CNTS para assuntos junto 

Ciclo de Debates sobre reformas
A Feessers realiza Ciclo de Debates sobre 

as Reformas – Viva os Movimentos Sociais 
nas cinco regionais da entidade. O objetivo 
principal é apresentar detalhamentos da 
reforma trabalhista, que deverá entrar em 
vigor a partir do dia 11 de novembro, ouvir 
questionamentos, esclarecer dúvidas e man-
ter a mobilização dos trabalhadores para 
evitar o avanço avassalador da retirada de 
direitos. O terceiro Ciclo aconteceu dia 5 de 
outubro, em Sapucaia do Sul, base do Sindi-
saúde Vale do Sinos, com a participação dos 
Sindisaúdes de Porto Alegre, Montenegro, 
Novo Hamburgo e São Jerônimo.

Também a discussão sobre a reforma 
da Previdência está na pauta, uma vez que 
ainda não está descartada a votação na 
Câmara, diz o presidente da Feessers, Mil-

ton Kempfer, que alerta para o fato de que 
ainda temos muita luta pela frente. “A in-
constitucionalidade de muitos pontos será 
uma arma forte neste embate. Portanto, é 
fundamental que os dirigentes sindicais 
e trabalhadores conheçam em detalhes 
as alterações propostas e participem do 
ciclo de debates, para que possam levar as 
informações para os demais companheiros 
de trabalho”.

Os primeiros debates aconteceram em 
Santa Cruz do Sul (09/08) e Bagé (foto 
31/08). Dia 25 de outubro será em Cruz 
Alta e o quinto e último será em Rosário do 
Sul, dia 23 de novembro de 2017. E, para 
finalizar, os Sindisaúdes apresentam traba-
lhos produzidos a partir dos temas definidos 
pela diretoria. (Fonte: Feessers)

Clínica em Caxias do Sul condenada por assédio

ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Claudir Nespolo, presidente da CUT/RS, 

falou sobre “o novo sindicalismo pós reforma 
trabalhista”. Para ele, é hora de ousar e sair da 
zona de conforto. Claudir lembrou a campanha 
da central, que chama a responsabilidade 
dos trabalhadores, dizendo: em tempos de 
crise “responda com um sindicato mais forte. 
Filie-se ao sindicato”. As palestras foram 
transmitidas ao vivo, o que aproximou quem 
não pode participar diretamente. Quem quiser 
conferir, as postagens estão salvas no face da 
Feessers. (Fonte: Feessers)
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Dando continuidade à agenda de visitas 
às unidades de saúde de Alagoas, para tratar 
sobre a decisão da Justiça do Trabalho, que 
determinou o percentual de 11.29% de rea-
juste a todos os profissionais auxiliares e téc-
nicos de enfermagem dos estabelecimentos 
de saúde de Alagoas, à exceção das unidades 
que possuem convenção coletiva firmada en-
tre a empresa e o Sindicato, o presidente do 
Sateal, Mário Jorge Filho, esteve no Hospital 
Regional e na Santa Casa de Misericórdia do 
município de Penedo.

Devido à dificuldade de alguns hospitais 
em efetuar o pagamento do retroativo em 

única parcela, a proposta de parcelamento 
do valor em até cinco vezes foi acatada 
pelos profissionais das duas unidades. 
Na oportunidade, os profissionais relata-
ram a ausência de fardamento completo, 
falta de local de descanso apropriado e 
separado por gênero e alimentação insu-
ficiente para os trabalhadores do plantão 
noturno. Denúncias da mesma natureza 
já foram enviadas à Procuradoria Regional 
do Trabalho em 2015. “Vamos reenviar a 
denúncia, mostrando que nada mudou e 
pedir celeridade na apuração do caso”, 
disse Mário Jorge.

Fetessne realiza curso de formação 
e atualização para dirigentes sindicais

A Federação Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde da Região Nordeste - 
Fetessne, com apoio da CNTS, 
realizou curso de formação 
e atualização para dirigentes 
sindicais. O evento contou com 
palestras esclarecedoras para a 
categoria como reforma trabalhista e 
conjuntura política, ministradas pela 
consultora jurídica Zilmara Alencar. 
Durante a palestra sobre alterações 
na legislação trabalhista, Zilmara 
expôs os interesses da reforma e 
apresentou os efeitos em relação à 
terceirização, às relações do trabalho 
e à Constituição Federal, entre outros aspectos.

O assessor parlamentar André Santos apre-
sentou o panorama político do Brasil, desde o 
afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff 
até os dias atuais. Pontuou as principais ca-
racterísticas do governo Temer, como também 
das reformas trabalhista e previdenciária. Entre 
os tópicos, estavam o equilíbrio da economia 
com o apoio do mercado, as novas gerações de 
empresas públicas e a alteração dos marcos re-
gulatórios. Além disso, André falou sobre a crise 
institucional brasileira no âmbito dos poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário.                        

Segundo o advogado José Pinto da Mota 
Filho, a reforma trabalhista não vai acrescen-
tar nada aos trabalhadores que não sejam 
deveres e a negociação constante dos direitos 
já garantidos por lei. Ainda foram abordados 
os temas contribuição sindical, que antes 
era obrigatória e agora é facultativa, e a ne-
gociação coletiva, ponto de preocupação de 

Após decisão da Justiça do Trabalho, 
que determinou o percentual de 11.29% de 
reajuste a todos os profissionais auxiliares e 
técnicos de enfermagem dos estabelecimentos 
de saúde de Alagoas, com exceção das unida-
des que possuem convenção coletiva firmada 
entre a empresa e o sindicato, o presidente, 
Mário Jorge Filho, iniciou a agenda de visitas 
às unidades de saúde, cumprindo a etapa de 
discussão e aprovação de propostas para a 
efetivação do reajuste.

