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CNS E CNTS apresentam 
sugestões ao PL contra 
EaD na saúde
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OIT inclui Brasil 
em ‘lista suja’ de 
países que mais 
violam direitos

O país vive uma crise de recessão, 
desemprego, alto custo de vida, juros 
exorbitantes, restrições ao crédito. A 
economia está em frangalhos para o 
povo e promissora para o mercado 
financeiro. Este é o retrato do retro-
cesso do país, com ou sem vírgula. 
As medidas adotadas pelo governo 
de congelar investimentos públicos, 
promover cortes nos programas 
sociais e estabelecer reajuste do 
salário mínimo sem aumento real 
jogou o Brasil de volta no limbo da 
desigualdade e da injustiça social. 
O Brasil pode retornar ao Mapa da 
Fome.

Especialistas apontam que o 
aumento da pobreza extrema está 
relacionado, principalmente, ao 
aumento do trabalho informal. Com 
a proximidade das eleições e tendo 
como pano de fundo o atual cenário 
de um Legislativo marcado pelo viés 
do mercado, a CNTS alerta sua base 
sindical para a necessidade de par-
ticipar direta e/ou indiretamente dos 
processos político-eleitorais. Temos 
o dever e o compromisso de orientar 
no sentido de elegermos pessoas 
comprometidas com as causas so-
ciais e com um país justo e soberano.

Editorial e págs. 15, 19 e 20

“O Brasil voltou, 
20 anos em 2”

STF julga contribuição sindical 
e contrato intermitente em junho

Semana da enfermagem

Profissionais se unem
por valorização da categoria

Entidades da enfermagem e do movimento sindical realizaram ato público para reivin-
dicar as bandeiras prioritárias da categoria. A CNTS se somou à luta por jornada e salário 
dignos, aposentadoria especial e condições de trabalho.

CNTS cobra do governo 
soluções para a jornada  
e o piso salarial

Um dos pontos mais polêmicos da Lei 
13.467/17, o fim do desconto obrigatório 
da contribuição sindical será julgado pelo 
STF, em sessão prevista para 28 de junho. 
O ministro Edson Fachin, relator das ações, 

tem declarado que a alteração da CLT colo-
ca em risco direitos fundamentais sociais. 
Outro ponto da reforma trabalhista que pode 
ser analisado pelo STF trata do contrato de 
trabalho intermitente. Pág. 3
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CNTS repudia 
privatização 
do Sistema 
Único de Saúde
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CNS protocola 70 
mil assinaturas no 
STF contra Emenda 
Constitucional 95
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n Editorial

Brasil vive retrocesso – Com ou sem vírgula
O país vive uma crise de recessão, desem-

prego, custo de vida nas alturas, juros 
exorbitantes, restrições ao crédito. Re-

sultado, economia em frangalhos para o povo 
e promissora para o mercado financeiro. Este é 
o retrato do retrocesso do país e reconhecido, 
inclusive, pelos marqueteiros do governo. Com 
ou sem vírgula, “O Brasil voltou, 20 anos em 
2”. Ao analisarmos dados oficiais e estudos de 
especialistas, vemos que o sentido de retroces-
so sai da gramática e entra para a realidade.

Uma das primeiras e mais desastrosas me-
didas adotadas pelo governo de Michel 
Temer foi a política de congelamento 
dos investimentos públicos por 20 anos, 
que congela os gastos sociais, atingindo 
drasticamente a educação e saúde. A 
medida inviabiliza os princípios da aces-
sibilidade, universalidade e integralidade 
do SUS. Também o princípio da interse-
torialidade, que encontra uma série de 
desafios para sua efetivação, torna-se 
ainda mais distante, tendo em vista que 
a EC 95 retira recursos de políticas que 
compõem a Seguridade Social, cujas 
estimativas preveem perda de cerca de 
R$ 400 bilhões (54%) até 2036.

Com o desmonte das políticas sociais 
construídas em governos anteriores, 
programas sociais como o Minha Casa 
Minha Vida tiveram aportes radicalmen-
te reduzidos. Outros foram extintos, como o 
Farmácia Popular e o Ciência sem Fronteiras. 
É o redirecionamento do orçamento público 
para longe das demandas da sociedade.

Um dos efeitos nefastos, apontam estatís-
ticas, está em que cerca de 40% de crianças 
e adolescentes vivem em situação domiciliar 
de pobreza, o que representa 17,3 milhões de 
jovens. Destes, 5,8 milhões, ou 13,5%, vivem 
em situação de extrema pobreza. A realidade 
de 2018 pode ser ainda pior, prevê estudo da 
Fundação Abrinq, ao destacar que o impacto 
da política de cortes de investimentos – EC 
95 – ainda não foi medido.

As medidas do governo em congelar in-

vestimentos públicos, promover cortes nos 
programas sociais e estabelecer reajuste do 
salário mínimo, sem aumento real, jogou o 
Brasil de volta no limbo da desigualdade e da 
injustiça social. Em 12 meses, o Brasil ganhou 
1,5 milhão de miseráveis. Entre 2016 e 2017, 
a pobreza extrema aumentou 11,2%. Se antes 
eram 13,34 milhões de brasileiros que viviam 
nessa situação, no ano passado, esse número 
aumentou para 14,83 milhões.

Segundo especialistas, o aumento da po-
breza extrema está relacionado, principalmen-

te, ao aumento do trabalho informal. Estudo do 
IBGE aponta que, em dezembro de 2017, os 
trabalhadores informais representavam 37,1% 
da população ocupada no país. De acordo com 
o IBGE, é a primeira vez na história que o nú-
mero de trabalhadores sem carteira assinada 
superou o conjunto de empregados formais.

A reforma trabalhista veio complemen-
tar a abertura para a terceirização irrestrita 
do trabalho no Brasil, com a sanção da Lei 
13.429/2017. Resultado: precarizou as rela-
ções de trabalho, rebaixou salários e estimulou 
a contratação de trabalhadores como pessoa 
jurídica, eliminando direitos garantidos na CLT. 
Para atender reivindicação antiga do empre-

sariado, a Lei ataca direitos conquistados há 
mais de 70 anos.

A taxa de subutilização da força de traba-
lho, que inclui os desempregados, pessoas 
que gostariam de trabalhar mais e aqueles que 
desistiram de buscar emprego, bateu recorde 
no primeiro trimestre deste ano, chegando 
a 24,7%, segundo dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE. Ao todo, são 27,7 milhões de pessoas 
nessas condições.

Com isso, o Brasil pode retornar ao Mapa 
da Fome. Por mais indignação que essa 
afirmativa possa provocar, principal-
mente pelo fato de o país ter deixado 
essa “lista negra” há três anos, a crise 
econômica, o desemprego, a falta de 
incentivo a programas de segurança 
alimentar e nutricional e as restrições 
orçamentárias impostas pelo governo 
podem reincluir o país na temerosa lis-
ta da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura. De 
2014 a 2016, o número de pessoas 
em extrema pobreza no Brasil saltou de 
5.162.737 para 9.972.090.

Com a proximidade das eleições ge-
rais e tendo como pano de fundo o atual 
cenário de um Legislativo marcado pelo 
viés do mercado, voltado aos interesses 
do capital, a CNTS alerta sua base sin-

dical para a necessidade de participar direta 
e/ou indiretamente dos processos político-elei-
torais. Pautas aprovadas – reforma trabalhista, 
terceirização e o congelamento de gastos do 
governo por 20 anos – são frutos da baixa 
representação sindical, que conta, atualmente, 
com menos de 40 representantes contra 208 
da bancada empresarial.

Como representantes da imensa classe 
trabalhadora, temos o dever e o compromisso 
de orientar no sentido de elegermos pessoas 
comprometidas com as causas sociais e com 
um país justo e soberano.

A Diretoria
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Um dos pontos mais polêmicos 
da reforma trabalhista – Lei 
13.467/17, o fim do desconto 

obrigatório da contribuição sindical será jul-
gado pelo Supremo Tribunal Federal - STF. A 
presidência da Corte incluiu para 28 de junho 
o julgamento da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade - ADI 5794 contra os dispositivos da 
Lei, que tornaram facultativa a contribuição 
sindical, condicionando-a à “autorização 
expressa dos que participarem de uma deter-
minada categoria econômica ou profissional”.

A ADI 5794 foi proposta pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Transporte 
Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos - 
CONTTMAF. Mas o STF recebeu outras 15 
ações questionando o fim da contribuição 
sindical obrigatória, inclusive, a ADI 5900, 
ajuizada pela CNTS (ver matéria próxima pá-
gina). Todas as ações interpostas alegam que 
a contribuição tem natureza jurídica tributária 
e, por isso, só pode ser modificada por meio 
de lei complementar. O ministro Edson Fachin,    
relator das ações, tem declarado que a alte-
ração da CLT, como foi feita, coloca em risco 
direitos constitucionais. 

Natureza tributária
Em resposta a questionamento do ministro 

Edson Fachin referente à ADI 5794, o presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho - TST, ministro 
João Batista Brito Pereira, cita várias decisões do 
Tribunal, proferidas antes da reforma trabalhista, 
com o entendimento de que a contribuição sin-
dical é de natureza tributária. Portanto, o artigo 
149 da Constituição Federal, ao fazer remissão ao 
artigo 146, inciso III, determina que cabe somen-
te à lei complementar estabelecer normas gerais 
em matéria de legislação tributária. O ministro 
conclui que o TST não julgou a constitucionalida-
de das normas alteradas pela Lei 13.467/2017.

Segundo o ministro Brito Pereira, o único 
posicionamento do TST pós reforma traba-
lhista, foi julgar ações correcionais. O que 
compreende, nesse caso, ações que não 
discutem o mérito e sim tratam meramente 
de procedimentos. A manifestação do TST, 
ao destacar a natureza tributária da contri-
buição sindical, ainda que não adentrando 
na análise da inconstitucionalidade, reforça o 
fundamento da ADI 5794, no sentido de que 
qualquer alteração no tributo não poderia se 
dar por meio de lei ordinária, como foi feita. 
Acesse a íntegra do parecer do TST no site da 
Confederação – www.cnts.org.br.

O ministro Fachin indicou preferência para 
votação da ADI em plenário, pois reconhece 
que a “questão em debate é de notória relevân-
cia para a ordem constitucional, pois o custeio 
das instituições sindicais apresenta-se como 
tema constitucional com sede na pauta de 
direitos fundamentais sociais”. A decisão signi-
fica que o julgamento acontecerá diretamente 
no plenário do STF, sem análise do pedido de 
liminar, e o ministro, além de fazer o relatório, 
emite opinião, enquanto os demais ministros 
opinam no sentido de concordar ou discordar 
do parecer. Fachin também solicitou à Pro-
curadoria-Geral da República - PGR para se 
manifestar sobre a possibilidade de ele decidir 
sobre a contribuição em caráter monocrático. 

STF julga contribuição sindical 
e contrato intermitente em junho

nLei 13.467/2017

O Poder Judiciário tem dado respostas 
positivas ao movimento sindical na questão 
do desconto obrigatório da contribuição 
sindical, alterada pela Lei 13.467/2017. 
As decisões, até então, somam mais de 
600 liminares concedidas pelas instâncias 
da Justiça do Trabalho, determinando o 
recolhimento de contribuições, conforme 
previsto na CLT, inclusive com divisão 
proporcional do recolhimento efetivo para 
as entidades sindicais e o governo federal. 
Obedecendo assim, o percentual estabele-
cido pela legislação - CLT e Constituição 
Federal.

O Ministério Público do Trabalho emitiu 
pareceres favoráveis à obrigação do reco-
lhimento da taxa sindical anual a favor das 
entidades sindicais. A nota técnica aprovada 
em 27 de abril pela Coordenadoria Nacional 
de Promoção da Liberdade Sindical - Conalis/
MPT, diz que as mudanças promovidas pela 
reforma trabalhista sobre o fim da contri-
buição sindical compulsória são inconsti-
tucionais e geram incerteza e insegurança 
jurídica.

O órgão entende ainda que, superada a 
questão da inconstitucionalidade, a autori-
zação prévia e expressa para o recolhimento 
da contribuição deve ser manifestada coleti-
vamente, através de assembleia da entidade 
sindical, convocada para que toda a categoria 
se manifeste a respeito. Similarmente, a Asso-
ciação Nacional dos Magistrados do Trabalho 
- Anamatra orienta que decisão em assembleia 
autorizando o desconto em folha vale para 
toda a categoria.

Entendimento TST
Durante audiência realizada dia 23 de abril, 

o TST firmou entendimento acerca da possibi-
lidade de instituição, por meio de assembleia 
geral, da contribuição negocial, que será de-

vida por todos os trabalhadores da categoria 
representada nos termos dos artigos 611 e 
563, línea e, da CLT, destinada ao custeio 
do sindicato profissional em decorrência da 
negociação coletiva.

O acordo coletivo foi finalizado e referenda-
do pela vice-presidência do TST, que permitiu a 
instituição da contribuição negocial para toda 
a categoria, por meio de assembleia geral, 
porém, deve ser concedido ao trabalhador não 
filiado ao sindicato, o direito de apresentação 
oposição.

Segundo a assessoria jurídica da CNTS, 
Zilmara Alencar, que participou da audiência, 
com esse referendo, verifica-se uma mudança 
de entendimento do TST, no sentido de per-
mitir a cobrança da contribuição negocial de 
toda a categoria, desde que tenha o direito 
à oposição, diferentemente do que prevê o 
Precedente Normativo 119 da mesma Corte 
Superior, que permite a cobrança apenas dos 
associados ao sindicato.

Trabalho intermitente
Outro ponto da reforma trabalhista que 

pode ser analisado pelo STF em 28 de junho 
trata do contrato de trabalho intermitente. O 
caso foi levado ao STF pela Federação Nacio-
nal dos Empregados em Postos de Serviços 
de Combustíveis e Derivados de Petróleo - 
Fenepospetro na ADI 5826. O tema também 
é alvo de outras ações.

De acordo com a Federação, o trabalho in-
termitente propicia a precarização da relação 
de emprego, servindo inclusive de desculpa 
para o pagamento de salários inferiores ao 
mínimo assegurado pela Constituição Federal 
de 1988 e que não atendem às necessidades 
básicas do trabalhador e de sua família, no 
tocante à moradia, alimentação, educação, 
saúde e lazer. (Com Confederações, Jota 
Info e Diap)

Ações têm obtido respostas
positivas da Justiça do Trabalho

Nelson Jr./SCO/STF 
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A reforma trabalhista – Lei 
13.467/2017 –, desde 
a entrada em vigor, tem 

sido motivo de profundo debate 
entre trabalhadores, governo, 
parlamentares e Judiciário. A 
Lei agrava o cenário de com-
pleta insegurança jurídica. 
Apresentada pelo governo em 
novembro do ano passado com 
o pretexto de retocar pontos da 
Lei, assumindo, portanto, seu 
caráter prejudicial, a Medida 
Provisória 808/2017 perdeu 
a validade em abril deste ano. 
Embora não fizesse grandes 
modificações, a MP era ex-
tremamente prejudicial aos 
trabalhadores do setor saúde 
por estabelecer que a fixação 
da jornada 12x36 seria definida por meio de 
acordo individual, entre outros pontos.

Com o fim da validade da Medida, o 
governo diz buscar outra forma de manter 
vigentes as alterações propostas. Agora, vol-
tam a valer as regras descritas na Lei antes 
da edição da MP. No que diz respeito à jor-
nada 12x36, esta pode ser estabelecida por 
acordo individual escrito, convenção coletiva 
ou acordo coletivo de trabalho, sendo válida 
para todas as categorias; a gestante só deve 
ser afastada, obrigatoriamente, de atividades 
insalubres de grau máximo; a contratação de 
um profissional autônomo, mesmo prestando 
serviços de forma exclusiva, não o tornaria 
empregado celetista; e quanto ao trabalho 
intermitente, não existe mais a quarentena, 
abrindo a possibilidade de migração imedia-

Novas regras potencializam insegurança jurídica
nLei 13.467/2017

ta de empregados demitidos para a condição 
de intermitentes. 

Validade da Lei
Em consonância com posicionamento de 

entidades da magistratura e sindicais, a Co-
missão de Regulamentação da Lei da Reforma 
Trabalhista do Tribunal Superior do Trabalho - 
TST entregou ao presidente da Corte, ministro 
Brito Pereira, proposta de instrução normativa 
entendendo que a Lei 13.467/2017 só deve 
valer para processos e contratos iniciados 
após 11 de novembro do ano passado, data 
em que as novas regras entraram em vigor. 
O documento será submetido ao plenário, 
formado por 27 ministros. A comissão contou 
com a participação de nove deles. Ainda não 
há data para o julgamento. 

De acordo com a conclusão dos ministros, 
os trabalhadores, por exemplo, que ajuizaram 
ações antes de a lei ser sancionada não devem 
pagar honorários aos advogados e as custas 
processuais em caso de derrota, uma das 
determinações da atual legislação trabalhista. 
Apenas os processos que começaram a trami-
tar depois da entrada em vigor da lei estariam 
sujeitos às novas normas da CLT. No que 
diz respeito ao direito material, os ministros 
concluíram que deverá haver uma construção 
jurisprudencial a respeito das alterações a 
partir do julgamento de casos concretos.

Na contramão da Justiça do Trabalho, o go-
verno Michel Temer publicou no Diário Oficial 
da União entendimento de que a reforma é 
aplicável de “forma geral, abrangente e ime-
diata” a todos os contratos de trabalho regidos 
pela CLT, inclusive àqueles iniciados antes de 
sua vigência. O parecer foi elaborado pela 
Advocacia-Geral da União - AGU e aprovado 
pelo ministro do Trabalho, Helton Yomura. O 
documento não tem força de lei, mas serve 
como orientação interna a ser seguido pelos 
servidores do Ministério, sobretudo nas ativi-
dades de fiscalização. 

Recomendação feita durante Congresso 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Tra-
balho - Conamat diz que a reforma trabalhista 
só deve valer para processos e contratos 
iniciados após a vigência da nova Lei. Cerca 
de 700 juízes se reuniram para debater, 
sobretudo, as polêmicas da mudança nas 
leis trabalhistas e concluíram que a reforma 
trabalhista deve ser aplicada de acordo com 
a Constituição Federal e as convenções e 
tratados internacionais.  (Com informações 
TST, UOL, Agência Brasil e Diap)

Frente aos ataques da reforma traba-
lhista – Lei 13.467/2017 – a CNTS tem 
buscado a defesa dos trabalhadores por 
meio do ajuizamento de ações no Judiciário. 
Em fevereiro, a Confederação deu entrada 
na ADI 5900 junto ao Supremo Tribunal 
Federal - STF com pedido de liminar para 
que fossem considerados inconstitucionais 
os dispositivos da nova lei trabalhista, que 
tornaram a contribuição sindical facultativa. 
A CNTS sustenta que somente lei comple-
mentar pode tratar de assuntos tributários 
e, portanto, mudar a forma de desconto.

A Confederação ainda ressalta que se a 
reforma trabalhista, nesse tocante, não for 
declarada inconstitucional, haverá afronta 
à própria ordem social constitucional, visto 
que representa nítida intervenção do Estado 
na organização sindical, além de atentar 
contra a própria existência e subsistência 
das entidades representativas dos traba-
lhadores na saúde do Brasil. Na ação, a 
CNTS aponta a “existência de precedentes 
em que o Supremo reconhece o caráter tri-
butário da contribuição, afirmando que as 
contribuições parafiscais possuem natureza 
tributária e estão sujeitas aos princípios e 
normas gerais do direito tributário”.

A jornada 12x36, que foi generalizada 

pela Lei 13.467/2017 e pode ser instituída 
por acordo individual, também foi tema de 
ADI impetrada pela CNTS. A Confederação 
defende que a instituição da jornada por 
meio de acordo individual fere incisos do 
artigo 7º da Constituição, que estabelecem 
o acordo ou convenção coletiva como ins-
trumentos determinantes para alterações na 
jornada de trabalho. Além disso, é preocu-
pante a generalização deste tipo de jornada. 
Esta deve ser aplicada somente às categorias 
em que a natureza laboral justifique tal me-
dida, devendo ser exceção à regra.

A Confederação sustenta que o acordo 
individual violaria a estrutura organizacional 
em categorias como a saúde, em que o aten-
dimento é multiprofissional. “Ressalta-se, 
ainda, que, em sede de acordo individual, no 
que diz respeito aos profissionais da saúde, 
cuja natureza da atividade depende de uma 
estrutura organizacional, seja de enfermeiros, 
fisioterapeutas e médicos, seja de equipa-
mentos disponíveis que sejam manejados por 
outros profissionais de áreas diversas, como 
radiologistas e técnicos em enfermagem, 
é imprescindível que toda a categoria faça 
parte da alteração no acordo de contrato de 
trabalho, sob pena de inefetividade dos servi-
ços de um funcionário da atividade laboral”.

Além disso, jornadas de trabalho exten-
sas são prejudiciais à saúde do trabalhador, 
tanto pelo stress decorrente do atendimento 
constante aos pacientes, quanto pelo ex-
cesso de concentração que longas horas 
de atividade laboral podem causar. “Com 
isso, acidentes com o próprio trabalhador 
ou mesmo com os pacientes que estão 
sob seus cuidados, se tornam constantes”.

Quanto à justiça gratuita, a CNTS re-
quereu ingresso como amicus curiae no 
processo da ADI 5766, proposta pelo ex-
-chefe do Ministério Público, Rodrigo Janot, 
que questiona dispositivos da reforma que 
alteram a gratuidade da justiça dos traba-
lhadores que comprovem insuficiência de 
recursos. A ADI sustenta que a previsão de 
que o trabalhador pague honorários peri-
ciais e de sucumbência com os recursos 
que obtiver em caso de êxito no processo 
afronta a garantia de amplo acesso à justiça. 

A Confederação manifesta-se absoluta-
mente favorável aos argumentos de Rodrigo 
Janot, no sentido da inconstitucionalidade 
material dos dispositivos da nova norma. 

Iniciada a discussão, com posições di-
vergentes entre os ministros Luiz Barroso e 
Edson Fachin, o julgamento foi adiado por 
pedido de vista do ministro Luiz Fux.

CNTS vai ao Supremo por direitos dos trabalhadores

Igor Estrela/TST
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A Lei 13.467/2017, o mais 
forte ataque do governo 
Temer aos direitos traba-

lhistas em nosso país, levou a 
Organização Internacional do 
Trabalho - OIT a incluir o Brasil na 
sua ‘lista suja’, formada pelos 24 
países que mais violam direitos de 
trabalhadores. O Comitê de Peritos 
da OIT anunciou a decisão dia 29 
de maio, durante sessão da 107ª 
Conferência Internacional do Tra-
balho, em Genebra, Suíça. Para 
a entidade integrante da ONU, 
a reforma trabalhista imposta no 
Brasil apresenta problemas graves 
com relação à liberdade sindical e 
na aplicação das suas convenções. 
O principal questionamento refere-se à Con-
venção 98 da OIT, sobre direito à organização 
e negociação coletiva, ratificada pelo Brasil 
em 1952.

Houve forte resistência empresarial e, por 
parte do Itamaraty, forte lobby buscando evitar 
que o país figurasse como um dos piores vio-
ladores de normas de proteção internacional 
com as quais se comprometeu. Mas a pressão 
fracassou. Agora, a Comissão de Aplicação de 
Normas irá avaliar o caso do governo brasileiro 
nas próximas semanas. Segundo disse o ad-
vogado trabalhista Hélio Gherardi à Agência 
Sindical, na prática, o governo será obrigado 
a responder sobre as violações de normas das 
quais o Brasil é signatário, o que gera cons-
trangimento internacional.

“É uma vergonha para o país. Mas, do jeito 
que fizeram essa reforma não poderia acontecer 
coisa diferente. O Brasil fica mal em relação a 
outros países”, comenta. O jurista avalia que 
a decisão da OIT, anunciada no momento em 
que o País vive crise intensa, devido ao protesto 
dos caminhoneiros, “agrava profundamente 
a situação política do governo”. Aponta o dr. 
Gherardi: “O movimento sindical precisa apro-
veitar isso e exigir a revogação de dispositivos 

A OIT - Organização Internacional do 
Trabalho decidiu nesta terça feira, 29 de 
maio, incluir o Brasil na lista dos 24 países 
violadores das suas convenções e normas 
internacionais do trabalho.

A inclusão do Brasil na lista se deu 
em decorrência da aprovação da Reforma 
Trabalhista (Lei 13.467/2017) que retirou 
dezenas de direitos das trabalhadoras e 
trabalhadores brasileiros, violando nor-
mas fundamentais da OIT, especialmente 
a Convenção 98, ratificada pelo Brasil, 
que trata do Direito de Sindicalização e 
de Negociação Coletiva. A OIT avalia que 
a possibilidade do negociado prevalecer 
sobre o legislado para retirar ou reduzir 
direitos e de ocorrer negociação direta 
entre trabalhador e empregador, sem a 
presença do Sindicato, são dispositivos 
que contrariam a referida convenção.

Esta decisão da OIT, uma agência da 
ONU - Organização das Nações Unidas, 
confirma as denúncias das Centrais con-
tra as práticas antissindicais do governo, 
que se tornaram ainda mais graves com 
a tramitação do projeto da reforma no 
Congresso Nacional, aprovada sem diálogo 
com as representações de trabalhadores e 
trabalhadoras, neste caso, violando tam-
bém a Convenção 144 da OIT.

Diante da decisão da OIT, os trabalha-
dores e trabalhadoras brasileiros esperam 
agora que o governo reconheça a gravidade 
do erro cometido e faça a revogação ime-
diata da reforma trabalhista.

Genebra, 29 de maio de 2018

CSB -  CTB -  CUT -  Força Sindical
NCST - UGT 

OIT inclui Brasil em ‘lista suja’ 
de violações graves a direitos

Este é o tema da Conferência, que visa 
debater questões fundamentais do mundo do 
trabalho, especialmente a violência e o assé-
dio contra mulheres e homens no ambiente 
laboral, o diálogo social e o tripartismo. O 
evento reuniu mais de cinco mil pessoas entre 
representantes de trabalhadores, empresários 
e governos de 187 países membros da Or-
ganização. A Conferência define as políticas 
gerais da OIT e se reúne uma vez por ano em 
Genebra, na Suíça.

Foram cinco comissões temáticas: aplica-
ção de normas; eficácia da contribuição da 
OIT à cooperação para o progresso em apoio 
aos objetivos de desenvolvimento sustentável; 
contra a violência e assédio no mundo do tra-
balho; diálogo social e o tripartismo, de acordo 
com a declaração da OIT sobre a justiça social 
para uma globalização equitativa – 2008; e 
derrogação de convenções da OIT que foram 
modificadas ou substituídas.

O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, convidou 
os delegados a abrir “o caminho para garantias 
de locais de trabalho totalmente livres de vio-
lência e assédio”. Durante a Conferência, um 
comitê de trabalhadores, empregadores e re-
presentantes do governo realizou uma primeira 
discussão sobre possíveis novos padrões para 
combater a violência e o assédio no trabalho. 
Segundo dados extraídos da Comunicação de 
Acidente de Trabalho - CAT, há uma ligação 
direta entre o assédio moral e acidentes de 
trabalho. Dentre as principais consequências 
da prática estão a queda de produtividade, a 
alteração na qualidade do serviço e o surgi-
mento de doenças profissionais.

A CNTS possui campanha permanente con-
tra a prática no local de trabalho. A cartilha As-
sédio moral no trabalho: atitude para mudar, 
elaborada pela Confederação, defende, como 
estratégia para prevenção e superação do as-
sédio, o fomento, nos ambientes de trabalho, 

de comunicação direta com o trabalhador para 
que ele entenda os tipos de abusos que pode 
estar sofrendo, além de canais de denúncias 
eficientes e sigilosos por parte das empresas.  
“A CNTS trouxe à tona esta temática devido 
ao aumento no número de casos e também 
por ser uma questão histórica e cultural, que 
infelizmente faz parte da realidade de muitos 
brasileiros no ambiente laboral”, ressalta o 
presidente da Confederação, José Lião de 
Almeida.

A Conferência realizou este ano uma 
Cúpula Mundial do Trabalho para discutir a 
importância do emprego e do trabalho decente 
para a paz e a resiliência, com foco específico 
no terreno e em parcerias que possam alcan-
çar resultados reais. Abordou os desafios de 
sustentar a paz oferecendo oportunidades 
no mundo do trabalho, especialmente para 
os jovens. (Com OIT, Agência Sindical, Rede 
Brasil Atual e Mundo Sindical)

da reforma que lesam os trabalhadores”.
Para o presidente da Associação Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho - Ana-
matra, Guilherme Feliciano, “a notícia conster-
na, mas não surpreende”. “A Anamatra alertou, 
desde o início da tramitação do projeto de lei, 
para os riscos de uma alteração legislativa tão 
restritiva e mal construída, sem o necessário 
diálogo com a sociedade civil organizada”.

A inclusão do Brasil em uma lista de países 
violadores das convenções e normas internacio-
nais da OIT fez as centrais sindicais reforçarem 
a defesa da revogação da “reforma” trabalhista 
durante a Conferência promovida pela OIT. Para 
os dirigentes, a decisão confirma denúncias das 
centrais “contra as práticas antissindicais do 
governo, que se tornaram ainda mais graves 
com a tramitação do projeto da reforma no 
Congresso Nacional, aprovada sem diálogo com 
as representações de trabalhadores, neste caso, 
violando também a Convenção 144 da OIT”.

As centrais analisam que a inclusão do Bra-
sil na lista suja é resultado de uma política de 
brutal exploração dos trabalhadores e cobram 
que o governo “reconheça a gravidade do erro 
cometido e faça a revogação imediata da refor-
ma trabalhista”. Leia ao lado a íntegra da nota.

Brasil na lista 
suja da OIT

Nota Oficial das 
Centrais Sindicais

“Violência e assédio no local de trabalho”

nLei 13.467/2017

Arquivo/OIT
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O Fórum Sindical dos Trabalhadores - FST 
vai promover no período de 10 a 11 de 
agosto o Congresso Nacional da Classe 

Trabalhadora. O evento acontece em Praia 
Grande, litoral paulista, e tem como objetivo 
reforçar ações de resistência à lei trabalhista, 
superar as dificuldades operacionais das enti-
dades e unificar ações voltadas ao custeio. A 
programação será estruturada pelas 22 enti-
dades que compõem o FST, entre elas a CNTS.

A realização do congresso também objetiva 
maior organização das entidades sindicais 
para intensificar o trabalho nos estados, com 
foco na consolidação de aliados políticos que 
estejam realmente dispostos a defender o di-
reito dos trabalhadores no Congresso Nacional.

O FST pretende apresentar aos candidatos 
a deputado federal e senador as propostas 
defendidas pelas entidades sindicais para que 
direitos legalmente conquistados pela classe 
trabalhadora sejam mantidos. A articulação po-
lítica será voltada integralmente para combater 
a precarização das relações de trabalho e a fra-
gilização do movimento sindical, que assegura 
a proteção social dos trabalhadores, tendo em 
vista o massacre aos direitos e o desmonte da 
Previdência Social.

Basta!
O primeiro passo para isso foi dado em 

abril quando as entidades que representam 
mais de 50 milhões de trabalhadores criaram 
o movimento Basta! em busca de estimular o 
voto consciente e defendendo parlamentares 
que sejam comprometidos com as pautas de 
interesse dos trabalhadores, tendo em vista as 
eleições gerais em outubro.

Durante o 1º Encontro Nacional pelo Resgate 
do Parlamento Brasileiro em Defesa do Interes-

José Lião de Almeida*

Com menos de um ano de 
vigência, a reforma trabalhista 
conseguiu trazer muita inse-
gurança jurídica e confusão, 
mas também resultou num 
efeito colateral importante: 
a mobilização do movimento 
sindical e do Ministério Públi-
co do Trabalho - MPT a favor 
dos direitos dos trabalhadores,  
num intenso combate na Justiça.

Centenas de ações questionam inúme-
ros pontos da Lei 13.647/2017 e já se 
acumulam em 1ª e 2ª instâncias, sobrecar-
regando ainda mais o sistema Judiciário. 
Nos tribunais são examinados diversos 
itens claramente inconstitucionais e pre-
judiciais aos trabalhadores. Entre eles, as 
mudanças inseridas no âmbito da gratuida-

de das ações trabalhistas para a 
parte hipossuficiente e o imposto 
sindical obrigatório. 

Para complicar ainda mais o 
cenário, caducou recentemente a 
MP 808/2017, pactuada durante 
a votação da Lei e que tratava 
de corrigir excessos em algumas 
questões controversas, como 
jornada de trabalho 12 x 36, 
insalubridade para a empregada 
gestante e lactante, representação 

em locais de trabalho e outras. Numa to-
tal falta de respeito com a sociedade e os 
trabalhadores, a base aliada não só deixou 
passar o prazo da MP, como também nada 
colocou no lugar. 