Diante da manifestação de parte dos direto-
res de hospitais sobre a dificuldade de efetuar 
o pagamento do retroativo em única parcela, 
os profissionais das Unidades de Pronto Aten-
dimento do Benedito Bentes e do Trapiche 
admitiram o parcelamento em até cinco vezes. 
“A expectativa é que, se fechado o acordo, os 
salários sejam reajustados imediatamente. 
Reforço que estamos falando de um aumento 
que deveria ter sido dado aos trabalhadores 
em 2016, mas que somente agora foi julgado”, 
frisou o presidente.

Durante o encontro, os profissionais recla-
maram dos baixos salários e das dificuldades 
que enfrenta a categoria. “Somos trabalhadores 
que, apesar do imenso esforço, temos pouco 
reconhecimento profissional e financeiro. É uma 
condição que não pode ser ignorada e que pre-
cisa estar em constante debate”, colocou Mário 
Jorge, frisando a importância da aprovação do 
PL 459/2015, que estabelece o piso salarial 
nacional dos profissionais de Enfermagem. O 
apoio suprapartidário fortalece a mobilização 
a favor do piso salarial. (Fonte: Ascom Sateal)

Trabalhadores de 
UPAs aprovam 

parcelamento do 
acordo coletivo

Presidente visita trabalhadores de Penedo

muitos dirigentes sindicais e trabalhadores.
Os sindicalistas participaram de dinâmicas 

e atividades grupais, coordenadas pelo Dieese. 
Uma das atividades realizadas foi uma roda 
de conversa, na qual cada filiado recebeu a 
tarefa de escrever em um cartão as ideias, 
reflexões ou discussões que foram debatidas 
nos dois dias de palestras e apresentá-las para 
o grupo geral. No segundo momento, a dire-
tora da Fetessne e da CNTS, Lucimary Pinto, 
do Estado do Maranhão, foi convidada para 
realizar avaliação do trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelos sindicatos e o que deve ser 
feito a partir do que foi visto no curso.

Para o presidente da Fetessne e vice-presiden-
te da CNTS, João Rodrigues Filho, o evento teve o 
seu objetivo alcançado. “O curso abordou temas 
importantes para o país e os dirigentes sindicais 
puderam se atualizar, realizar questionamentos 
e fazer reflexões sobre o que foi visto”, ressaltou 
ele. (Fonte: ABBC Comunicação)

O presidente do Sateal, Mário Jorge Filho, 
protocolou no Ministério Público do Trabalho, 
denúncia envolvendo assédio moral e condições 
de trabalho precárias dos servidores do Pronto 
Socorro Noélia Lessa, em Maceió. Os casos fo-
ram relatados em diversos momentos e por vários 
profissionais de outras categorias que, inclusive, 
apontam assédio por parte da coordenação de 
enfermagem. “A forma de tratamento da coor-
denadora para com os subordinados é abusiva e 
não condiz com a função de uma chefia”, alertou 
a assessora jurídica, Mônica Carvalhal.

O presidente esteve na unidade e, confirman-
do a denúncia dos servidores, não encontrou a 

coordenadora no horário de trabalho. “O que 
confirma que as informações passadas pelos 
servidores são verídicas. A coordenação de en-
fermagem está deixando o horário de expediente 
entregue a duas servidoras de nível médio, o que 
caracteriza desvio de função, ferindo a legislação 
da enfermagem”, frisou Mário Jorge, ressaltan-
do que é inadmissível a direção da unidade ter 
conhecimento dos fatos e não ter tomado as 
devidas providências.

Além das denúncias de assédio moral, Má-
rio Jorge encontrou uma unidade de saúde em 
condições insalubres, com paredes infiltradas e 
com danos na parte elétrica, ausência de local 

de descanso e banheiro para uso dos servidores. 
A denúncia foi enviada ao secretário estadual de 
Saúde, Christian Teixeira, bem como ao Ministé-
rio Público do Trabalho.

Sobre assédio moral, a assessora jurídica 
do Sindicato reforça a Resolução nº 311/2007 
do Cofen, destacando o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, em seu artigo 
78, ao utilizar, de forma abusiva, o poder que 
lhe confere a posição ou cargo, para impor 
ordens, opiniões, atentar contra o pudor, 
assediar sexual ou moralmente, inferiorizar 
pessoas ou dificultar o exercício profissional. 
(Fonte: Ascom Sateal)

Sateal denuncia assédio moral e precariedade em pronto socorro

Diretoria do Sateal avalia reajuste 

n Federações e Sindicatos



JORNAL CNTS l Julho/Agosto/Setembro de 201720

n Federações e Sindicatos

Os trabalhadores da saúde sócios do Sindicato te-
rão agora mais uma ótima opção de lazer. A diretoria 
do SinSaudeSP fará convênio para o uso do clube de 
campo do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, 
localizado em Mogi das Cruzes. Mais uma vantagem que 
o Sindicato irá oferecer para a categoria e que estará à 
disposição dos associados.