Nesse curto intervalo, desde novembro 
do ano passado até agora, o movimento 
sindical reorganizou-se em torno de uma 
luta constante e consistente contra essa 

aberração legal criada pelo Congresso. Na 
batalha que se seguiu, os trabalhadores 
ganharam aliados de peso como a PGR, o 
MPT e segmentos do Judiciário Trabalhista, 
além da própria sociedade. As sentenças 
favoráveis às expectativas das entidades 
sindicais se multiplicam.

No entendimento da CNTS, que parti-
cipa ativamente desta mobilização desde 
o início, o caminho agora é derrubar este 
mostrengo jurídico de qualquer maneira, 
apontando suas inconsistências. Não é 
possível aceitar que todas as lutas e con-
quistas da classe trabalhadora sejam des-
truídas por uma canetada de um governo 
ilegítimo e um Congresso manipulado, que 
não representam os interesses da classe 
trabalhadora. A CNTS vai continuar na luta 
contra as reformas!

*Presidente da CNTS e do SinSaudeSP

nPalavra do Presidente

Movimento sindical combate reforma trabalhista na Justiça

FST promove Congresso Nacional 
da Classe Trabalhadora em agosto

se Social, dia 24 de abril, organizado pelo FST, 
em Brasília, dirigentes sindicais, representantes 
de movimentos sociais e parlamentares deba-
teram a construção de uma agenda prioritária 
para 2018 e mecanismos de participação do 
cidadão na vida democrática do país. 

Como membro do FST, a CNTS está ali-
nhada com os projetos do movimento Basta!, 
defendendo que o povo brasileiro tenha repre-
sentantes no parlamento compromissados com 
a defesa dos direitos trabalhistas e sociais. 
Além disso, a Confederação defende que os 
movimentos sociais e sindical incorporem a 
prática de eleger seus representantes direta-
mente para o Congresso.

Renovação
Se o sindicalismo busca renovar o Con-

gresso, os atuais parlamentares tentarão 

manter os mandatos. De acordo com o 
Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar - Diap, o número de candidatos 
à reeleição tende a ser maior que a média 
histórica, considerando as sete últimas 
eleições.

Segundo orienta Antônio Augusto de 
Queiroz, diretor de Documentação do Diap e 
consultor parlamentar, para evitar a eleição 
de um Congresso mais retrógrado é funda-
mental que movimentos populares unam es-
forços, em âmbito nacional e estadual, para 
ampliar sua representação no Congresso e 
tentar barrar os retrocessos. 

Para o senador Paulo Paim (PT/RS) será 
necessária a união dos movimentos para 
eleger seus representantes diretamente para 
o Legislativo. Ele acredita que o movimento 
Basta! terá força para isso. 

n Fórum Sindical

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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Ao felicitar os trabalhadores brasileiros, 
em especial os do setor saúde, pela passa-
gem do 1º de Maio, a CNTS homenageou a 
todos que com muito esforço fazem funcio-
nar a engrenagem motriz do país e alertou 
para a necessidade de reação. Embora 
estejamos vivendo momentos de crise, que 
apontam ao retrocesso, é necessário nos 
reinventarmos na luta e corrermos atrás 
do nosso objetivo, que é um país justo e 
próspero para todos. Somente com união e 
força poderemos enfrentar aqueles que pre-
tendem nos subjugar e tornar-nos vassalos 
de um sistema corrupto e desigual.

“Embora o cenário seja desafiador, num 
país com cerca de 14 milhões de desem-
pregados e intenso trabalho dos poderes 
Executivo e Legislativo, no sentido de 
prestigiar pautas do empresariado, nossa 
principal peleja será resgatar a identidade 
do movimento sindical como defensor dos 
direitos trabalhistas. Nosso esforço só fará 
diferença se estivermos conectados, deixan-
do para trás o discurso de terra arrasada ao 
caminharmos juntos pelo mesmo propósito, 
a valorização do trabalhador e, consequen-
temente, de toda sociedade”, ressalta o 
tesoureiro-geral da CNTS, Adair Vassoler.

Comissão do Senado conclui primeira 
versão do Estatuto do Trabalho

Após nove meses de debates, o 
texto provisório do Estatuto do 
Trabalho foi apresentado em 

audiência pública, por meio da Su-
gestão Legislativa - SUG 12/2018 da 
subcomissão da Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, em comemora-
ção ao Dia do Trabalhador. O objetivo 
do Estatuto é regulamentar os artigos 
7º ao 11º da Constituição Federal de 
1988 e reger as relações de trabalho in-
dividuais e coletivas, urbanas e rurais, 
em seus aspectos de direito material e 
processual. Além de buscar a integra-
ção do valor social do trabalho à ordem 
econômica nacional para assegurar a 
todos os cidadãos a existência digna, 
conforme os ditames da justiça social.

“Hoje, apresentamos a nova CLT”, 
ressaltou o relator da matéria, senador 
Paulo Paim (PT-RS), destacando que 
o trabalho foi construído juntamente com 
associações de magistrados do trabalho do 
Brasil e da América Latina, centrais sindicais 
e confederações de trabalhadores. A primeira 
versão do anteprojeto da reforma trabalhista 
conta com mais de 700 artigos. Entidades 
envolvidas no processo participaram da ses-
são temática no plenário do Senado, dia 28 
de maio.

Segundo o senador, o texto será levado 
para debate nos estados e apresentado aos 
candidatos à Presidência da República. “Este 
anteprojeto é uma construção coletiva. Nosso 
intuito é levar aos estados e debater com to-
dos os setores para que possamos avançar e 
garantir aos trabalhadores todas as proteções 
necessárias, a dignidade da pessoa humana 
e os valores sociais do trabalho. Aos candi-
datos à Presidência, apresentaremos o texto 
e vamos cobrar compromisso com a classe 
trabalhadora”.

Audiências
A CNTS participou dos debates que leva-

ram à construção do documento. A diretora de 
Assuntos Internacionais da CNTS, Lucimary 
Santos, participou das audiências públicas 
na subcomissão e alerta para a necessidade 
de trabalho junto às bases. “Frente ao atual 
momento político que estamos vivendo, pre-
cisamos de um trabalho que politize os traba-
lhadores de forma que eles percebam que sem 
o devido enfretamento, o cenário quanto aos 
direitos trabalhistas pode piorar”.

Lucimary disse estar otimista com o que 
foi apresentado na primeira versão do Estatuto 
do Trabalho. “Diante do que foi exposto, o 
Estatuto sim, moderniza as leis trabalhistas 
e traz novas perspectivas aos trabalhado-
res. Precisamos substituir o quanto antes 
esta deformidade trabalhista, que é a Lei 
13.467/2017, porque os efeitos maléficos já 
podem ser sentidos”, disse.

A assistente técnica da Comissão de Diretos 
Humanos do Senado, Tânia Andrade, apresen-
tou a estruturação da proposta do Estatuto. O 
texto está dividido em duas partes, sendo a 
primeira sobre o direito do trabalho e a segun-
da sobre o direito processual. “Entre os vários 

capítulos, a primeira parte dispõe sobre assun-
tos relativos à vedação de práticas análogas à 
escravidão e à proteção a mulheres, pessoas 
com deficiência, crianças, adolescentes, idosos 
e contra a discriminação étnico-racial. Além 
de regulamentar o tempo de trabalho, o direito 
ao descanso, o emprego rural e autônomo”, 
disse. A segunda parte da proposta não está 
consolidada. O Tribunal Superior do Trabalho - 
TST fará outras proposições acerca da Justiça 
do Trabalho e do processo em geral.

Escravidão
Para o procurador do Trabalho, Alessandro 

Miranda, existem milhões de trabalhadores 
que sequer sabem que estão trabalhando em 
condições de escravidão. “É uma satisfação 
que possamos apresentar um documento 
social que visa combater toda a precarização 
do trabalho na semana em que completamos 
130 anos da abolição dos escravos no Brasil”, 
disse.

De acordo com a ministra do TST, Delaíde 
Alves Miranda Arantes, “a atual legislação 
trabalhista, aprovada no ano passado, reduz 
o papel do Direito do Trabalho, atenta contra 
a Justiça e para limitar a importância das con-

quistas históricas da CLT demonstrada 
ao longo dos últimos 70 anos, reduz 
o direito constitucional de acesso à 
Justiça”.

“Temos nove meses de debates 
que contrastam com a tramitação da 
reforma trabalhista que, em apenas 
seis meses foi votada nas duas casas 
legislativas, sem o diálogo social e 
democrático para a construção de 
um verdadeiro Direito do Trabalho 
moderno. A discussão do Estatuto se 
contrapõe à ausência do debate e à 
imposição vinda de alguns setores da 
sociedade, que não estão preocupa-
dos com a colocação do ser humano 
trabalhador como ponto do mundo do 
trabalho“, destacou Alessandra Ca-
marano, representante da Associação 
Brasileira de Advogados Trabalhistas 
- Abrat e da Associação Latinoame-

ricana de Advogados Laboralistas - ALAL.

Tramitação
A presidente da CDH, senadora Regina 

Souza (PT-PI), aceitou, no âmbito da Comis-
são, a SUG 12/2018 e nomeou novamente 
o senador Paim como relator da matéria. A 
intenção é que, ao final dos debates na CDH, 
a matéria seja transformada em projeto de lei 
de autoria da Comissão. No trâmite legislativo, 
os projetos de autoria de comissão, além de 
terem preferência na tramitação, não perdem 
validade ao final da legislatura porque são 
assinados por um colegiado.

A ideia é que a matéria tramite em caráter 
terminativo, ou seja, tem valor de uma decisão 
do Senado e não precisa passar pela votação 
em plenário, sendo remetida imediatamente 
para a revisão da Câmara, que poderá fazer 
algumas sugestões e alterações. Após apro-
vação na Casa revisora, a matéria retornará 
ao Senado que dará a última palavra quanto 
às modificações da Câmara, se houver. Após 
isso, o texto segue para sanção presidencial. 
(Com Agência Senado e Contatos Assessoria)

Confira a íntegra do Estatuto do Trabalho 
no site da Confederação – www.cnts.org.br

1º de maio: CNTS defende união 
como resistência aos retrocessos

n Nova CLT

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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n Denúncia

A CNTS denuncia o Conselho Regional de 
Enfermagem no Estado do Maranhão 
- Coren-MA pela prática de conduta an-

tissindical e desvio de finalidade na usurpação 
das atribuições sindicais pela atual diretoria. A 
denúncia feita pela Confederação, em nome do 
Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfer-
magem e Trabalhadores em Estabelecimentos 
de Saúde do Estado do Maranhão - Sindsaúde/
MA, obteve apoio do Fórum Nacional da En-
fermagem, por decisão aprovada em reunião 
na data de 26 de março de 2018, 
com participação das entidades que 
o compõem – CNTS, FNE, Cofen, 
ABEn, CNTSS, Anaten e ENEEnf. 

Na denúncia, a CNTS e o Sind-
saúde apontam o desvio de finalida-
de na atuação da atual diretoria do 
Coren/MA, sobretudo na tentativa de 
usurpação das atribuições sindicais, 
como apresentação de pauta de 
reivindicação de demandas laborais; 
deliberação de ajuste de conduta 
com organização social no que se 
refere a questões salariais; e rei-
vindicação de regulamentação pelo 
poder público estadual de matérias 
atinentes a plano de cargos, carreira 
e vencimentos e troca de plantões.

A CNTS ressalta que tais reivin-
dicações apresentadas pela atual 
diretoria do Coren/MA são objeto de 
pleitos do Sindsaúde/MA há vários 
anos e que os ajustes entre a autarquia e o Po-
der Público têm o nítido propósito de esvaziar 
a atuação do Sindicato e desmobilizar a cate-
goria. A denúncia foi comunicada por ofícios 
enviados ao Procurador-Geral do Estado do 
Maranhão, Rodrigo Maia Rocha; ao presidente 
do Conselho Federal da Enfermagem - Cofen, 
Manoel Neri da Silveira; e ao presidente do 
Coren/MA, Patrick Jonatan Costa Gomes.

O Sindisaúde/MA informa a ocorrência 
de diversos atos que caracterizam violação à 
ordem legal e constitucional, uma vez que o 
Coren/MA vem atuando como representante 
sindical, com a edição da Portaria SES/MA nº 
130, de 27 de fevereiro de 2018, e Portaria 
SES/MA nº 131, de 27 de fevereiro de 2018, 
tratando de temas estritamente laborais, com 
a exclusão de representação sindical. Mais 

ainda, com celebração de Termo de Ajusta-
mento de Conduta - TAC entre o Coren/MA e 
o Hospital de Traumatologia e Ortopedia do 
Estado, restando evidenciada a usurpação de 
atribuição especificamente sindical, configu-
rando evidente desvio de finalidade.

Trata-se de invasão de prerrogativas 
constitucionais, caracterizando, inclusive, a 
prática antissindical, sujeita a penalidades, 
dentre elas de improbidade a teor do inciso I, 
do artigo 11, da Lei nº 8.429/1992. Quem 

usurpa atribuição especificamente sindical 
age com desvio de finalidade e pratica ato 
de improbidade, devendo ser condenado a 
pena de ressarcimento do dano causado ao 
erário e multa civil equivalente ao valor do 
dano, nos termos do inciso II do artigo 12 da 
Lei 8.429/1992, com a desnecessidade de 
aplicação das demais sanções previstas na 
Lei de Improbidade Administrativa.

Portanto, a denúncia veio repudiar ato de 
conduta antissindical e ato com desvio de 
finalidade praticado pela atual diretoria do 
Coren/MA e requerer da Procuradoria-Geral 
do Estado e do Cofen que adotem os procedi-
mentos legais no sentido de coibir tais práticas, 
fortalecendo a autonomia e independência do 
Sindsaúde/MA, com respeito às atribuições 
delineadas constitucionalmente.

Nos documentos, a Confederação ressalta 
o papel de cada entidade às quais os profis-
sionais são vinculados. Nesse sentido, a CNTS 
representa em âmbito nacional os interesses das 
entidades sindicais a ela vinculadas perante os 
diversos poderes da República, cuja atuação 
vem regulada por meio de autorização estatu-
tária, em seu artigo 2º. Portanto, a denúncia 
veio representar o Sindsaúde/MA por violação 
expressa às suas prerrogativas legais que, por 
força do previsto no artigo 8º, inciso II, da Cons-

tituição Federal, cabe ao Sindicato, 
única e exclusivamente, defender os 
interesses de seus substituídos.

Ressalta, ainda, que a exis-
tência dos conselhos profissionais 
está diretamente ligada à proteção 
da coletividade contra o exercício 
abusivo ou indevido de determi-
nadas atividades. Fazem parte da 
Administração Indireta, realizando 
atividade descentralizada que, na 
origem, pertence à União; e têm 
seu espaço de atuação delimitado 
por leis constitucionais. Daí porque 
precisam desempenhar suas funções 
perseguindo os fins públicos para os 
quais foram criados, sempre respei-
tando os princípios que regem a Ad-
ministração Pública, dentre os quais 
o da legalidade, o da moralidade e 
o da eficiência. Os conselhos profis-
sionais foram criados para regular, 

orientar e fiscalizar a atividade profissional; são 
entidades fiscalizadas pelo Conselho Federal, 
cabendo a este julgar em grau de último re-
curso procedimentos éticos e administrativos.

Já o Sindicato, pessoa jurídica de direito 
privado, tem sua ação voltada para as questões 
referentes à relação de trabalho, tais como 
salário, horas extras, insalubridade, acordos 
e dissídios coletivos, etc. Trata-se de entidade 
constituída para fins de proteção, estudo e 
defesa de interesses comuns. Tem as prer-
rogativas de representante legal da categoria 
perante os três níveis de governo e junto ao 
Poder Judiciário. A delimitação das atribuições 
das entidades sindicais advém da Constituição 
Federal, não podendo sofrer controle do poder 
público a teor do que prevê o artigo 8º, inciso 
I, da Constituição Federal.

Com apoio do Fórum Nacional 
da Enfermagem CNTS denuncia Coren-MA

A Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania aprovou, dia 17 de abril, o 
Projeto de Lei 1944/2015, do deputado Ve-
neziano Vital do Rêgo (PSB-PB), que obriga 
os conselhos profissionais a disponibilizar 
informações básicas sobre os trabalhadores 
registrados nessas entidades. De acordo com 
o texto, os conselhos devem informar o nome, 
número de registro, a especialidade e o local 
de trabalho do profissional. A consulta poderá 
ser feita pela internet.

Em parecer lido pelo deputado Rubens 

Bueno (PPS-PR), o relator na CCJ, depu-
tado Osmar Serraglio (PP-PR), defendeu a 
aprovação. Durante os debates, o deputado 
Luiz Couto (PT-PB) ressaltou que o texto 
“vai atender o direito dos consumidores de 
terem acesso às informações básicas dos 
prestadores de serviço”. A proposta, que 
tramita em caráter conclusivo, havia sido 
aprovada antes pela Comissão de Trabalho. 
O texto segue para o Senado, a não ser que 
haja recurso para análise em plenário. (Fonte: 
Agência Câmara)

Proposta obriga conselhos a informar sobre profissionais

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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Profissionais exigem valorização da 
categoria em grande ato na Avenida Paulista
Representantes de entidades da enferma-

gem e do movimento sindical uniram-se 
na tarde de 17 de maio, na Avenida Pau-

lista, em São Paulo, para cobrar valorização e 
reivindicar as bandeiras prioritárias da categoria, 
como a jornada de 30 horas semanais, piso 
salarial nacional, aposentadoria especial, des-
canso digno e melhores condições de trabalho. 
A CNTS foi uma das entidades que se somaram 
ao ato na luta pela valorização profissional. O 
evento fez parte das atividades da Semana da 
Enfermagem, de 12 a 20 de maio.

A manifestação, organizada pelo Fórum 
Nacional da Enfermagem, começou no vão do 
Museu de Arte de São Paulo - MASP, seguido 
de passeata até a Praça Roosevelt. Na marcha, 
líderes de entidades discursaram em defesa 
do SUS, da profissão e dos profissionais. Os 
participantes cobraram a aprovação do Projeto 
de Lei 2.295/2000, que regulamenta em 30 
horas a jornada de trabalho da categoria e que 
tramita há 18 anos no Congresso Nacional. A 
Organização Mundial de Saúde recomenda as 
30 horas para a enfermagem, destacando que 
longas jornadas estão associadas ao aumento 
de ocorrências adversas na saúde e ao adoe-
cimento dos profissionais.

O tesoureiro-geral da CNTS, Adair Vassoler, 
ressaltou a importância da marcha em defesa 
de uma categoria que está sobrecarregada e 
doente. Segundo ele, é impossível garantir um 
trabalho de excelência se os próprios profis-
sionais da saúde não dispõem de condições 
saudáveis de trabalho. “Na enfermagem estão 
os trabalhadores com o maior número de adoe-
cimento entre acidentes de trabalho e doenças 
psicológicas em função da carga horária e da 
quantidade de pacientes por trabalhador du-
rante atendimento nos hospitais. Já estamos 
há muitos anos solicitando que o Congresso 
Nacional aprove a jornada de 30 horas para 
que a categoria pare de adoecer”, destacou.

O vice-presidente da CNTS, João Rodri-
gues Filho, lembrou que a categoria, segunda 
maior força de trabalho do país, com quase 
dois milhões de trabalhadores, não quer outra 
coisa além de reconhecimento e seus direitos 
garantidos. “Esperamos ser reconhecidos, só 

isso nos basta. Não precisa nem de grandes 
salários, mas sim, de um salário digno, uma 
jornada de trabalho que nos permita cuidar das 
pessoas, mas também que tenhamos nosso 
tempo de descanso”.

Dura realidade
Para o secretário-geral da Confederação, 

Valdirlei Castagna, os profissionais precisam 
despertar do comodismo se quiserem trans-
formar a dura realidade que a categoria vive 
atualmente. “Estamos há quase 70 anos 
na luta tentando regulamentar a jornada de 
trabalho em 30 horas semanais para o setor 
da enfermagem e não conseguimos avançar. 
Temos que nos perguntar nesse momento se 
isso é culpa apenas dos governantes ou se 
também não seria culpa um pouco da enferma-
gem e das próprias organizações, já que está 
faltando participação maior de todos nós. A 
enfermagem precisa despertar que ela é agente 
importante nessa transformação. Não adianta 
somente cobrar dos seus representantes, ela 
tem que se sentir participante disso”.

Pensamento semelhante ao da diretora de 
Assuntos Internacionais da CNTS, Lucimary 
Santos, que entende que o caminho é de mobi-
lização e luta, com os profissionais indo às ruas. 
“Não tem outro caminho para que a enferma-
gem se faça enxergar pelo Executivo deste país, 
pelo Legislativo, para que as bandeiras históricas 
da enfermagem sejam pautadas e aprovadas. O 
único caminho é a manifestação, a mobilização, 
é a enfermagem nas ruas mostrando o seu valor 
e a importância dessa grande categoria para a 
promoção da saúde e do SUS”.

O conselheiro federal Luciano Silva, coor-
denador do Fórum Nacional da Enfermagem, 
afirmou que a manifestação é um marco pela 
valorização da categoria. “Vimos os movimen-
tos organizados, as entidades unidas, a presen-
ça marcante de trabalhadores da enfermagem, 
oriundos de diversos estados, mobilizados por 
reconhecimento profissional e reivindicação 
de pautas importantes para nossa categoria. 
Neste ato a enfermagem mostrou sua força. 
É um novo momento”, concluiu.

Acompanhando o ato, o deputado Fede-
ral Orlando Silva (PCdoB-SP), autor do PL 
2891/2015, que proíbe o Ensino à Distância 
- EaD na Enfermagem, afirmou que a luta 
pela aprovação das 30 horas é uma luta em 
defesa da saúde pública, pela dignidade dos 
trabalhadores da enfermagem e daqueles que 
querem oferecer melhores serviços de saúde 
para o povo brasileiro.

Além da CNTS, participaram da manifes-
tação outras entidades representativas como 
o Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, 
os Corens de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e São Paulo, a Associação Nacional 
dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - 
Anaten, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos 
de Enfermagem e dos Empregados em Estabe-
lecimentos de Serviços de Saúde de São Paulo 
- SinSaudeSP, o Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado de São Paulo - Seesp, o Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público Municipal de 
Campinas - STMC e sindicatos do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais.

n Semana da Enfermagem

Fotos: Cinthia Bispo/CNTS
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n Semana da Enfermagem

A má qualidade do ensino de cursos de 
graduação à distância na área de saúde foi a 
tônica do debate na Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara em audiência pú-
blica, dia 15 de abril. O deputado Mandetta, 
relator do PL 5.414/2016 – que proíbe cursos 
não presenciais na área da saúde –, informou 
que pretende reunir parlamentares, profis-
sionais de saúde, Ministério da Educação e 
Presidência da República o quanto antes para 
debater novamente o tema. O relator espera 
apresentar seu parecer em até 60 dias.

A expectativa do deputado é que o governo 
possa tomar alguma providência sobre o De-
creto 9.057/2017, que aumentou o acesso 
ao ensino superior, mas que, na visão de 
entidades sindicais e de classe e parlamenta-
res, flexibilizou as regras para a educação à 
distância - EaD, levando a uma piora na quali-
dade dos cursos e prejudicando a formação de 
futuros profissionais, como os de enfermagem, 
fisioterapeutas e veterinários.

Contrária à modalidade EaD na graduação 
em saúde, a CNTS vem alcançando resultados 
importantes desde a denúncia, em abril de 
2014, da má qualidade do ensino virtual, com-

provada após fiscalização 
do Cofen. A Confederação 
manifesta posicionamento 
no sentido de ratificar a 
incompatibilidade entre a 
realidade das categorias e a 
formação à distância, ofer-
tando subsídio aos projetos 
de lei em tramitação que 
visam proibir o desenvol-
vimento de programas de 
ensino à distância na área 
da saúde.

O diretor de Assuntos 
Legislativos da CNTS, Má-
rio Jorge Santos (foto), que participou da 
audiência, disse que a proliferação de cursos 
à distância é uma ameaça à saúde da popula-
ção. “Acreditamos que um bom curso depende 
do contato direto com o paciente por meio de 
laboratórios e estágios. É impossível prestar 
um atendimento humanizado e de qualidade, 
ressalvadas as devidas especificidades de cada 
categoria do setor saúde, sem ter experiências 
prévias práticas na área”.

Santos alerta ainda para a qualidade da 

formação na área da saúde. 
“Se mesmo a modalidade de 
ensino tradicional na área de 
enfermagem, ou seja, o modelo 
presencial, não tem atendido 
de forma satisfatória as exi-
gências da assistência à saúde 
em razão de vários elementos, 
dentre os quais destacam-se a 
má qualidade na formação e a 
precariedade nas condições de 
trabalho, a expectativa quanto 
à formação virtual nos leva a 
um cenário muito pior”.

Segundo o presidente do 
Conselho Nacional de Saúde, Ronald dos 
Santos, “o interesse para ampliação do ensino 
EaD na saúde é de mercado, focado em fundos 
de investimentos que querem saber de retorno 
financeiro e não do quesito social”. Ainda de 
acordo com Ronald, mesmo que conselhos 
profissionais cumpram seus papéis em parte 
da regulação de cursos com o Ministério da 
Educação, este ignora todas as discussões 
ocorridas. (Com Agência Câmara Notícias e 
Assessoria Contatos)

Entidades cobram proibição de cursos à distância

A Comissão Intersetorial de Re-
cursos Humanos e Relações 
de Trabalho - CIRHRT, do 

Conselho Nacional de Saúde - CNS 
aprovou contribuições para o substi-
tutivo ao Projeto de Lei 5414/2016, 
que “proíbe o incentivo do desenvol-
vimento e veiculação de programas 
de Ensino à Distância - EaD em cur-
so da área de saúde”. O documento 
foi entregue ao deputado Mandetta 
(DEM/MS), relator da proposta na 
Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara dos Deputados, 
dia 23 de maio.

Também a CNTS – que em 2014 
denunciou ao governo e à Procura-
doria-Geral da República – a má 
qualidade da formação por EaD 
e desde então vem provocando o 
debate – aprovou sugestões ao deputado Man-
detta, com posição contrária à autorização de 
todo e qualquer curso de graduação da saúde 
ministrado na modalidade EaD, pelos prejuízos 
que tais cursos podem oferecer à qualidade 
da formação profissional, colocando em risco 
a saúde da sociedade. 

No ofício, a CNTS destaca a preocupação 
no sentido de que o debate deve envolver, 
também, os cursos de formação do Técnico e 
do Auxiliar de Enfermagem, que representam 
80% da categoria e cujas formação e funções 
exercidas são reguladas por cada Estado, sem 
fiscalização por parte do Ministério da Educa-
ção. Outra preocupação refere-se à proliferação 
desenfreada de instituições formadoras, sem 
o devido acompanhamento.

A Confederação critica, ainda, o Decreto 
9.057/2017, que aumentou o acesso ao 

CNS e CNTS apresentam sugestões 
ao PL contra EaD na graduação em saúde

ensino superior e flexibilizou as regras para 
a educação à distância, levando a uma piora 
na qualidade dos cursos e prejudicando a 
formação de futuros profissionais. E ressalta 
que no ensino em saúde, por se tratar de 
ciências humanas, a teoria não pode ser 
dissociada da prática, sobretudo na área da 
enfermagem.

Para a CNTS, o estágio, além de possibilitar 
a prática real das atividades inerentes à pro-
fissão, propicia as relações interpessoais entre 
docentes e alunos, valorizando-os enquanto 
seres humanos, indivíduos detentores de 
sentimentos que o mundo virtual não poderá 
substituir. A Confederação requer que o relator 
dê parecer favorável ao PL 5.414/2016 e que 
acompanhe e defenda a proposta nas outras 
instâncias de tramitação até sua aprovação 
final e sanção da respectiva lei.

Diretrizes e avaliação
O projeto dá exclusividade ao 

Ministério da Educação e ao Con-
selho Nacional de Educação para 
avaliação dos cursos à distância 
em saúde. Por isso, o CNS solicita 
que também seja ouvido no que diz 
respeito às Diretrizes Curriculares 
Nacionais de cada curso em Saúde. 
Entre as principais críticas também 
consta a autorização indiscriminada, 
pelo MEC, de cursos de graduação 
na área de saúde credenciados junto 
ao Sistema e-Mec, na modalidade 
EaD. Atualmente, somente os cur-
sos de Enfermagem, Fisioterapia e 
Farmácia oferecem cerca de 200 mil 
vagas para a modalidade – Enfer-
magem 72.830 vagas, Fisioterapia 
58.330 vagas e Farmácia 56.700.

Dia 24 de maio a CIRHRT realizou reunião 
ampliada para promover reflexões sobre o 
cumprimento do Artigo 200 da Constituição 
Federal, que define que compete ao SUS, 
além de outras atribuições, ordenar a forma-
ção de recursos humanos na área de saúde. 
Participaram da reunião representantes da 
Organização Pan-Americana de Saúde - Opas, 
dos ministérios da Saúde e da Educação, de 
universidades e escolas técnicas, além de 
conselhos e associações de classe.

O objetivo é criar uma agenda de com-
promissos, com a colaboração de cada uma 
das entidades, para formular diretrizes para 
a educação e o trabalho em saúde, e apre-
sentá-la nas conferências municipais que 
precedem a 16ª Conferência Nacional de 
Saúde, prevista para julho de 2019. (Com 
Ascom-CNS)

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Deputado Mandetta e Valdirlei Castagna
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n Semana da Enfermagem

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Assembleia Legis-
lativa de Santa Catarina apro-
vou, dia 20 de abril, projeto 
de lei de autoria da deputada 
Ana Paula Lima (PT) que veda 
o funcionamento no Estado de 
cursos técnicos de enfermagem 
na modalidade ensino à distân-
cia - EaD. A Fetessesc esteve 
presente na sessão que aprovou 
o projeto de lei.

“Existem em nosso Estado 
diversas instituições de ensino que oferecem 
cursos técnicos de Enfermagem na modalida-
de de ensino à distância, método, a nosso ver, 
totalmente incompatível com as necessidades 
de formação desse profissional de saúde”, 
apontou Ana Paula em seu projeto de lei.

O presidente da Federação, Cleber 
Cândido, avalia que a aprovação foi uma 
grande vitória. “Continuamos a defender 
que as profissões da área da saúde preci-
sam ter aulas presenciais, pois essas pro-
fissões lidam com a vida e com o contato 
humano. A Fetessesc, como entidade que 
defende os trabalhadores, se preocupa 
e se mobiliza em torno de melhorias na 
formação profissional e é contra qualquer 
precarização da educação na área da saúde”.

Pela proposta, ficam proibidos de minis-
trar a capacitação na modalidade EAD os 
cursos de nível médio ou técnico especí-
fico, cabendo a supervisão da medida à 
Secretaria de Estado da Educação. Em 
caso de descumprimento do disposto, 
está prevista multa de R$ 1 mil a R$ 5 

Profissionais de nível médio reivindicam 
melhores salários e formação contínua

Após dois anos percorrendo o país, 
a Comissão Nacional dos Auxilia-
res e Técnicos de Enfermagem 

- Conatenf apresentou relatório final 
ao pleno do Cofen com as principais 
demandas dos profissionais de nível 
médio. Entre as reivindicações figuram 
melhores condições de trabalho, salá-
rios compatíveis, serviços de recreação, 
convênios e cursos para formação 
contínua. Com função consultiva e 
propositiva, a Comissão assessora o 
plenário do Cofen na tomada de de-
cisões sobre temas que têm impacto 
direto na profissão.

O membro efetivo da Comissão e 
dirigente da CNTS, Emerson Pacheco, 
ressalta a importância do trabalho na 
aproximação dos profissionais com 
os conselhos federal e regionais. “A 
criação da Comissão se deu num momento 
em que não havia qualquer representação de 
nível médio no Cofen. Tivemos importante 
papel em discussões como o novo código 
de ética e a regulamentação de atividades 
inerentes ao profissional de nível médio. Uma 

de nossas grandes vitórias foi garantir, nas 
eleições dos Coren’s, a presença obrigatória 
de um técnico ou auxiliar de enfermagem no 
cargo de tesoureiro”.

Ainda segundo Pacheco, a Conatenf este-
ve em todos os estados do Brasil. “Em cada 

um reuniu-se com os conselheiros, 
representantes sindicais, associações 
e estudantes da enfermagem. Nosso 
objetivo foi elucidar acerca dos pa-
péis dos conselhos regionais e dos 
sindicatos. Abordamos também temas 
como direitos do trabalhador, código 
de ética e a importância da inserção 
dos profissionais de nível médio no 
sistema. Hoje, apesar de não poder-
mos votar, temos direito a voz em todas 
as reuniões do Cofen”.

“É uma experiência nova para o 
sistema Cofen/Coren’s abrir um diá-
logo franco, aberto e contínuo com 
os profissionais. Não podemos viver 
encastelados, alheios à realidade dos 
profissionais que estão na assistência”, 
afirmou o presidente do Cofen, Manoel 
Neri. A coordenadora da Conatenf, Ro-

sângela França, afirma que após visitas aos 
estados, percebeu que “muitos profissionais 
desconhecem o papel dos conselhos, o que 
gera frustração, mas o diálogo com as enti-
dades contribui para atuação conjunta e de 
forma articulada”.