O clube oferece excelentes opções de lazer para todas 
as idades. Confira as atrações: 42 chalés em churras-
queiras individuais, lanchonete, restaurante, pesqueiros, 
piscinas (adulto e infantil), play ground, quiosques com 
churrasqueiras individuais, churrasqueiras coletivas, 
campo de futebol, quadras de society e de areia, vôlei e 
basquete, bosque com trilha para caminhada, tirolesa, 
ponte pênsil, áreas arborizadas e gramadas. Para mais 
informações envie email para joaquim@sinsaudesp.org.br

O 1º vice-presidente do SinSaudeSP, José Sousa da Silva, participou de reunião realizada entre o 
deputado federal Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical, e o governador Geraldo Alck-
min, no Palácio dos Bandeirantes. A finalidade do encontro, onde estiveram presentes sindicalistas 
de diversas categorias, foi solicitar o apoio do governador Alckmin e do PSDB à medida provisória 
que estabelece mudanças na reforma trabalhista. (Textos e fotos: Paulo Pavone)

Os diretores do SinSaudeSP Milton Gomes 
e Tânia Amaral participaram da Semana Inter-
na de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SI-
PAT realizada com os trabalhadores do Grupo 
Fleury. Durante o evento foram realizadas duas 
palestras: “Ética nas redes sociais”, por André 
Mazarin da Silva, técnico em Segurança do 
Trabalho, e “Qualidade de Vida”, pela diretora 
Tânia Amaral. Ao final das palestras a equipe 
do Sindicato respondeu às dúvidas dos pre-
sentes e também sorteou finais de semana na 
Colônia de Férias do SinSaudeSP, em Peruíbe.

A diretoria do SinSaudeSP reuniu-se 
com representantes da Associação Pau-
lista para o Desenvolvimento da Medicina 
- SPDM e do Hospital São Paulo para 
tratar de assuntos trabalhistas e sindicais. 
A reunião foi coordenada pelo presidente 
José Lião de Almeida e pelo secretário-ge-
ral Joaquim José da Silva Filho. Estiveram 
presentes os diretores José Sousa da Silva, 
José Francisco dos Santos, Tânia Amaral, 
Ademar de Barros, Domingos Munhoz e 
Vilma de Oliveira, além do coordenador 
do Departamento Jurídico do Sindicato, 
Dr. Valdemir Guimarães.

O diretor do SinSaudeSP e 
da CNTS, Geraldo Santana, par-
ticipou de audiência pública, na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo, com o tema “Reforma 
da Previdência e seus impactos 
na vida dos profissionais de 
enfermagem”. Durante a audi-
ência foi colocada a questão da 
mobilização da categoria na luta 
contra as reformas da Previdência 
e trabalhista.

Não Fique Só, 
Fique Sócio!

SinSaudeSP participa de reunião 
com governador Geraldo Alckmin

Sindicato debate prevenção de acidente

SinSaudeSP participa de audiência 
pública sobre reforma da Previdência

Diretoria trata 
de assuntos 
trabalhistas

A Federação dos Trabalhadores da 
Saúde de Mato Grosso do Sul - Feessaú-
de realizou, dias 17 e 18 de agosto de 
2017, o IX Encontro dos Trabalhadores 
da Saúde de Mato Grosso do Sul. No 
evento, foram tratados temas como 
Previdência Social, reforma trabalhista 
e formação sindical, tendo em vista a 
necessidade de moldar novos militantes 
e dirigentes no atual contexto social, 
político e econômico do país.

O contexto político-social das re-
formas propostas pelo governo e em 
tramitação no Congresso Nacional 
causou grande preocupação quanto ao 
futuro dos trabalhadores, inclusive ao 
se tratar da exclusão social que este 
pacote de maldades do governo impõe 
aos trabalhadores. Após discutir sobre 
espaços e instrumentos de organiza-
ção dos trabalhadores, com ênfase 
nas mesas de negociação coletiva, 
os dirigentes sindicais simularam 
uma negociação com cláusulas da 
pauta de reivindicações da campanha 
salarial atual.

No encontro, patrocinado pela CNTS, 
que foi representada pelo vice-presidente, 
João Rodrigues Filho, foi abordada a re-
lação entre as reformas trabalhista e da 
Previdência Social e seus reflexos sobre 
questões como aposentadoria especial 
dos trabalhadores da saúde; aposentado-
ria por tempo de contribuição; averbação 
e conversão de tempo de contribuição. 
Também houve elaboração de propostas 
para a atuação dos sindicatos e dirigentes 
pós-reformas.

“O papel da formação é dar conheci-
mento político, argumento e conteúdos 
para compreender o mundo, a realidade 
social, a luta de classes, em busca de 
uma sociedade democrática e justa”, 
destaca o presidente da Federação, 
Osmar Gussi. Participaram do encontro 
70 dirigentes sindicais de todo o Estado 
de Mato Grosso do Sul e também lide-
ranças dos sindicatos de Mato Grosso 
– Barra do Garça e Cuiabá. Osmar Gussi 
avaliou o evento como um avanço para 
a categoria da saúde nos dois estados. 
(Fonte: Feessaude)

Feessaúde realiza 
encontro para 

debater reformas e 
formação sindical
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A diretoria do Sindicato dos Traba-
lhadores em Estabelecimentos de Ser-
viços de Saúde de Chapecó e Região 
- Sitessch realizou, dia 31 de julho, na 
sede do Sindicato em Chapecó-SC, a 
reunião de planejamento dos trabalhos 
e ações para o período de 2017/2019, 
que nortearão o trabalho sindical de 
base, campanha de sindicalização, 
organização interna e outros. Além 
dos diretores, o planejamento contou 
com a colaboração e organização dos 
companheiros Rozangela Dalbosco, do 
Sindicato dos Municipários de Chapecó e Região; 
e do presidente da Federação dos Trabalhadores 
Municipais de Santa Catarina - Fetram, Lizeu 
Mazzioni.

Para a presidenta do Sitessch, Maria Salete 
Cross, planejar os próximos passos vai permitir 
mais clareza quanto ao que deve ser feito e de 
que forma será feito. “Diante do atual cenário e 
do que se projeta para o próximo ano, vemos que 
as dificuldades a serem enfrentadas são muitas, 
porém, nosso trabalho continua e será ainda 
mais focado e com metas claras a serem cum-
pridas a curto, médio e longo prazos”, afirma.