Alesc veda curso técnico de enfermagem 
na modalidade à distância

Por unanimidade, a Terceira Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho - TST reco-
nheceu o direito à equiparação salarial de 
auxiliar com técnico de enfermagem quando 
ambos possuem qualificação profissional e 
habilitação técnica equivalentes. Segundo o 
relator, ministro Mauricio Godinho Delgado, 
a jurisprudência do TST veda a equiparação 
apenas entre os cargos de atendente e auxiliar 
de enfermagem sem a devida qualificação 
profissional do primeiro.

No exame do recurso, a Terceira Turma, 
porém, considerou que o empregado demons-
trou que detinha a qualificação profissional 
necessária para a equiparação pretendida, 
pois possui formação como técnico de enfer-
magem, e preenche os demais pressupostos 
exigidos pela lei – igual tempo de serviço e 
desempenho das mesmas tarefas, com igual 
produtividade e perfeição técnica entre para-
digma e paragonado.

O ministro Mauricio Godinho Delgado 
explicou que a Constituição não veda a 
equiparação no âmbito das sociedades de 
economia mista, conforme entendimento 
contido na Súmula 455 do TST, segundo o 
qual, ao admitir empregados sob o regime 
da CLT, o órgão da administração indireta se 
equipara ao empregador privado. “Reconhe-
cidos os demais pressupostos, inexiste óbice 
à equiparação salarial, na medida em que 
o exercício de ambas pressupõe habilitação 
técnica”, concluiu. Por unanimidade, a Tur-
ma deu provimento ao recurso de revista. 
(Fonte: TST)

Auxiliar qualificado tem 
direito à equiparação 

com técnico

mil, em caso de reincidência, e restituição 
das mensalidades recebidas de cada aca-
dêmico, com majoração de 100% do valor.

A matéria segue agora para as comissões 
de Finanças e Tributação e de Educação, 
Cultura e Desporto, para depois ser votada 
em plenário.

Dados do Censo da Educação Superior 
revelam o aumento no número de cursos que 
oferecem a modalidade à distância no Brasil. 
A rede privada oferece mais de 68% – 938 
ao todo –, 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. 

A CNTS denunciou em 2015 a má quali-
dade do ensino à distância: “Quando busca-
mos um modelo de assistência humanizado, 
torna-se imprescindível observarmos a quali-
dade na formação como fator preponderante 
para a obtenção de práticas seguras e que 
realmente resultem na melhoria e recupera-
ção da saúde”, argumenta a Confederação 
na denúncia. (Fonte: Fetessesc)
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O PL 4998/2016, que dispõe sobre con-
dições dignas de repouso dos profissionais de 
enfermagem durante o horário de trabalho, 
teve o relatório da deputada federal Laura Car-
neiro (PMDB-RJ) aprovado por unanimidade 
pela Comissão de Seguridade Social e Família 
- CSSF, dia 16 de maio. O projeto de autoria do 
senador Valdir Raupp (PMDB-RO) segue para 
análise da Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara, em caráter conclusivo.

Segundo o texto, as instituições de saúde 
públicas e privadas, como hospitais e clínicas, 
terão que oferecer condições adequadas de 
repouso, durante o horário de trabalho, aos 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfer-
magem. Os ambientes devem ser específicos 
para descanso. Precisam também ser arejados, 
possuir banheiro, móveis adequados e conforto 
térmico e acústico, além de espaço compatível 
com a quantidade de usuários.

Segundo o diretor de Assuntos Legislativos 
da CNTS, Mário Jorge Santos, o projeto cor-
rige uma grande injustiça, pois a ausência de 
condições adequadas para o descanso dos en-
fermeiros, além de prejudicar a saúde desses 
trabalhadores, coloca em risco o bem-estar dos 
pacientes por eles atendidos. “Para a enfer-
magem esse projeto é muito importante, pois 

hoje além de termos uma grande sobrecarga 
de trabalho e os hospitais não respeitarem o 
dimensionamento, não existe um local apro-
priado de descanso. O ideal seria não existir 
uma lei para essa obrigatoriedade, mas infeliz-
mente como não existe, temos que buscar uma 
legislação para que venha tornar obrigatório 
que as instituições da saúde tenham um local 
decente para que os profissionais possam 
descansar na jornada laboral”.

O texto modifica a Lei 7.498/1986, que re-
gulamenta o exercício da enfermagem. Segun-
do Raupp, o projeto tem forte impacto social, 
reconhecendo as necessidades específicas dos 
profissionais de enfermagem, que trabalham 
longas jornadas em regime de plantão. Além 
disso, a proposta vai aprimorar o ambiente 
de trabalho dos profissionais de saúde e o 
resultado será uma melhoria da prestação de 
serviço à população. (Com Agência Câmara)

Lei do descanso tem parecer aprovado por unanimidade

Em reunião com o líder do governo 
no Congresso, deputado André 
Moura (PSC-SE), dia 23 de maio, 

a CNTS cobrou a instalação de comissão tri-
partite para definir pontos de consenso sobre 
os temas. O líder do governo se comprometeu 
em discutir, nos próximos dias, com o ministro 
da Saúde, Gilberto Occhi, sobre a instalação 
do grupo de trabalho. A comissão seria com-
posta por representantes do Ministério da 
Saúde, de entidades da classe trabalhadora e 
de empregadores.

O secretário-geral da CNTS, Valdirlei Cas-
tagna, que participou da reunião, rechaçou 
uma comissão que debata fases vencidas, já 
que impacto orçamentário, necessidade do 
piso e da jornada já foram discutidos na co-
missão anterior. “Essa comissão não será para 
discutir, tanto com os empregadores, quanto 
com o governo, a necessidade da aprovação 
das propostas ou o impacto orçamentário que 
resultará disso. Esse debate é superado, já 
fizemos isso durante a outra comissão. Que-
remos uma comissão de trabalho que consiga 
efetivamente definir pontos de consenso que 
facilitem a tramitação dos projetos. Para isso, 
colocamos como limite que a produção desta 
comissão deverá ser antes das eleições de 
outubro. Como compromisso da Câmara dos 
Deputados, é que se chegássemos em consen-
so, a pauta será votada na nova legislatura”.

A importância da votação dessas propostas 
foi tema de debate no seminário coordenado 
pelo Fórum Nacional da Enfermagem, no mes-
mo dia, sobre o protagonismo da enfermagem 
e suas necessidades frente ao panorama nacio-
nal. O deputado federal Wilson Filho (PTB-PB), 
que é presidente da Frente Parlamentar da 
Enfermagem, pediu celeridade na aprovação 
das reivindicações históricas da categoria.

“Não cabe mais o discurso que o país não 
pode pagar as despesas que aumentariam da 
aprovação desses projetos. Caberia no passa-
do, mas não agora. A crise existe, mas todos 
percebem que ela tem data de validade. E se 
nós não conseguirmos aprovar esses projetos 
este ano, acho que nos próximos anos será 

CNTS cobra soluções para a jornada 
e o piso salarial da enfermagem

mais difícil. Nós temos que aprovar essas 
propostas. Temos que colocar em pauta antes 
das eleições ou na pior das hipóteses, nos dois 
meses após o pleito. Vamos colocar na cabeça 
dos parlamentares que o discurso tem que ir 
para ação, esse é o momento disso, quando 
o futuro deles está em jogo”.

Outros parlamentares que também de-

fenderam a aprovação das reivindicações da 
categoria, como a regulamentação da jornada 
de trabalho, piso salarial nacional, descanso 
digno e melhores condições de trabalho, foram 
os deputados Léo de Brito (PT-AC), Dorinha 
Seabra (DEM-TO), Carmen Zanotto (PPS-SC), 
Antônio Jácome (Podemos-RN), Ivan Valente 
(PSOL-SP) e Angelim (PT-AC).

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Fórum da Enfermagem 
cobrou celeridade na 

tramitação de projetos 
de interesse da 

categoria

Dirigentes sindicais 
e de classe em 
reunião com o 
deputado André 
Moura
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CNTS repudia privatização do SUS
A CNTS vem a público repu-

diar a iniciativa da Federação 
Brasileira de Planos de Saúde 

- Febraplan de tentar burlar a Consti-
tuição Federal, que assegura a saúde 
como direito de todos e dever do 
Estado, ao propor uma desconden-
sação do SUS por meio da oferta de 
planos de saúde ‘populares’ baratos 
e com quase nenhuma cobertura. A 
estratégia da Federação foi organizar 
um evento com a presença de parla-
mentares, autoridades e do próprio 
Ministério da Saúde para dissemi-
nar a falsa ideia de que a proposta 
resolveria o problema no setor. Não 
apareceram, entre os participantes, 
nomes ligados historicamente à 
construção e à defesa do Sistema 
Único de Saúde.

Segundo o dicionário Aurélio, 
integral é a qualidade daquele que 
não sofreu diminuição ou restrição, 
mantendo seus componentes e 
propriedades originais. Portanto, 
esta tentativa de desconstruir o SUS 
pensado pelos legisladores na Cons-
tituição de 1988 é, definitivamente, 
um passo rumo ao retrocesso social.

A supracitada Federação demoni-
za a saúde pública ao apontar para 
um ‘SUS que não funciona’. E para 
estes, quanto pior, melhor. Analisar 
nosso Sistema baseado apenas na 
ótica do atendimento médico-hos-
pitalar é leviano. O SUS é uma 
plataforma social que está presente 
também no Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência - Samu, na 

vigilância em Saúde por meio da 
atuação da Anvisa, no programa 
Saúde da Família, nas Unidades 
de Pronto Atendimento, nos postos 
de saúde, na vacinação gratuita à 
população, nos bancos de leite, nos 
hemocentros, na farmácia popular, 
no provimento de remédios de alto 
custo, no Sistema Nacional de 
Transplantes, na Rede Cegonha, no 
atendimento à população indígena 
por meio do SasiSUS, entre outros.

Os gastos são proporcionalmente 
iguais à grandeza da estrutura da 
saúde pública brasileira. O problema 
do SUS, portanto, é o subfinancia-
mento, somado, em alguns casos, à 
falta de preparo dos gestores públi-
cos nos gastos em saúde. A CNTS 
tem posição histórica na luta pelo 
financiamento adequado, integrando 
movimentos como o ‘Saúde+10’, 
que visa a aplicação de 10% da 
receita corrente bruta da União em 
serviços de saúde. A Confederação 
também fez ampla campanha na-
cional pela revogação da Emenda 
Constitucional 95, que congelou os 
gastos públicos por 20 anos.

Isto posto, a CNTS permanece 
como sentinela pela manutenção e 
aperfeiçoamento do SUS, de forma 
que este atenda as legítimas deman-
das da sociedade, dispondo de um 
financiamento compatível.

POR NENHUM DIREITO A ME-
NOS E CONTRA O RETROCESSO!

Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Saúde

Pelo menos sete milhões de trabalhadores 
brasileiros estão com o FGTS atrasado. O bene-
fício, garantido pela Constituição como forma 
de o trabalhador constituir um patrimônio, 
não tem sido depositado por parte de diversas 
empresas, totalizando dívida ativa de R$ 27,8 
bilhões no último mês de abril, cobrada pela 
Procuradoria. De acordo com informações ex-
traídas da lista de devedores da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional - PGFN os serviços 
que acumularam maiores débitos junto ao 
FGTS, até dezembro de 2017, são: adminis-
tração pública; atendimento hospitalar, exceto 
pronto-socorro e urgências; transporte aéreo 
de passageiros regular; fabricação de açúcar 
em bruto; educação superior – graduação e 
atividades de vigilância e segurança privada.

Os devedores representam 1.187 ativi-
dades econômicas brasileiras definidas pela 
Classificação Nacional de Atividades Econômi-
cas - CNAE, que registram, cumulativamente 
aos anos anteriores, montante superior a 
R$ 27,5 bilhões junto ao FGTS*. O setor de 
atendimento hospitalar é um dos serviços 
com maior quantidade de devedores junto ao 
Fundo – somente em 2017 foram registradas 
mais 282 inscrições somando débito de R$ 85 
milhões. Em 2015, na última atualização do 

CNAE pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística foram registradas 12.646 
empresas na subseção de atividades de aten-
dimento hospitalar. Deste total, 1.185 devem 
ao FGTS – 9,5% destas empresas.

O montante acumulado do setor hospitalar 
registra 4.916 débitos inscritos que somam 
R$1,1 bilhão. A Associação Santamarense de 
Beneficência do Guarujá é o maior devedor do 
setor – são oito inscrições com dívida consoli-
dada em mais de R$ 36 milhões. O segundo 
lugar é da Real e Benemérita Sociedade Portu-
guesa de Beneficência do Rio de Janeiro, com 
19 inscrições e R$ 30 milhões em dívidas.

Com pequena diferença nos débitos, a 
Fundação Hospital Ítalo-Brasileiro Umberto 
I é a terceira maior devedora do setor – seis 
inscrições e débito de R$ 24,4 milhões – e 
a Fundação Geraldo Correa é a quarta – três 
inscrições que somam R$ 23,4 milhões. Em 
quinto lugar, a Santa Casa da Misericórdia do 
Rio de Janeiro deve R$ 22,4 milhões junto ao 
FGTS divididos em oito inscrições.

Em Santa Catarina os sindicatos dos traba-
lhadores da área da saúde já fizeram inúmeras 
paralisações e greves para exigir o recolhimen-
to do FGTS. O Instituto de Saúde e Educação 
Vida - Isev, por exemplo, não vem recolhendo 

o FGTS dos trabalhadores do Hospital Dom 
Joaquim, em Sombrio.

Em janeiro deste ano (2018), a PGFN 
disponibilizou o Canal de Denúncias Patrimo-
niais (CDP). Agora, qualquer cidadão pode 
denunciar, de forma identificada ou anônima, 
o patrimônio de devedores, baseado nas mo-
dalidades de fraudes utilizadas para encobrir o 
patrimônio: sócios ocultos, grupo econômico, 
ocultação de patrimônio, entre outras. Ao de-
nunciar o patrimônio de um devedor inscrito 
em Dívida Ativa da União ou do FGTS, você 
fornece à PGFN meios para cobrá-lo.

Dessa forma, você contribui a potencializar a 
recuperação de créditos que são revertidos para 
a execução de políticas públicas como saúde, 
educação, transporte e habitação. Lembrando 
que a PGFN agirá somente após investigação e 
confirmação das informações fornecidas.

*A lista disponibilizada pela Procuradoria 
não inclui as contribuições da Lei Complemen-
tar nº 110/2001 e são consideradas apenas 
as dívidas fundadas nas contribuições de 
FGTS inscritas e exigíveis, ou seja, aquelas 
que não estão parceladas, garantidas ou 
suspensas devido a decisões judiciais. (Com 
informações Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, Uol e DIAP)

Setor hospitalar ocupa o segundo lugar entre 
os ramos com maiores débitos junto ao FGTS

Divulgação
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CNS protocola 70 mil assinaturas 
no STF contra cortes de verbas do SUS

O Conselho Nacional de Saúde - CNS e 
entidades membros, como a CNTS, pro-
tocolaram, dia 5 de abril, no Supremo 

Tribunal Federal, mais de 70 mil assinaturas 
em apoio à Ação Direta de Inconstitucionalida-
de - ADI 5.658, que tem por objetivo vetar a 
Emenda Constitucional 95/2016, que congela 
os investimentos em saúde e educação até 
2036, com estimativa de perda de R$ 400 
milhões para ações e serviços de saúde.

O abaixo-assinado será anexado à ADI, que 
tramita no STF, cuja relatora é a ministra Rosa 
Weber. O objetivo é que a EC 95/2016 seja 
considerada inconstitucional devido aos graves 
prejuízos que serão causados para o Sistema 
Único de Saúde e para a população, diante da 
redução de financiamento em políticas sociais.

Representantes de movimentos sociais, 
entidades e conselhos municipais e estaduais, 
que participaram da 21ª Plenária Nacional de 
Conselhos de Saúde, integraram a marcha 
contra a Emenda, que ocorreu na Praça dos 
Três Poderes, em Brasília. Os eventos fizeram 
parte da Semana da Saúde 2018, e ocorreram 
em todo o país, com plenárias, atividades nas 
universidades, nos locais de trabalho e ato 
conjunto com a Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do SUS.

O tesoureiro-geral da CNTS, Adair Vassoler, 
espera que o Supremo atenda ao clamor da 
militância, que reivindica mais recursos para a 
saúde brasileira, em prol de atendimento digno 
e de qualidade. “Esperamos que a Emenda que 
veio limitar os recursos do SUS por 20 anos seja 
revista com essas assinaturas. Sabemos que o 
SUS tem acréscimo diário nos atendimentos, 
resultando em hospitais lotados, e se faz neces-
sário mais recursos, e não a limitação deles, em 
detrimento do atendimento do povo brasileiro. 

Vamos lutar pela defesa do SUS”, afirmou.
Ronald dos Santos, presidente do Conselho, 

acredita que além de sensibilizar o STF, as assi-
naturas e a marcha deram início ao processo de 
mobilização da sociedade, que precisa somar às 
70 mil pessoas que referendaram o abaixo-assi-
nado. “Que possamos fazer desse momento uma 
grande mobilização de milhões de brasileiros 
para que não permitam retirar direitos, mexen-
do com cláusulas pétreas da Constituição que 
tratam do direito à vida e à saúde das pessoas. 
Esse dia ficará marcado como o start inicial da 
mobilização de milhões de brasileiros contrários 
à ruptura da Constituição, através da Emenda 
Constitucional 95”, destacou.

Para o diretor de Assuntos Legislativos 
da CNTS, Mario Jorge dos Santos Filho, a 
população não deve esperar que o Supremo 
sozinho resolva o problema, é necessário união 
e resistência dos movimentos sindicais e so-
ciais para que os direitos sejam recuperados. 
“A população tem que reagir, pois temos visto 
diariamente as posições do Supremo e não 
podemos deixar a Corte decidir sozinha. Mais 
do que nunca é preciso reforçar a participação 
dos brasileiros na defesa dessa ADI. A saúde 
necessita de mais recursos e são os usuários 
e a população que precisam fazer valer, indo 
às ruas, dando recado para o Supremo”, 
sustentou.

“Saúde para todas e todos. Em todos os 
lugares” foi o lema escolhido pela Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde - OPAS e pela 
Organização Mundial da Saúde - OMS para 
a campanha do Dia Mundial da Saúde deste 
ano, celebrado em 7 de abril. Na data, os 
dois organismos internacionais chamaram 
a atenção para a importância da saúde 
universal – que significa garantir que todas 
as pessoas e comunidades tenham acesso 
aos serviços de saúde sem qualquer forma 
de preconceito e sem sofrerem dificuldades 
financeiras.

Segundo a OMS, mais da metade da po-
pulação mundial não tem acesso a serviços 
de saúde adequados. Mais de 800 milhões 
de pessoas – 12% da população mundial – 
gastam pelo menos 10% da renda familiar 
em despesas com serviços médicos. Quase 
100 milhões de pessoas foram jogadas na 
pobreza extrema – gasto de menos de 1,90 
dólar por dia – por terem que arcar por conta 
própria com custos de serviços de saúde. A 
OMS enfatiza que ninguém deveria ter que 
escolher entre comprar comida ou remédio.

No caso do Brasil, a criação do Sistema 
Único de Saúde - SUS no marco da Consti-

tuição de 1988, representou um passo fun-
damental para a universalização do acesso 
da população a serviços de saúde. Mas ainda 
temos que trilhar um longo caminho até que 
todos os brasileiros conquistem o direito à 
saúde pública de qualidade.

O SUS é reconhecido pela OMS como o 
maior sistema gratuito e universal de saúde 
pública do mundo. E o serviço faz jus ao 
mérito: sete a cada dez brasileiros recorrem 
ao sistema quando surge algum problema de 
saúde, o que gera mais de 1 bilhão de con-
sultas e mais de 4 bilhões de procedimentos 
ambulatoriais por ano. Tudo isso, com um 
investimento de menos de R$ 120 bilhões, 
o que, de acordo com a OMS, é considerado 
bem abaixo da média mundial.

De acordo com dados mais atuais da 
OMS, em 2014, apenas 6,8% do orçamento 
público do governo federal foram destinados 
à saúde. A taxa, que vem caindo desde 
2010, está muito abaixo da média mundial, 
que é de 11,7%. Os investimentos do Brasil 
são menores do que é gasto, em média, na 
África, que dispõe 9,9% dos orçamentos 
nacionais para a área. Nas Américas, a 
média é de 13,6%; enquanto a Europa 

disponibiliza, em média, 13,2%. Em países 
como Suíça, Estados Unidos e Uruguai, os 
custos representam taxas de 22%, 21,3% 
e 20%, respectivamente.

Recentemente, o então ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, informou que os recursos 
anuais destinados ao serviço público, soma-
dos os esforços da União, dos estados e dos 
municípios, giram em torno de R$ 246 bi-
lhões. Enquanto que, na área privada, o mon-
tante atinge R$ 270 bilhões. E esse número 
tende a diminuir ainda mais com a Emenda 
Constitucional 86/2015, que reduz os inves-
timentos no SUS e a Emenda Constitucional 
95/2016, que congela os investimentos em 
saúde até 2036.

Por isso a importância da data, que tem 
por objetivo aumentar a conscientização 
sobre a necessidade de cobertura e acesso 
à saúde universal, além dos benefícios que 
isso pode trazer. É preciso unir forças sociais 
e políticas para defender o direito à saúde. 
“A saúde universal não é apenas garantir 
que todos estejam contemplados, mas que 
todos tenham acesso aos cuidados quando 
precisam, onde quer que estejam”, lembra 
a OMS. (Com OMS Brasil, Blog Saúde e IG)

Acesso universal foi o tema do Dia Mundial da Saúde

Julio Fernandes/Ag. Fulltime
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Desde que assumiu a Presidência da 
República, Michel Temer vem deli-
beradamente desmontando diversos 

programas e ações na saúde em benefício 
do mercado e do sistema financeiro. Entre as 
áreas mais prejudicadas estão a da Atenção 
Básica – medidas de prevenção, de Políticas 
de Saúde; ações voltadas às populações mais 
vulneráveis e minorias; de Vigilância Epidemio-
lógica – combate a doenças como febre ama-
rela, dengue, Chikungunya e sífilis congênita; 
e Sanitária – fiscalização e monitoramento da 
qualidade dos produtos alimentares, cosmé-
ticos e de biovigilância.

Esse desmonte nos programas sociais teve 
graves consequências. A mortalidade infantil 
no Brasil voltou a mostrar números preocu-
pantes, depois de mais de uma década com 
melhoras significativas. O número de mortes 
entre um mês e quatro anos de vida subiu 
11%, segundo dados do Ministério da Saúde 
atualizados em 2016 e divulgados pelo jornal 
Valor Econômico, dia 14 de maio.

Esse crescimento é considerado generaliza-
do. Apenas Rio Grande do Sul, Paraíba, Dis-
trito Federal e Sergipe registraram redução da 
mortalidade nessa faixa etária. Em Roraima, 
de acordo com a reportagem, as mortes mais 
do que dobraram.

As mortes entre crianças de um mês de vida 
e um ano cresceram 2% em todo o país e as 
chamadas mortes neonatais, que consideram 
até um mês de vida, continuam caindo, mas 
em ritmo menor, o que também preocupa. Os 
dados brutos, de acordo com o Valor, foram 
consolidados pelo Observatório da Criança 
e do Adolescente, mantido pela Fundação 
Abrinq, e indicam uma piora na taxa, para 
12,7 mortos em mil nascidos vivos em 2016.

Especialistas apostam que o encolhimento 
em programas sociais de assistência à saúde 

Cortes em programas sociais  
aumentam mortalidade infantil 

após 13 anos de queda

das mães e também relacionados à nutrição 
infantil e ao aleitamento materno motivou a 
piora nos números. Um deles, o programa 
Rede Cegonha, voltado ao pré-natal, parto e 
nascimento e o desenvolvimento da criança 
até os dois primeiros anos de vida, recebeu 
do governo federal R$ 21 milhões de R$ 172 
milhões previstos, em 2015. No ano seguinte, 
o valor liquidado caiu a R$ 18,3 milhões, dos 
R$ 117 milhões previstos.

Nem mesmo o então ministro da Saúde, Ri-
cardo Barros, tinha compromisso com a pres-
tação dos serviços à população. Ele chegou a 
afirmar que o país não teria como cumprir sua 
obrigação constitucional de garantir saúde para 
todos os brasileiros. E que o tamanho do SUS 
deveria ser redimensionado e ajustado ao ta-
manho do orçamento. Além disso, afirmou que 
“quanto mais gente puder ter plano de saúde, 
maior será o alívio do governo para sustentar 
o SUS.” (Com Valor Econômico)

O Conselho Nacional de Saúde - CNS aprovou 
a Recomendação nº 5, de 21 de março de 2018, 
contra o Decreto 9262/2018, que extingue mais 
de 60 mil cargos efetivos vagos e que vierem a 
vagar dos quadros de pessoal da administração 
pública federal, e veda abertura de concurso 
público e provimento de vagas adicionais. O 
Conselho recomenda ao Conselho Nacional do 
Ministério Público - CNMP que investigue a 
constitucionalidade do Decreto, a fim de garantir 
o cumprimento do dispositivo Constitucional que 
trata do concurso público; e ao Congresso Na-
cional que aprove Projeto de Decreto Legislativo 
de Sustação do ato do governo para assegurar 
os direitos humanos e o respeito ao princípio da 
proibição de retrocesso social.

Na recomendação, o CNS denuncia que 
“o Decreto faz parte do conjunto de normas 
associadas à EC 95/2016, que impôs o 
congelamento dos gastos públicos, e repre-
senta mais um desdobramento das ações de 
reestruturação do Estado e reorganização do 

capitalismo, e que, nesse processo, o foco 
central é fragilizar o serviço público, atingindo 
os servidores e diminuindo as ações ofertadas 
à população em seus direitos”. O Conselho 
ressalta que a própria EC 95 é alvo de ações 
diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no 
Supremo Tribunal Federal.

O documento defende “os direitos humanos 
e dos usuários dos serviços públicos e o com-
promisso das diversas categorias profissionais 
afetadas pelo Decreto 9262, em especial as 
profissões da saúde, com a qualidade dos ser-
viços prestados”. E destaca que a Constituição 
de 1988 determina que a promoção da saúde, 
sua proteção e recuperação devem ser garan-
tidas pelo Estado, mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso univer-
sal e igualitário às ações e serviços de saúde. 
Conheça a íntegra da Recomendação no site 
da Confederação – www.cnts.org.br. (Fonte: 
Conselho Nacional de Saúde)

CNS recomenda sustação 
de Decreto 9262

Banco Mundial: 
igualdade salarial 
aumentaria PIB

A redução da diferença salarial entre 
homens e mulheres poderia aumentar o 
Produto Interno Bruto - PIB em 3,3%, 
o equivalente a R$ 382 bilhões. A con-
clusão é do estudo Mulheres, Empresas 
e o Direito 2018: Igualdade de Gênero 
e inclusão econômica, divulgado pelo 
Banco Mundial, dia 14 de maio.

O levantamento, que analisou o im-
pacto da legislação na inclusão econômi-
ca das mulheres, foi desenvolvido para 
estimular reformas legislativas e adoção 
de políticas públicas que promovam 
maior igualdade de gênero.

Em sua quinta edição, o documento 
incluiu mais 16 países em seu universo, 
passando a analisar 189 economias em 
todo o mundo. O relatório constatou que, 
no Brasil, apesar dos avanços obtidos 
nos últimos 10 anos, “ainda há leis que 
impedem a plena participação econômi-
ca das mulheres”.

O relatório do Banco Mundial passa 
a atribuir pontuação, que vai de zero a 
100, em sete principais eixos da econo-
mia: acesso às instituições, uso de pro-
priedade, acesso ao emprego, incentivo 
ao trabalho, acesso aos tribunais, acesso 
ao crédito e proteção da mulher contra 
a violência.

Para o caso do Brasil foram desta-
cados como pontos fortes o fato de não 
haver limitações à capacidade jurídica 
das mulheres, ou à liberdade de movi-
mento, ou de direitos iguais à proprie-
dade e herança que possam afetar sua 
inclusão econômica.

Em contrapartida, não prever licença 
parental, igualdade de remuneração 
para o trabalho masculino e feminino, 
trabalho dos pais em regime flexível, 
discriminação com base no gênero ou 
no estado civil no acesso ao crédito são 
pontos fracos destacados pelo documen-
to. Segundo o relatório, isso “desfavorece 
o empreendedorismo feminino”.

Para a especialista em gênero do 
Banco Mundial, Paula Tavares, não 
foram vistos grandes avanços no país 
nestes últimos dez anos. Ela disse que 
há algumas lacunas que precisam ser 
equacionadas: “Uma delas é a questão 
das cotas. O Brasil até hoje não possui 
cotas, por exemplo, para conselho de 
administração de empresas privadas”.

Para Paula Tavares, a questão das 
diferenças salariais, do ponto de vista 
do gênero, torna-se ainda mais grave 
quando a questão é analisada sob o 
ponto de vista racial, caso em que a 
mulher se torna ainda mais vulnerável. 

A especialista lembrou que apenas 
8% das mulheres ocupam cargos de 
lideranças nas empresas do país, prin-
cipalmente quando os cargos são no 
setor de administração – que é o mais 
alto posto. (Fonte: Com Agência Brasil)
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Bernadete Giacomini eleita a primeira mulher 
na presidência do Sindisaúde Caxias do Sul

A nova diretoria do Sindisaúde de Caxias 
do Sul foi eleita com 96,69% dos votos, num 
processo eleitoral que teve chapa única e pela 
primeira vez, em 43 anos de história, uma 
mulher para presidente. Bernadete Giacomini 
atuava como secretária-geral na diretoria anterior 
e assumiu a presidência a partir de 13 de maio. 
Berna, como é conhecida, defende a atuação 
das mulheres no movimento sindical, fato difícil 
devido ao machismo ainda imperante no país 
e Estado e até mesmo em Caxias. A base de 
Caxias (28 municípios) conta cerca de 14 mil 
trabalhadores, sendo 85% mulheres.

“Sabemos que a resistência às mulheres 
é forte, principalmente em postos de decisão, 
mas é hora de enfrentar mais este desafio, dar 
continuidade ao trabalho que vinha sendo rea-
lizado, analisar erros e acertos e reorganizar o 
movimento sindical diante da nefasta reforma 
trabalhista, implantada sem o protagonismo dos 
trabalhadores”. A eleição aconteceu nos dias 
10 e 11 de abril. Estavam aptos a votar 1.392 
associados. Destes, a chapa recebeu 844 votos. 
Deixaram de votar 545 pessoas. Houve 15 votos 
brancos e sete nulos.

O então presidente do Sindisaúde de Caxias 
do Sul, Danilo Teixeira, que esteve à frente da 
diretoria por 14 anos, disse estar satisfeito em 
poder fazer a transição para uma mulher. “Esta 
era uma dívida histórica com a categoria que é 
composta por 85% de mulheres”, acrescentou. 

Emerson Pacheco, dirigente da CNTS e di-
retor de Imprensa e Divulgação da Federação 
dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do 
Sul - Feessers participou do evento de posse.

Bernadete Giacomini cedo se identificou com a 
área da saúde e iniciou na profissão como auxiliar 
de enfermagem, no hospital Santa Cruz do Sul, na 
cidade do mesmo nome. Em 1981 transferiu-se 
para Caxias, iniciando sua atividade profissional 
no hospital Saúde, onde trabalhou até 1993. No 
mesmo ano transferiu-se para o hospital Unimed, 
onde permanece com vínculo profissional até hoje.

Além da preocupação com saúde e bem-estar 
das pessoas, Bernadete se inseriu no movimen-
to sindical, a partir de 2004, quando integrou 
a diretoria do Sindisaúde como suplente. Em 
2012 assumiu a secretaria-geral e passou a 
acompanhar de perto a movimentação diária 
do Sindicato. (Inara Claro com Janio Medeiros 
- assessorias de comunicação da Feessers e do 
Sindisaúde Caxias do Sul)

Encontrar um sindicato zerado não 
é problema, é desafio que estimula o 
trabalho. A frase é da nova presidente 
do Sindisaúde de São Jerônimo (RS), 
Isabel Delisandra Azambuja, mulher 
negra e atuante, que estará à frente do 
Sindicato na próxima gestão. Isabel tem 
longa data de militância social, onde 
passou por associação de vilas, clubes 
de mães e diretoria do Sindicato dos 
Municipários. O comentário foi dirigido 
ao presidente da Federação dos Traba-
lhadores em Saúde do RS - Feessers, 
Milton Kempfer, que esteve na cidade 
dando suporte para a eleição, dia 30 de 
abril, e conversando sobre sindicalismo.

Sempre envolvida com a área da 
saúde, a técnica em enfermagem atua há 17 
anos no Hospital de São Jerônimo, na Unidade 
de Internação (clínica e cirúrgica). Agora se lan-
ça neste novo compromisso ao lado de Fabiano 
Machado, auxiliar de serviços gerais e seu vice-
-presidente, que disse ter ficado surpreso com o 
convite, mas que aceitou de imediato o desafio, 
“por acreditar na força do Sindicato junto aos 
trabalhadores”.