Maria Salete enfatiza que, para um trabalho 
ainda mais sério e feito em prol dos trabalhado-

FETESSESC promove XXVI Encontro 
Estadual para dirigentes sindicais da saúde

Com o objetivo de debater e compreender 
os impactos da Lei 13.467/2017 nas 
relações de trabalho, a Federação dos Tra-

balhadores em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde do Estado de Santa Catarina - Fetessesc 
reuniu, em Gravatal (SC), nos dias 13, 14 e 15 
de setembro, cerca de 100 dirigentes sindicais da 
área da saúde que representam os municípios de 
Itajaí, Caçador, Concórdia, Criciúma, Chapecó, 
Tubarão, Joaçaba, Florianópolis e Blumenau e 
suas regiões.

A abertura do evento contou com as pre-
senças do presidente da Fetessesc, Cleber 
Cândido, da diretora de Assuntos Culturais e 
Orientação Sindical da CNTS, Terezinha Peris-
sionotto, representando a CNTS, do presidente 
da Federação dos Empregados em Estabele-
cimentos de Serviços de Saúde do Estado do 
Rio Grande do Sul - Feessers, Milton Francisco 
Kempfer, e do secretário de Formação da CUT 
em Santa Catarina, Cleverson de Oliveira. 

A programação contou com três palestras e 
uma atividade em grupo. Os palestrantes foram 
o Dr. Prudente José Silveira Mello, Dr. Milton 
Mendes e Dra. Zilmara Alencar. Para Cleber 
Cândido, o XXVI Encontro Estadual foi muito 
bem aproveitado pelos dirigentes sindicais. 
“As palestras e debates proporcionados aos 
dirigentes sindicais presentes no evento foram 
ricos em informações e essenciais para a rea-
lização do trabalho em grupo no último dia de 
evento, pois cada sindicato pode debater entre 
seus diretores novas formas de ação perante 
a vigência da reforma trabalhista”, explicou 
Cleber Cândido. 

Prudente José Silveira Mello, que ministrou 
a palestra Conjuntura Sindical e Impactos da 
Reforma Trabalhista, explicou que a reforma 
foi elaborada para desempoderar e invisibilizar 
a luta organizada dos trabalhadores, ou seja, o 

movimento sindical. De acordo com o palestran-
te, é hora de o movimento sindical enfrentar os 
retrocessos da reforma. “Temos que usar todas 
as formas e forças para combater esses retro-
cessos”, disse.

Para esclarecer sobre o tema Negociado so-
bre o Legislado, Milton Mendes ressaltou que a 
prevalência do negociado sobre o legislado vai 
retirar direitos dos trabalhadores. “O artigo 620 
da CLT, modificado com a reforma trabalhista, 
abre precedentes para a retirada de direitos. Se 
antes a lei permitia que acordos coletivos vales-
sem mais do que a lei nos casos de ampliação 
de direitos, com a modificação da lei, não foi 
garantido que os acordos firmados acima da lei 
sejam necessariamente mais benéficos para os 
trabalhadores”, explicou.

Durante a palestra sobre Organização Sin-
dical Pós-Reforma Trabalhista, Zilmara Alencar 

frisou a importância dos dirigentes sindicais 
assumirem como estratégia a reaproximação da 
base. “Temos que nos perguntar, como é que 
vamos defender aquele trabalhador que não nos 
reconhece como representante? E a forma que 
estamos nos comunicando com os trabalhadores 
está tendo efeito?”

A atividade em grupo, realizada dia 15 de 
setembro, promoveu um espaço de discus-
são entre cada diretoria de sindicato para a 
elaboração de ações pós-reforma trabalhista. 
Os diretores da Fetessesc Jânio Silva, Carlos 
Borges, José Carlos dos Santos e Valdeni da 
Silva auxiliaram os grupos. “O trabalho da Fe-
deração foi de orientar os dirigentes sindicais 
e responder questionamentos, tentando trazer 
sempre os três pontos abordados nas pales-
tras”, explicou Jânio Silva. O Encontro contou 
com patrocínio da CNTS (Fonte: Fetessesc)

SITESSCH define ações para próximos dois anos

Diretores do Sitessch participaram do 
evento, que abordou questões pertinentes 
sobre o impacto da reforma, as conse-
quências do negociado sobre o legislado 
na atividade sindical (negociações) e a 
organização sindical após a reforma. Na 
avaliação da presidenta do Sitessch, Maria 
Salete Cross, o engajamento de todos na 
realização e participação do evento foi 
fundamental para que os esclarecimentos e 
orientações repassados pelos palestrantes 
suprissem as necessidades dos dirigentes 
e, consequentemente, a transmissão 
dessas informações para a base de cada 
sindicato.

“O encontro atendeu as expectativas e 
nos subsidiou com muita informação de 
como proceder daqui para a frente. Nosso 
trabalho continuará ainda mais forte e 
defensivo para mantermos a luta pelos di-
reitos dos trabalhadores e trabalhadoras”, 
afirmou.  (Fonte: Ascom Sitessch)

res, a participação e compreensão da categoria 
sobre a importância do sindicato como defensor 
de seus direitos será fundamental para manter a 
força na luta contra uma agenda destrutiva dos 
direitos por parte das esferas de governo. “Não 
estamos e nunca, ficaremos de braços cruzados. 
Agora, mais do que nunca, precisamos estar 
engajados para garantir que tenhamos condições 
de trabalho e de luta”, conclui.