Fortalecimento sindical que Isabel, Fabiano 
e os demais integrantes da chapa única já 
demonstram, ao se agruparem em torno de 
uma entidade que precisa recomeçar do ponto 
zero. Das antigas gestões restou apenas uma 
pasta “fininha”, com poucas e inconsistentes 
informações. A meta do grupo é ajudar a man-
ter e garantir os direitos dos trabalhadores, no 

Grupo se une para renovar Sindisaúde 
e fazer diferença em São Jerônimo

momento em que o Brasil atravessa uma série 
de mudanças. “E já estamos acompanhando 
as mudanças e vamos seguir lutando pelo que 
acreditamos”, disse Isabel.

Milton Kempfer falou sobre a importância 
de um grupo comprometido assumir a lide-
rança do Sindicato e fazer frente ao desmonte 
sindical que está sendo imposto pelos governos 
federal e estadual. Também ficou assegurada 
a organização de um seminário de formação 
sindical na cidade, assim como foi feito o 
convite para que a presidente passe a integrar 
a direção ampliada da Federação. O Sindisaú-
de abrange os municípios de São Jerônimo, 
Charqueadas, Triunfo, General Câmara, Arroio 
dos Ratos, Butiá, Minas do Leão e Barão do 
Triunfo. (Inara Claro - Feessers)

O SinSaudeSP está realizando trabalho 
permanente junto às empresas de sua base 
de representação para o fechamento de 
programas de Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) para os trabalhadores. O 
PLR é uma espécie de 14º salário, muito 
bem vindo em tempos de crise. A luta do 
Sindicato é para conquistar o PLR para 
todos os trabalhadores.

Dirigentes do SinSaudeSP reuniram-se 
com representantes da administração da 
Santa Casa de Santo Amaro para tratar de 
assuntos trabalhistas e sindicais. A reunião 
foi coordenada pelo presidente José Liao 
de Almeida e pelo secretário-geral Joaquim 
José da Silva Filho. Participaram os dire-
tores José Sousa da Silva, Milton Gomes e 
Saulo Pedro de Alcântara, além do Dr. Davi 
Lavachi, advogado do Sindicato. (Textos e 
foto Paulo Pavone- SinSaudeSP)

Sindicato conquista 
aumento real para 
trabalhadores de 

hospitais veterinários 
A diretoria do SinSaudeSP conquistou 

aumento real para os trabalhadores de 
Hospitais e clínicas veterinárias do Estado 
de São Paulo, além de manter todos os 
benefícios da convenção coletiva anterior, 
como cesta básica com 25 kg de alimen-
tos, auxílio-creche, jornada de 12 x 36 
com duas folgas mensais, plano de saúde, 
estabilidade às vésperas da aposentadoria 
e muitos outros. As negociações prosse-
guem com outras categorias econômicas. 
Apesar da famigerada reforma trabalhista, 
o Sindicato avança, com apoio dos traba-
lhadores da saúde.

Reunião com gestores 
da Santa Casa de 

Santo Amaro

PLR para todos  
é a luta em São Paulo

Em comemoração ao Dia do Trabalhador 
da Saúde, feriado da categoria comemorado 
em 12 de maio, mais uma conquista do 
Sindicato (Lei 15.151/2010), foram reali-
zadas, na sede do SinSaudeSP, palestras 
com temas importantes, como “Os riscos 
profissionais a que está exposto o corpo 
da enfermagem”, proferida pelo Dr. Mário 
Bonciani, Médico do Trabalho; e o “Novo 
Código de Ética da Enfermagem”, quando 
o enfermeiro Jefferson Caproni abordou 
sobre a Resolução Cofen nº 564/2017. 
O evento foi gratuito e com certificação.

SinSaudeSP realiza 
palestras no Dia do 

Trabalhador da Saúde
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A Federação dos Trabalhadores em Serviços de 
Saúde do Estado de Santa Catarina – Fetessesc 
obteve êxito em ação movida no Tribunal Regional 
do Trabalho - TRT-SC ao sair vitoriosa no Processo 
0130300-05.2006.5.12.0059, que obriga a 
empresa administradora da Sociedade Hospita-
lar São Francisco de Assis a cumprir a Ação de 
Cumprimento 980. O processo aberto em 2006 
questionava o não cumprimento de Convenção 
Coletiva de Trabalho por parte da instituição.

A Fetessesc realizou assembleia junto aos 

beneficiados pela ação, no auditório do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, em Santo Amaro da 
Imperatriz, a fim de consultá-los sobre a proposta 
de parcelamento dos valores da ação trabalhista 
a serem pagos. 

A maioria dos trabalhadores presentes na 
assembleia aprovou o parcelamento. Também foi 
deliberado que o departamento jurídico da Fede-
ração deve continuar negociando para alcançar 
uma proposta mais vantajosa para a categoria. 
(Fonte: Fetessesc)

Fetessesc ganha ação de cumprimento 
de convenção coletiva CNTS e CNPL 

ampliam debate 
sobre legalidade 
e importância da 

contribuição sindical

A pedido da CNTS, a pauta da reunião 
de diretoria da Confederação Nacional 
das Profissões Liberais - CNPL, nos dias 
4 e 5 de abril, foi com o intuito de ampliar 
a proteção social aos trabalhadores da 
saúde, comprometida com o enfraque-
cimento das entidades que possuem o 
dever constitucional na defesa do traba-
lhador, após o fim da obrigatoriedade da 
contribuição sindical. O principal subsídio 
que mantém viva essa luta sofreu redução 
de 80%, se comparado com o mesmo pe-
ríodo de 2017, de acordo com dados do 
Ministério do Trabalho via Lei de Acesso 
à Informação.

Para tanto, o tesoureiro-geral da 
CNTS, Adair Vassoler, apontou que há 
orientação de alguns escritórios de con-
tabilidade para não permitir o desconto, 
mesmo havendo decisões judiciais que 
obrigam empresas a recolher compulso-
riamente a contribuição e repassar aos 
sindicatos, entendendo que a mudança 
na Lei 13.467/2017 contraria a Cons-
tituição, já que a reforma trabalhista foi 
feita por lei ordinária e, portanto, não 
poderia alterar a natureza do imposto 
sindical. Isso só poderia ser feito por lei 
complementar.

Adair Vassoler pontuou que os de-
safios enfrentados junto às federações 
filiadas e os sindicatos vinculados são 
comuns para todas as entidades sindi-
cais no Brasil, inclusive são semelhantes 
aos vivenciados pela CNPL. A CNPL se 
comprometeu em estender o diálogo às 
entidades representativas dos profissio-
nais de contabilidade com o intuito de 
buscar apoio para amenizar os prejuízos 
ao movimento sindical, frente à queda 
na arrecadação deste ano.

A CNPL também ratificou o entendi-
mento jurídico de que as deliberações 
previstas em assembleia possuem 
força legal, de acordo com as normas 
estatutárias de cada sindicato, em 
decidir sobre as formalidades quanto 
ao recolhimento do principal subsídio 
que mantém viva a luta pela proteção 
social. Tais decisões são soberanas para 
todos da categoria, independente da 
filiação, tendo em vista que as conquis-
tas do movimento sindical são coletivas 
à categoria. (Com CNPL)

Após três meses de intensas negociações 
e em um cenário de instabilidade política e de 
retirada de direitos trabalhistas o Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde de Itajaí - SEESSI assegurou, em con-
venção coletiva para os trabalhadores de Itajaí 
e Região, a permanência de direitos que foram 
retirados pela reforma trabalhista. 

O reajuste foi acordado em 1,81% e o SEESSI 
conquistou reajuste de 4% sobre o piso salarial 
estadual, fixando o piso em R$ 1.290,00. Também 
garantiu a obrigatoriedade de homologação no Sin-
dicato em convenção coletiva dos trabalhadores da 
categoria, para continuar o importante trabalho de 
conferência das rescisões de contrato, assegurando 
assim os direitos dos trabalhadores. 

Sindicato da Saúde de Itajaí 
fecha convenção coletiva

A diretoria do SITESSCH 
vem através deste levar ao 
conhecimento de toda 
a categoria a proposta 
inacei táve l  o ferec ida 
pelo sindicato patronal. 
A proposta final foi de 
2% e se retiraram das 
negociações afirmando 
q u e  n ã o  v o l t a r i a m 
a negociar por não ter 
proposta melhor para os 
trabalhadores.

No intuito de melhorar 
o percentual, a diretoria do 
sindicato insistiu novamente na negociação 
entrando em contato com o sindicato do 
patrão. Este por sua vez, encaminhou nova 
proposta, porém sem alteração no percentual 
de reajuste. Apenas alterando cláusulas fe-
chadas na CCT. Uma diz respeito à Jornada 
em Regime Especial, vigente até 2020 ou 
até o fechamento de uma nova convenção. 
Porém, o sindicato patronal exige a alteração 
desta cláusula, querendo que somente as 
empresas que forem filiadas ao sindicato dos 
patrões possam executar a jornada descrita na 
mesma, prejudicando os trabalhadores que 
desenvolvem esta jornada nas empresas que 
não são filiadas ao sindicato patronal. Outra 
está relacionada à Contribuição Assistencial, 
onde ditam regras para que a mesma seja 
colocada no acordo. Esta cláusula foi apre-
sentada, amplamente debatida e aprovada 
em assembleia pelos trabalhadores.

No dia 28 de maio a diretoria do SI-
TESSCH entrou novamente em contato com 
o sindicato patronal buscando fechar a CCT. 
Novamente fomos surpreendidos com a exi-
gência das mesmas propostas citadas acima 
e, com a imposição de mais uma: que o 
sindicato de trabalhadores não poderia mais 
fazer acordos individuais (por empresa) sem 

Comunicado à categoria

antes ter a aprovação do sindicato do patrão. 
Questionar a autonomia do Sindicato dos 
trabalhadores é um absurdo. Negociar nossa 
autonomia, JAMAIS!

A oferta nos coloca em um cenário sem 
possibilidades de negociação ou aceitação 
enquanto sindicato. Então, cabe-nos co-
locar a todos a real situação na qual nos 
encontramos diante desta impossibilidade. 
Como não houve acordo de ambas as par-
tes, o sindicato dos trabalhadores convoca 
toda a categoria para definir a melhor saída 
para o fechamento da CCT. Também discu-
tiremos as possibilidades de haver estado 
de greve ou até mesmo a paralisação das 
atividades.

A diretoria do SITESSCH pede aos tra-
balhadores que também não concordam 
com a proposta imoral dos patrões que se 
manifestem. Fique atento aos dias, horários 
e locais das convocações. PARTICIPE!

Sua opinião é muito importante. O que 
devemos fazer? 

Participe das assembleias. Juntos Somos 
Mais Fortes!

A Diretoria
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STF restringe foro de apenas 1% 
das autoridades detentoras do privilégio

O foro privilegiado foi restringido apenas a 
parlamentares federais num raro evento no 
Supremo Tribunal Federal: a unanimidade. 

O placar de 11 a 0 revela duas coisas, uma que 
o Brasil esperou 161 dias entre a formação de 
maioria e a conclusão da votação, o que atesta 
que o STF é lento até para concordar em una-
nimidade; outra é que a Ação Penal 937 – que 
determina o STF como foro apenas de crimes 
cometidos no exercício do cargo e em razão 
dele – restringiu este direito a apenas 1% do 
total de autoridades que detêm esta prerrogativa. 
Literalmente, uma decisão insignificante.

No julgamento, prevaleceu o voto do relator, 
Luís Roberto Barroso, que decidiu em favor 
da restrição ao foro e foi acompanhado pelos 
ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello. 
Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, 
Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também 
foram favoráveis à restrição, mas com um marco 
temporal diferente. Para estes, a partir da diplo-
mação, deputados e senadores devem responder 
ao processo criminal no STF mesmo se a conduta 
não estiver relacionada com o mandato.

Durante o julgamento, os magistrados 
chegaram a discutir se a decisão poderia ser 
estendida para demais cargos com foro privi-
legiado, como ministros do governo federal, 
ministros de tribunais superiores e deputados 
estaduais. A questão foi proposta pelo ministro 
Dias Toffoli, mas não teve adesão da maioria.

A decisão ‘desafogará’ parte dos processos 
dentro do Supremo, mas, da forma como foi 
julgado, atingirá apenas os 81 senadores e 513 
deputados federais, que equivalem a pouco 
mais de 1% dos detentores do foro especial. 

Ao todo, são 54 mil autoridades que detêm 
a prerrogativa de função, segundo dados da 
Consultoria Legislativa do Senado. Esta foi a 
quinta sessão do Supremo sobre o assunto. O 
julgamento acabou interrompido duas vezes 
ano passado, pelos pedidos de vista dos minis-
tros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Antes, quaisquer crimes praticados por 
parlamentares, mesmo que ocorressem antes 
de ser eleito, e mesmo aqueles considerados 
“comuns”, deveriam ser analisados pelo Su-
premo. Assim, em uma situação hipotética, se 
um deputado fosse acusado de abuso sexual 
– mesmo que antes do mandato –, deveria ser 
julgado pela Suprema Corte. Agora, o enten-
dimento é para apenas casos relacionados à 
atividade parlamentar e durante o mandato.

A mudança também afeta a tramitação. Se 
um congressista não conseguir um novo man-
dato, o processo no qual ele é acusado também 
será transferido para a primeira instância. A não 
ser que o julgamento já esteja em fase final e 
tenha passado da fase de instrução.

STF em números
Segundo levantamento da FGV Direito, o 

tempo de tramitação de uma ação penal julgada 
em 2016 foi de 1.377 dias, tempo maior que 
o registrado em 2002, quando o processo era 
julgado em aproximadamente 65 dias. Entre 
2012 e 2016, das 384 decisões tomadas em 
ações penais, a declinação de competência, 
quando o parlamentar deixa o cargo e perde o 
foro no STF, representou 60% dos despachos, 
enquanto as absolvições chegaram a 20%. 
Houve apenas 1% de condenação.

Segundo o estudo, “o Brasil é o único país 
onde um ministro pode travar o julgamento de 
um caso pedindo vista e levando o processo 
para seu gabinete. Em tese, a devolução 
deveria ocorrer em 30 dias. Em dezembro 
de 2013, na média, eles eram destravados 
depois de 346 dias. Um processo retido por 
20 anos passou por três ministros e, quando 
foi julgado, o assunto estava prejudicado”. 
(Com informações Agência Brasil, STF e Cor-
reio Braziliense)

O Supremo Tribunal Fe-
deral - STF decidirá se é 
possível a revisão de benefício 
previdenciário pelo valor no-
minal do reajuste do salário 
mínimo quando este for mais 
vantajoso que o reajuste no-
minal dos demais benefícios. 
Em deliberação no Plenário 
Virtual, os ministros reconhe-
ceram a repercussão geral da 
matéria objeto do Recurso 
Extraordinário (RE) 968414, 
no qual uma aposentada 
pleiteia o reconhecimento do 
direito à opção pelo reajuste 
previdenciário.

O juízo de primeiro grau 
e a 3ª Turma Recursal do 
Rio Grande do Sul indefe-
riram o pedido de revisão, 
sob o fundamento de que é 
inviável confundir o disposi-
tivo constitucional referente à 
manutenção do valor real do 

benefício previdenciário com 
a equivalência em número de 
salários mínimos.

O RE alega transgressão aos 
artigos 5º, inciso XXXVI, e 201, 
parágrafo 4º da Constituição 
Federal. Defende que o direito 
à opção pelo regramento mais 
vantajoso é princípio do Direito 
Previdenciário, tendo em vista 
o direito adquirido. Diante 
disso, defende ser possível a 
renúncia ao reajuste pelo INPC 
e a opção pela variação do 
salário mínimo. O relator do re-
curso, ministro Marco Aurélio, 
considerou haver repercussão 
geral na matéria. “Tem-se con-
trovérsia a envolver matéria 
constitucional. Está-se diante 
de situação jurídica passível 
de repetir-se em inúmeros 
casos”, disse. A questão será 
julgada oportunamente, pelo 
Plenário do STF.

Para a 3ª Turma do TST é nulo 
o pedido de demissão feito por 
funcionário se não houver homo-
logação do respectivo sindicato. 
A decisão é tema sensível entre 
patrões e empregados, inclusive, 
é um dos impasses das negocia-
ções da convenção coletiva de 
trabalho 2018 no setor de TI de 
São Paulo. Isso porque, com a 
nova lei trabalhista, as rescisões 
contratuais não precisam mais 
ser homologadas nos sindicatos 
e podem ser feitas diretamente 
com os empregadores. Antes da 
Lei, o procedimento era obriga-
tório no desligamento de funcio-
nários com mais de um ano de 
trabalho.

Na reclamação trabalhista, a 
vendedora disse que foi coagida a 
pedir demissão após retornar da 
licença-maternidade “e sofrer in-
tensa perseguição pela empresa”.  
O juízo da 81ª Vara do Trabalho 
de São Paulo e o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 2ª Região, no 

entanto, consideraram válido o 
pedido. Segundo o TRT, a falta da 
assistência sindical gera apenas 
uma presunção favorável ao tra-
balhador. A empresa apresentou 
o pedido de demissão assinado 
pela própria empregada. Esta, 
por sua vez, não comprovou a 
coação alegada.

No recurso de revista ao TST, 
a vendedora sustentou que a 
homologação na forma prevista 
no artigo 477 da CLT é impres-
cindível e, na sua ausência, 
seu pedido de demissão deve 
ser desconsiderado. O relator, 
ministro Alexandre Agra Belmon-
te, observou que a Subseção I 
Especializada em Dissídios Indi-
viduais – SDI-1 do TST decidiu 
que a exigência prevista na CLT 
é imprescindível à formalidade 
do ato. “Se o empregado tiver 
mais de um ano de serviço, o 
pedido de demissão somente terá 
validade se assistido pelo seu 
sindicato”, concluiu. (Fonte: TST)

TST decide: demissão só pode 
ser homologada no sindicato STF decidirá se é possível 

a revisão de aposentadoria 
pela regra mais vantajosa

SCO/STF
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Juliano Musse*

Não há país no mundo com sistema tribu-
tário perfeito, mas há países com boas 
práticas tributárias. Também é difícil achar 

país com particularidades tão descompromis-
sadas de justiça social, como o Brasil. Por este 
motivo, dos problemas brasileiros que deveriam 
ser entendidos como prioridades, mas que por 
descaso, falta de interesse, ou mesmo, outros in-
teresses, não são combatidos, está a necessidade 
de uma reforma tributária pró pobre.

Sim, pró pobre. Desenhada em prol das 
camadas da população com baixas rendas, 
pois as seculares desigualdades sociais e os 
elevados níveis de pobreza da população não 
cabem numa sociedade civilizada em busca 
do desenvolvimento. Como sustentáculo, cabe 
ao Estado, por meio dos impostos, manejá-los 
para reduzir as disparidades entre ricos e po-
bres, até mesmo para garantir proteção social, 
um Estado de bem-estar social - Welfare State, 
definidamente entranhado nos mais distintos 
ideais de projeto para o futuro.

Apenas para se ter uma ideia da dimensão 
dos problemas:

(i) segundo estudo da Oxfam Brasil(1), com 
base em dados da RFB de 2016, brasileiros 
com rendimentos mensais superiores a 80 
salários mínimos (R$ 63.040) têm isenção 
média de 66% de impostos, índice que pode 
alcançar 70% para rendimentos superiores a 
320 salários mínimos mensais (R$ 252.160). 
Já a isenção para a classe média (de três a 20 
salários mínimos, ou seja, entre R$ 2.364 e 
R$ 15.760) é de 17%, baixando para 9% no 
caso de quem ganha entre um e três salários 
mínimos por mês (R$ 788 a R$ 2.364);

(ii) pelo fato de a maioria da receita tributária 
do Brasil ser formada por tributação sobre o con-

Reforma Tributária Solidária: 
um projeto para o Brasil

sumo, que, por ter sua arrecadação 
atrelada a itens como alimentação, 
medicamentos, vestuário, transpor-
te, aluguel etc., onera de maneira 
injusta os mais pobres, que gastam 
a maior parte de sua renda nestes 
itens. No caso do imposto direto, 
mais justo, ele é responsável por 
apenas 25% da arrecadação total 
(20% sobre a Renda e 5% sobre a 
Propriedade), casos bem diferentes 
da experiência internacional;

(iii) ainda segundo o relatório, os seis brasi-
leiros mais ricos concentram a mesma riqueza 
que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. 
A conclusão tem origem em um cálculo feito 
pela própria ONG, que compara os dados do 
informe Global Wealth Databook 2016, elabo-
rado pelo banco suíço Credit Suisse, e a lista 
das pessoas mais ricas do mundo produzida 
pela revista Forbes. Segundo a Forbes, Jorge 
Paulo Lemann (AB Inbev), Joseph Safra (Banco 
Safra), Marcel Hermmann Telles (AB Inbev), 
Carlos Alberto Sicupira (AB Inbev), Eduardo 
Saverin (Facebook) e Ermirio Pereira de Moraes 
(Grupo Votorantim) têm, juntos, uma fortuna 
acumulada de 88,8 bilhões de dólares, equi-
valente a 277 bilhões de reais.

Embora os problemas sejam múltiplos, a 
simplificação dos tributos, da forma como tem 
sido discutida atualmente, está longe de repre-
sentar a solução ideal, sobretudo, porque fragi-
liza drasticamente as bases de financiamento 
das políticas sociais. E essas bases têm que ser 
preservadas, tanto pelo que representam para 
a sociedade, quanto pela proteção garantida 
pela Constituição Cidadã.

Pensando na urgência de mudanças e de 
debates amplos sobre o sistema tributário, a 
Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil - Anfip 
e a Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital - Fenafisco 
lideram o movimento “Reforma 
Tributária Solidária – Menos De-
sigualdade, Mais Brasil”, com 
gestão executiva da rede Plataforma 
Política Social e apoio do Conselho 
Federal de Economia - Cofecon, 
do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos - Dieese, da Fundação 

Friedrich-Ebert-Stiftung Brasil - FES, do Ins-
tituto de Estudos Socioeconômicos - INESC, 
do Instituto de Justiça Fiscal - IJF e da Oxfam 
Brasil, entidades comprometidas com a justiça 
social (ver mais em https://www.facebook.com/
ReformaTributariaSolidaria1/)

Com ideias viáveis e adequadas à realidade 
brasileira, um conjunto de 40 especialistas ela-
borou um documento com mais de 800 páginas 
propondo alternativas que vão ao encontro de 
propósitos como equidade, progressividade 
e capacidade contributiva. O objetivo geral é 
oferecer subsídios e fomentar o debate infor-
mado sobre o sistema tributário brasileiro, por 
parte de sindicatos, associações, movimentos 
sociais, entidades de representação profissional 
e empresarial, partidos políticos, parlamentares 
e cidadãs e cidadãos engajados na construção 
de um projeto de país justo. Ao mesmo tempo, 
o trabalho propõe ser um norteador de futuras 
políticas públicas e propostas de reforma, sem-
pre em consonância com os interesses sociais.

*Economista Dieese/CNTS

1 - https://www.oxfam.org.br/sites/default/
files/arquivos/Relatorio_A_distancia_que_

nos_une.pdf

Recessão, milhões de desempregados, 
custo de vida nas alturas, juros estratosféricos 
do cheque especial e do cartão de crédito, 
restrições ao crédito. Resultado, economia em 
frangalhos para o povo. Mas, mesmo 
diante desse cenário de “terra arrasada” 
os bancos auferem lucros astronômicos. 
É o que revela estudo do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos - Dieese - “Desempenho 
dos Bancos 2017”.

“No ano de 2017, os cinco maio-
res bancos brasileiros em ativos 
apresentaram lucros expressivos e 
rentabilidades em alta, a despeito do 
cenário econômico adverso que o país 
tem atravessado. Esses resultados se 
devem, entre outros fatores, à elevação 
das receitas com tarifas e serviços e, 
especialmente, à queda nas despesas 
de captação que acompanharam o 
movimento de redução da taxa básica 
de juros - Selic. Também caíram as 
despesas com impostos (IR e CSLL), 
parte pela entrada de créditos tributários, 
parte em função de resultados inferiores 
em termos operacionais e da intermediação 
financeira”, abre o documento.

Dentre os impactos negativos, o estudo re-
vela que apesar dos expressivos crescimentos 
trimestrais reduzem-se as estruturas físicas e 
funcionais. “Apesar de os elevados resultados 

dos cinco maiores bancos crescerem a cada tri-
mestre, observa-se significativa reestruturação 
no setor, com o crescimento das transações 
virtuais (via mobile e internet) e a redução das 

estruturas físicas e funcionais, que implicam 
fechamento de agências e postos de trabalho, 
situação agravada pela implementação de 
planos de aposentadoria incentivada e desli-

gamento voluntário pelo Banco do Brasil, 
Caixa e Bradesco.”

Os cinco maiores bancos fecharam 
o ano de 2017, com ativos trilhonários. 
As cifras desses bancos alcançaram 
R$ 6 trilhões, e seu patrimônio líquido 
teve alta de 9,8%, atingindo R$ 468,9 
bilhões. As operações de crédito, no 
montante de R$ 2,8 trilhões, recuaram 
1% no mesmo período, segundo o estudo 
do Dieese.

Apesar do cenário econômico adver-
so, “enfrentado pelo país em 2017, os 
lucros dos bancos atingiram recordes 
históricos. O lucro líquido dos cinco 
maiores somou R$ 77,4 bilhões, mon-
tante 33,5% superior ao registrado 
em 2016. Dentre outros motivos, esse 
desempenho deve-se à queda de quase 
24% nas despesas de captação dos 

bancos – principal despesa das instituições 
financeiras – por influência da redução da taxa 
Selic, que, em termos nominais, representou 
R$ 91,8 bilhões”, revela o estudo.

Economia está mal para o povo, mas não para os bancos
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Participação dos trabalhadores no processo 
eleitoral é essencial para combater retrocessos

Com a proximidade do período eleitoral 
e tendo como pano de fundo o atual cenário 
parlamentar, que é mais voltado aos interesses 
do capital, a CNTS alerta sua base sindical 
para a necessidade de participar direta ou 
indiretamente dos processos político-eleito-
rais. A reforma trabalhista, terceirização e o 
congelamento de gastos do governo por 20 
anos são frutos da baixa representação da 
bancada sindical, que conta, atualmente, com 
menos de 40 representantes contra 208 da 
empresarial.

“Precisamos ter candidatos que ergam a 
bandeira do movimento sindical, que carece 
de representação no Legislativo. Além disso, 
precisamos de um amplo trabalho de cons-
cientização em relação aos trabalhadores. 
Para que eles vejam suas pautas incorporadas 
pelas casas legislativas é necessário votar 
com consciência em pessoas que defendam 
os mesmos ideais”, destaca o presidente da 
CNTS, José Lião de Almeida.

A Confederação orienta para que os inte-
ressados fiquem atentos às datas constantes 
no calendário eleitoral divulgado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral - TSE. Aos candidatos, é 
importante participar das convenções par-
tidárias – nelas são definidos os nomes do 
partido aos cargos em disputa – que acon-

tecem entre os meses de julho e agosto.
Neste pleito, o número de candidatos à ree-

leição tende a ser sete vezes maior que a média 
histórica, especialmente pela necessidade de 
manter o foro privilegiado para fugir de even-
tuais punições pela prática do crime de caixa 
dois e outros crimes de campanhas anteriores. 
A avaliação é do Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar - Diap, ressaltando 
que o cenário para os postulantes à reeleição 
ainda é melhor por já serem conhecidos, pois 
houve redução de 90 para 45 dias do tempo 
de campanha eleitoral.

Segundo o Departamento, o desgaste dos 
atuais detentores de mandato certamente irá 
diminuir o número de votos, mas não terá o 
condão de evitar a reeleição. E os pequenos 
partidos que surgem com perspectiva de reno-
vação, se não fizerem coligações, dificilmente 
conseguirão atingir a cláusula de barreira. A 
tendência, também, é de aumento dos votos 
brancos e nulos, reduzindo o número de votos 
necessários para ocupar uma vaga, desde que o 
partido ou coligação atinja o quociente eleitoral.

O que tende a acontecer – e mesmo assim 
em menor escala – não será uma renovação 
real, mas a mera circulação no poder, com 
a substituição de representantes de uma 
oligarquia local por outra. Ou seja, quem 

não conseguir se reeleger terá sua vaga 
ocupada, majoritariamente, por ex-prefeitos, 
ex-governadores, ex-deputados estaduais, 
ex-secretários, ex-ministros, etc.

“No caso dos setores populares, é fundamen-
tal que haja uma articulação em níveis estadual 
e nacional, de tal modo que unam esforços 
para ampliar sua representação no Congresso, 
sob pena de ampliação dos retrocessos, com a 
eleição de um Congresso mais conservador que 
o atual”, alerta o diretor de Documentação do 
Diap, Antônio Augusto de Queiroz.

Ao calendário eleitoral, divulgado em dezem-
bro do ano passado no site do Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE, foram incorporadas as modifi-
cações introduzidas pela reforma política – Leis 
13.487 e 13.488 –, aprovada pelo Congresso 
Nacional em outubro do ano passado.

Em 2018 os eleitores vão votar e escolher 
o presidente da República, governadores, 
deputados federais e estaduais/distritais, 
além de dois senadores. A Corte também 
aprovou diversas normas de organização 
do pleito, referentes sobretudo à forma de 
fiscalização da propaganda eleitoral, ao 
registro de pesquisas de intenção de voto e 
registro de candidaturas. Confira as datas 
e prazos estabelecidos pelo TSE no site da 
Confederação: www.cnts.org.br

Por unanimidade, o Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE decidiu, que partidos 
devem destinar 30% do Fundo Eleitoral 

para candidaturas de mulheres. Os ministros 
também decidiram que a propaganda elei-
toral gratuita no rádio e na televisão deverá 
obedecer à proporção de candidatos 
homens e mulheres, reservando 
o mínimo de 30% do tempo para 
candidaturas femininas.

A decisão respondeu a uma 
consulta elaborada pela bancada 
feminina. O documento assinado 
por 14 representantes de seis 
partidos – PCdoB, PT, PMDB, PR, 
PSB e PSD – pedia a aplicação 
do mesmo entendimento que o 
Supremo Tribunal Federal - STF 
teve quando estabeleceu o valor 
mínimo de 30% do Fundo Parti-
dário, ao julgar ação proposta pelo 
Ministério Público Federal - MPF. O 
percentual é o mesmo determinado 
pela lei das eleições, que estabele-
ce que um partido tem de reservar 
essa cota das vagas eleitorais para 
um dos gêneros.

A ministra Rosa Weber, relatora do caso, 
considerou que o percentual de 30% de can-
didaturas de mulheres estabelecido em lei foi 
um “singelo passo” para a modificação no qua-
dro de sub-representação feminina no campo 
político. Para ela, o entendimento consolida a 
democracia interna dos partidos e garante a 
eficácia horizontal dos direitos fundamentais 
para a garantia da igualdade material entre 

as candidaturas femininas e masculinas. “A 
autonomia partidária não justifica o trata-
mento discriminatório entre candidaturas de 
homens e mulheres. É hora de impulsionar a 
voz feminina na política brasileira”, afirmou, 
sob aplausos.

Na mesma linha opinou a procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge. “Sendo inegável 
que a igualdade formal entre homens e mulhe-
res, no que toca aos direitos políticos, ainda 
não atingiu padrões minimamente visíveis 
no protagonismo da cena política brasileira, 
é irretocável o financiamento público indutor 
de ampliação da democracia pelo incentivo à 
atuação política feminina”.

O Brasil está na 161ª posição de um 

ranking de 186 países sobre a represen-
tatividade feminina no Poder Executivo. A 
classificação é do Projeto Mulheres Inspira-
doras, com dados do TSE, da Organização 
das Nações Unidas e do Banco Mundial. A 
pesquisa apontou, por exemplo, que dos 186 

países ranqueados, somente 17 têm 
mulheres como chefes de governo 
atualmente. Isso significa que hoje, 
cerca de 92% da população mundial 
são governados por homens.

No Legislativo, o cenário não é di-
ferente. Em 2014, 10% das cadeiras 
na Câmara dos Deputados foram para 
deputadas. No Senado, o percentual 
foi de 18%. As deputadas estaduais, 
por sua vez, somaram 11%. Já nas 
eleições municipais de 2016, as 
cadeiras femininas representaram 
13,5% dos vereadores e 12% dos 
prefeitos.

Já entre os chefes de governo dos 
Estados, o Brasil está praticamente 
parado no tempo. Hoje, há apenas 
uma mulher governadora: Suely 
Campos (PP), em Roraima. Isso sig-

nifica que das 20 candidatas que disputaram 
algum governo de Estado na última eleição, 
apenas uma foi eleita. Para se ter uma ideia, 
há 24 anos estávamos no mesmo patamar 
na quantidade de governadoras. A estimativa 
feita com o levantamento é que as mulheres 
só conseguirão ocupar metade das cadeiras 
ao governo estadual no país em 2065. Isso 
se o ritmo de crescimento for mantido. (Com 
El País, Estadão e G1)

TSE destina 30% do fundo eleitoral às mulheres