Algumas das atividades elencadas ao final 
do planejamento já estão sendo colocadas em 
prática e dizem respeito ao fortalecimento do 
trabalho junto à base, à comunicação interna 
e externa da entidade sindical. (Fonte: Ascom 
Sitessch)

XXVI Encontro
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O Sindicato dos Empregados em Estabeleci-
mentos de Serviços de Saúde no Ceará denun-
ciou à Promotoria de Justiça do Estado irregula-
ridades como desvio de função, sobrecarga de 
trabalho e desrespeito a normas de segurança e 
a direitos como o repouso por parte da UPA do 
Eusébio, desde que a gestão foi assumida pelo 
Instituto de Técnica e Gestão Moderna - ITGM, 
no início de setembro. O Sindsaúde também so-
licitou reunião com o prefeito do Eusébio, Acilon 
Gonçalves, para levar a denúncia de má gestão, 
que faz parte da rotina da UPA.

“Uma gestão que não cuida da saúde, nem 
do trabalhador e nem do usuário. É isso que 
temos na UPA do Eusébio. Colocar em risco a 
saúde de todos restringindo o uso de máscaras 
e não oferecer sequer um repouso adequado é 
degradante e inaceitável”, afirmou o dirigente do 
Sindsaúde, Messias Carlos. 

As irregularidades foram constatadas em vi-
sita de dirigentes do Sindsaúde à unidade. Uma 
reunião para discutir o assunto foi realizada dia 
13 de setembro, com dirigentes do Sindicato e 
gestores do Instituto, mas os graves problemas 
persistem. Os trabalhadores continuam sem local 
adequado para repouso, chegando a dormir no 
chão e até mesmo ao relento, pois perderam o 
espaço destinado ao repouso, acumulam funções 
com sobrecarga de trabalho e, além disso, tive-
ram restringido o uso de máscaras no desempe-
nho das funções, o que expõe os trabalhadores 
a condições ainda mais insalubres.

Teatro - Dirigentes do Sindsaúde chegaram 
cedo à UPA do Eusébio para um ato de protesto 
contra os desmandos da atual gestão da unidade 
de saúde. Com faixas e máscaras onde se lia 

n Federações e Sindicatos

Sindsaúde/CE denuncia má gestão na UPA do Eusébio

“Saúde não é mercadoria”, os dirigentes fizeram 
uma encenação teatral denunciando a situação a 
que funcionários e pacientes estão submetidos.

O Instituto de Técnica e Gestão Moder-
na - ITGM já acumula muitas queixas de 
trabalhadores e pacientes. Faltam máscaras 
descartáveis para os profissionais atuarem em 
segurança junto aos pacientes, falta espaço 
adequado para o repouso nas madrugadas 
e os trabalhadores estão sobrecarregados, 
assumindo várias funções, comprometendo a 
qualidade do serviço prestado. Pacientes de-
nunciam que não há maqueiros e que muitas 
vezes precisam se deslocar para Fortaleza em 
busca de atendimento por conta da precarie-
dade na UPA do Eusébio. 

Para a presidente do Sindsaúde, Marta 
Brandão, é preciso combater essas formas de 
trabalho que se multiplicam em todo o país, com 
as organizações sociais, que ocupam cada vez 

mais espaços no serviço público, não respeitando 
os direitos dos trabalhadores nem dos pacientes. 
“Vamos pressionar a prefeitura para mudar esse 
cenário. Não podemos aceitar que a população e 
os trabalhadores sejam ainda mais sacrificados 
por conta da má gestão. Saúde não é mercadoria 
e não pode ser sucateada para gerar lucros para 
esses institutos”.

Denúncia - No Hospital Municipal de Ibicui-
tinga, na região nordeste do Ceará, profissionais 
da enfermagem também estão sem local ade-
quado para repouso. Nos plantões noturnos, eles 
armam redes dentro de consultórios médicos. 
Não há lugar apropriado para o descanso e os 
profissionais não recebem adicional noturno nem 
adicional de insalubridade. O Sindsaúde Ceará 
já pediu reunião com o prefeito para tratar da 
situação precária de trabalho dos servidores da 
saúde. (Fonte e fotos: Assessoria de Comunica-
ção do Sindsaúde - CE)

Justiça condena centros radiológicos por danos morais

Ação Civil Coletiva ajuizada pelo 
Sindicato dos Tecnólogos e Técni-
cos em Radiologia do Estado de 

São Paulo - SinttareSP comprovou que 
as empresas Centro Radiológico São 
Judas Thadeu, de propriedade de Milton 
Alvarenga, e Centro Radiológico São 
Gabriel agiram em conjunto, com o obje-
tivo de sonegar direitos trabalhistas dos 
profissionais da radiologia. As unidades 
foram devidamente responsabilizadas por 
terceirizarem, de forma ilícita, os serviços 
do setor e condenadas ao pagamento de 
dano moral coletivo no valor de R$ 50 
mil, entre outras penas.

A contratação de profissionais por 
intermédio do regime sócio cotista constitui 
fraude aos direitos trabalhistas previstos na 
Constituição Federal e na CLT, que culmina na 
nulidade dos plenos direitos dos trabalhadores. 
Ciente da gravidade dos fatos que envolvem a 
conduta inadmissível adotada pelas instituições, 
o Sinttaresp tem lutado incansavelmente para 
coibir as fraudes trabalhistas praticadas através 
do regime ilegal de sócio cotista.

Segundo o presidente do Sindicato, Sinclair 
Lopes, a atuação do SinttareSP foi fundamental 
para defender os 60 técnicos e tecnólogos de 
radiologia da exploração do empregador. “Cor-
riqueiramente, no Estado de São Paulo nos de-
paramos com situações parecidas. O Sinttaresp 
não permitirá que os profissionais da radiologia 
tenham seus direitos suprimidos por empresas 
que desrespeitem a legislação trabalhista e 
continuará sua luta contra o regime sócio co-
tista e quaisquer práticas que desatendam as 
normas coletivas. A violação à dignidade dos 
trabalhadores não pode ficar impune. O sindicato 
permanece vigilante na luta pelos profissionais”.

Lopes denuncia ainda a pejotização de 
trabalhadores de radiologia no Estado de São 
Paulo. “O Sindicato tomou ciência de que mui-
tos patrões forçam seus empregados a abrir 
empresas e, a partir daí, serem contratados 
como pessoa jurídica. Neste caso, os patrões 
não pagam os devidos direitos aos funcionários, 
deixando-os desprotegidos. Além disso, já tive-
mos ciência de casos de empresários que abrem 
uma empresa e, ao falir, somem sem pagar os 
funcionários. Pouco tempo depois fundam uma 
nova empresa com novo nome e fazem novas 
contratações, muitas vezes de forma ilícita, 
desprotegendo o trabalhador”.

O Sindicato reivindicou a nulidade do con-
trato de prestação de serviço firmado entre os 
centros radiológicos, bem como a regulariza-
ção do vínculo empregatício dos tecnólogos e 
técnicos em radiologia. Os profissionais que 
trabalham em regime sócio cotista, com cotas 
ínfimas, não possuem qualquer participação 
nas decisões da empresa ou controle da pres-
tação de serviço, bem como não possuem os 

direitos trabalhistas conquistados pela 
categoria, como o pagamento de adicional 
de insalubridade e o fornecimento do Perfil 
Profissiográfico Previdenciário - PPP para 
aposentadoria especial.

Tendo em vista a nítida ilegalidade 
dos fatos, a juíza Érika Bulhões Cavalli 
de Oliveira concluiu que houve ato con-
trário à legislação trabalhista por meio de 
terceirização ilícita e julgou procedentes 
os pedidos formulados na Ação Coletiva, 
para condenar as empresas nas seguintes 
obrigações: abstenção de admissão de pres-
tação de serviços de técnicos e auxiliares 
de radiologia com base em contratos de 
prestação de serviços ou por meio de enti-

dade interposta, salvo nos casos previstos na Lei 
6.019/74; rescisão dos contratos de prestação 
de serviço mantidos com a segunda reclamada, 
no prazo de 60 dias do trânsito em julgado da 
presente decisão; regularização empregatícia 
dos trabalhadores que lhe prestam o serviço 
de radiologia como autônomos, registrando-os 
como seus empregados.

E ainda: diante do reconhecimento do 
vínculo de empego, condenou a primeira ré 
ao pagamento das contribuições sindicais por 
trabalhador registrado, cujos valores serão es-
pecificados em sede de liquidação de sentença; 
em caso de descumprimento de quaisquer 
obrigações supra fixadas, haverá incidência de 
multa diária no valor de R$ 1.000,00, por dia, 
fixada a título de astreintes, nos termos do artigo 
537, do CPC, valor a ser revertido ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT; pagamento de 
dano moral coletivo no valor de R$ 50 mil a 
ser revertido ao  FAT; pagamento de honorários 
advocatícios, no importe de 15% sobre o valor 
da condenação. (Fonte: SinttareSP)
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É chocante o número de mulheres 
assassinadas por feminicídio. Somente 
neste mês de setembro, em Chapecó-SC, 
fatos deste tipo marcaram para sempre 
famílias inteiras que tiveram seus lares 
maculados pela perda de suas filhas e 
mães, deixando uma situação dolorosa 
para aqueles que ficam. Um destes casos 
de extrema violência acabou com a vida 
de uma trabalhadora da saúde. Ela foi 
morta pelo seu companheiro.

Esse tipo de crime de ódio assombra 
diariamente a vida de milhares de mu-
lheres por todo o mundo. Acontece na 
casa ao lado, na rua de baixo, no andar 
de cima e pode acontecer dentro da nossa 
casa. A violência contra a mulher precisa 
ser combatida a cada minuto. Precisamos 
nos unir cada vez mais para enfrentar este 
inimigo real, de carne de osso.

Diante disto, o Sindicato dos Trabalha-
dores em Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde de Chapecó e Região - Sitessch 
vem a público manifestar indignação e 
repúdio contra esta brutalidade que infla 
as estatísticas diariamente. Em memória 
de todas as vítimas, nos solidarizamos 
e continuaremos lutando para combater 
este mal.

Lei Maria da Penha completa 11 anos, 
dando visibilidade à violência de gênero

Ferramenta social essencial no combate à 
violência de gênero, a Lei Maria da Penha 
– Lei 11.340/06 – completou 11 anos de 

vigência em agosto. De acordo com levantamento 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
Ipea, a Lei fez diminuir em cerca de 10% a taxa 
de homicídios contra as mulheres dentro das 
residências. Os dados apresentados no Mapa 
da Violência mostram que a taxa de mortes de 
mulheres, desde 2006, ano de aprovação da Lei, 
vem desacelerando. No período anterior à Lei 
11.340/2006, a taxa de homicídio era 7,6% ao 
ano. Logo após a vigência, passou a ser de 2,6%.

Hoje a Lei é a principal ferramenta legislativa 
no combate à violência doméstica e familiar 
contra mulheres no país. Mais do que física, ela 
abrange abusos sexuais, psicológicos, morais e 
patrimoniais entre vítima e agressor. Segundo 
pesquisa realizada pelo Datafolha, uma em cada 
três mulheres sofreram algum tipo de violência 
no último ano – e o agressor, em 61% dos casos, 
é um conhecido. 19% das vezes eram compa-
nheiros atuais das vítimas e, em 16%, ex-com-
panheiros. Em 43% a agressão mais grave foi 
dentro de casa. Do total, 52% não procuraram 
ajuda ou denunciaram o agressor.

A norma disciplina diversas questões, como 
medidas de prevenção, medidas protetivas de 
urgência, assistência judiciária e até mesmo atendi-
mento multidisciplinar à mulher vítima de violência. 
O alvo da Lei Maria da Penha não se limita apenas 
à violência praticada por maridos contra esposas. 
Decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ já 
admitiram a aplicação da lei entre namorados, 
mãe e filha, padrasto e enteada, irmãos e casais 
homoafetivos femininos. As pessoas envolvidas não 
têm de morar sob o mesmo teto. A vítima, contudo, 

A cada hora e meia, uma mulher é vítima de 
feminicídio no Brasil, segundo o estudo Violência 
Contra a Mulher: Feminicídios, realizado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, 
em 2013. O feminicídio – tipo de homicídio pra-
ticado contra a mulher especificamente devido à 
condição de gênero – ocorre diariamente, atinge 
a todas as classes e é hoje um dos maiores pro-
blemas de saúde pública do país.

“O assassinato de mulheres em razão do 
gênero é um problema global, presente nas mais 
diferentes sociedades e culturas. O feminicídio 
não é ocorrência isolada, fruto de um lapso for-
tuito de emoções, mas ponto culminante de uma 
violência contínua, arraigada no cotidiano das 
mulheres”. A análise é da juíza Adriana Ramos 
de Mello, titular do 1º Juizado de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher, do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

A Lei do Feminicídio (nº 13.104/2015) 
caracteriza esse ato como crime de homicídio 
praticado em razão da condição de sexo femini-
no, envolvendo violência doméstica e familiar e/
ou menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher. Segundo Adriana, a inclusão do termo 
‘feminicídio’ no léxico jurídico viabiliza a discus-
são e o combate à prática. “Ao ser nomeado, o 
feminicídio como fenômeno social, obteve maior 
visibilidade, e um grande debate surgiu na socie-
dade e no meio jurídico”, diz a juíza.

precisa, necessariamente, ser mulher.
A diretora de Assuntos de Gênero, Raça, 

Diversidade e Juventude da CNTS, Maria Salete 
Cross, ressalta a importância da abertura de 
diversos canais de denúncia. “Hoje, além das 
delegacias especiais de atendimento à mulher, 
temos o Disque 180. Estas ferramentas trou-
xeram à tona questões invisíveis aos olhos da 
sociedade. Antes, a mulher que aparecia com 
hematomas e machucados no corpo dizia ter 
caído ou batido o rosto na porta. Hoje, com a 
abertura dos canais de denúncia, as causas das 

marcas no corpo revelam outro significado, o da 
agressão doméstica”, disse.

Salete aponta ainda a importância da atua-
ção do movimento sindical na defesa do direito 
da mulher. “As entidades sindicais têm papel 
importante no combate à violência doméstica, 
que é o da conscientização, tanto dos tipos de 
violência que existem, como os meios de denún-
cia. A gente tem percebido o quanto as mulheres 
têm se apropriado destas ferramentas”. (Com 
Agência Câmara Notícias, Direito Net, Ipea e 
revista Maria Claire)

Feminicídio é ponto culminante 
de uma violência contínua

Para Adriana, no entanto, o Brasil ainda 
precisa avançar no combate à violência contra 
a mulher. “O patriarcado e o machismo não 
se combatem apenas com leis e sentenças, 
mas com educação de gênero, igualdade e 
respeito aos direitos humanos. Temas como o 
respeito às diferenças, combate à violência de 
gênero, igualdade de gênero e racial ainda são 
questões pendentes”, avalia. (Fonte: Informe 
ENSP/Fiocruz)

Brutalidade 
em Chapecó-SC

n Violência
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n Outubro Rosa – Novembro Azul

CNTS alerta para prevenção do câncer 

Os seios são fontes de várias simbolo-
gias em diferentes culturas. Motivo 
de inspiração e desejo são também 

o órgão da amamentação e da feminilidade. A 
mama, contudo, adoece. O câncer é o mal que 
mais acomete essa glândula – 28% do total de 
tumores –, sendo o tipo que mais provoca a 
morte de mulheres no Brasil. Segundo dados do 
Instituto Nacional de Câncer - Inca, a estimativa 
é de 60 mil novos casos por ano em mulheres 
cada vez mais jovens. Quanto mais cedo, porém, 
o diagnóstico, mais chances de cura. A entidade 
informa que, quando descoberto no início, há 
95% de probabilidade de recuperação total. 
Por isso mesmo, a importância de focar neste 
tema durante os 12 meses do ano, já que a 
doença é implacável e se faz presente em todos 
os momentos.

Com o objetivo de chamar a atenção para o 
perigo da doença, surgiu, na década de 1990, 
nos Estados Unidos, a campanha Outubro Rosa, 
hoje difundida em diversos países. No Brasil, 
a primeira iniciativa partiu de um grupo de 
mulheres, em 2002, e foi marcada pela ilumi-
nação rosa do Obelisco do Ibirapuera, em São 
Paulo – em 2 de outubro, na comemoração dos 
70 anos do encerramento da revolução. Anos 
mais tarde, entidades relacionadas ao câncer 
de mama iluminaram de rosa monumentos e 
prédios em diversas cidades. Aos poucos, o 
Brasil foi ganhando a simbólica cor em todas as 
capitais e o mês de outubro tornou-se símbolo 
da luta pela prevenção e tratamento.

O Ministério da Saúde registra um crescimen-
to de 35% na realização de exames, que passou 
de 3 milhões, em 2010, para 4,1 milhões em 
2016. Até julho deste ano, foram realizados um 
total de 2,1 milhões de testes. Apesar de o cân-
cer ser uma doença, na maioria das vezes, com 

desenvolvimento silencioso, 
algumas mulheres sentem 
mudanças no corpo. Os sin-
tomas incluem nódulo na 
mama, secreção com sangue 
pelo mamilo e alterações na 
forma ou na textura do mami-
lo ou da mama. O tratamento 
depende da fase do tumor. 
Pode incluir quimioterapia, 
radioterapia e cirurgia.

Esse tipo de câncer é uma 
doença causada pela multipli-
cação anormal das células da 
mama, que forma um tumor 
maligno. Quando descoberto no início, o câncer 
de mama tem cura. É o câncer mais temido 
pelas mulheres, pois além da alta frequência 
da doença, os efeitos psicológicos em relação 
à sexualidade e à imagem pessoal também são 
pontos que afetam.

Segundo o Inca, as formas mais eficazes 
para detecção precoce do câncer de mama são 
o exame clínico e a mamografia. Para o controle 
do câncer de mama, é recomendado que as mu-
lheres realizem exames periodicamente, mesmo 
que não tenham alterações, é necessário que 
conheça o próprio corpo e, caso veja alguma 
alteração, procure atendimento médico, pois o 
exame das mamas realizado pela própria mulher 
não substitui o exame físico realizado por profis-
sional de saúde qualificado para essa atividade. 
O diagnóstico precoce aumenta a chance de cura 
do câncer de mama.

Câncer de Próstata 
Já no caso dos homens, o câncer de próstata 

é o sexto tipo de câncer mais comum no mundo 
e o de maior incidência entre os homens. Cerca 

de três quartos dos casos ocorrem 
em homens com mais de 65 anos. 
Quando diagnosticado e tratado 
no início, o risco de mortalidade é 
reduzido. Depois do aparecimento 
dos sintomas, mais de 95% dos 
casos de câncer de próstata já 
se encontram em fase avançada. 
Daí a importância da realização 
de exames regulares por meio do 
toque retal e da medição do nível 
de Antígeno Prostático Específico 
- PSA no sangue.

Por ser uma doença que não 
pode ser evitada, o diagnóstico 

precoce é vital para aumentar as chances de 
cura, que podem chegar a 90%. De 10% a 20% 
dos casos não são detectados pela dosagem de 
PSA no sangue, portanto, o exame de toque é 
essencial por complementar a prevenção. Alguns 
fatores aumentam o risco da doença se desenvol-
ver, como idade, histórico familiar, raça – maior 
incidência em negros –, alimentação inadequada, 
sedentarismo e obesidade.

E a CNTS vem incentivar a realização de 
exames preventivos, como forma de conter o 
aumento na incidência das doenças. A diretora 
de Assuntos de Gênero, Raça, Diversidade e 
Juventude, Maria Salete Cross, alerta para a 
importância da prevenção. “É preciso detectar 
a doença no início, quando o tratamento é 
possível. Este alerta vai principalmente para 
os homens, que por um tabu vão tardiamente 
realizar o exame necessário para detecção do 
câncer de próstata. Para isso, o poder público 
precisa investir massivamente em campanhas e 
mobilizações para que a população possa realizar 
os exames necessários”, ressalta. (Com Inca, 
Correio Braziliense e Terra)

Dentro da programação do Outubro Rosa, 
o Sindsaúde-CE, pelo terceiro ano consecutivo, 
repetiu a parceria com o Grupo de Estudos 
em Micropigmentação e participou da Ação 
Amigos do Peito, dia 9 de outubro, na Fame-
tro. Este ano, 20 mulheres que passaram por 
reconstrução mamária após câncer de mama 
foram beneficiadas com o procedimento de 
micropigmentação da mama, com o desenho 
do mamilo, gratuitamente.

O objetivo da ação é contribuir para a 
elevação da autoestima dessas mulheres que 
sofreram com tratamentos agressivos. Durante 
o tratamento contra o câncer, muitas mulheres 
perdem a coloração do mamilo ou até mesmo 
o próprio tecido da aréola mamilar. Fora desta 
ação voluntária, o custo desse procedimento 
varia de R$ 400,00 a R$ 800,00, o que in-
viabiliza o acesso para muitas mulheres. Para 
ter o procedimento gratuito é necessário estar 
de alta médica.

Os procedimentos foram realizados por  
esteticistas e micropigmentadoras com expe-
riência no procedimento, que já devolveu a 
autoestima de cerca de 60 mulheres através 
da Ação Amigos do Peito, realizada no Labo-
ratório de Estética da Faculdade Metropolitana 
da Grande Fortaleza - Fametro, em evento 
acompanhado de palestras sobre o resgate 

da autoestima através da micropigmentação 
das mamas, terapia natural contra o câncer, 
entre outros temas.

Foram debatidos temas como Micropig-
mentação no resgate da autoestima; Método 
Kovacsik: da origem ao fim do câncer; Mulher: 
nada mais contraditório; Ginástica Laboral; 
Nutrição saudável no combate contra o cân-
cer; e Coach: DONA de SI, acompanhadas de 
palavras de fé, show musical e sorteio. 

A técnica se assemelha a uma tatuagem, 
sendo menos invasiva. Enquanto na tatuagem, 
o pigmento atinge a derme, a técnica de der-
mopigmentação não ultrapassa a epiderme. 
O procedimento completo dura cerca de duas 

horas. Após a aplicação, a tinta não sai mais e 
a vitalidade das cores dura cerca de três anos. 
Para um bom resultado do procedimento, é 
feita uma medição para que o desenho fique 
harmonioso e com simetria. A técnica usa 
pigmentos de cores em tonalidades diferentes 
para garantir um efeito 3D, produzindo uma 
aparência mais natural possível.

Não podem receber o procedimento pacien-
tes com diabetes, hipertensão, câncer, lúpus, 
mulheres gestantes, que estejam amamentando, 
que tenham  tendência a desenvolver queloide 
e que estejam em processos alérgicos, com 
imunidade baixa.  (Fonte e fotos: Assessoria de 
Comunicação do Sindsaúde - Ceará)

Autoestima - Mulheres que venceram 
o câncer ganham micropigmentação na mama


