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30 anos da Constituição Federal

Carta Cidadã assegurou
direitos humanos e sociais
Há 30 anos era promulgada a Constituição Cidadã,
com direitos e garantias fundamentais, após 21 anos de
ditadura militar, marcada pela intensa repressão, supressão das liberdades e perseguição política. Ao completar
30 anos de vigência, a Constituição é reconhecida por ter
textos generosos em direitos, mas sem aplicação plena.
119 dispositivos estão pendentes de regulamentação. A
inconstância do cenário e a rotatividade entre os partidos
políticos no governo, com ideologias diversas e distintas
visões sociais, econômicas e no campo das políticas públicas têm sido os principais fatores para a inefetividade
de muitas garantias conquistadas. Com a eleição de novos
governantes e legisladores, os trabalhadores devem ficar
atentos àqueles que, de alguma maneira, não defendem
os dispositivos ali constados e procuram tirar de nossa
Constituição sua característica cidadã.
Páginas 10 e 11

CNTS e filiadas
discutem ações para
fortalecer sistema
confederativo
Após grave ataque à liberdade e estrutura sindical promovido
pelo governo Temer por meio da Lei 13.467/2017, a CNTS e suas
federações filiadas debatem estratégias para manter e fortalecer o
sistema confederativo. Os dirigentes analisam alternativas de custeio
e ações para enfrentar os reflexos da Lei, de modo a preservar os
direitos dos trabalhadores. A CNTS promoverá companha instrutiva junto à base, no sentido de reafirmar que somente um sistema
sindical forte será capaz de fazer negociações capazes de beneficiar
os trabalhadores e contribuir para o desenvolvimento do país.
Página 3

Entidades sindicais da enfermagem
denunciam desvio de finalidade do
Cofen e Corens
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STF julgará ADI
da CNTS contra
jornada 12×36 por
meio de acordo
individual

Encarte
especial eleições
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CNTS rejeita uso do FGTS para
pagar dívidas das santas casas
e hospitais filantrópicos
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Editorial

Nossa responsabilidade não acaba no voto

N

este ano, temos as eleições mais difíceis
e desestimulantes desde a primeira
realizada pelo voto direto, em 1989.
Somente a 20 dias do pleito começaram a
reduzir os índices de indecisos e de pessoas
que pretendiam votar em branco ou anular o
voto. A situação, no entanto, parece ter incentivado o desejo de disputa. Por exemplo,
estas eleições têm o segundo maior número
de candidatos à Presidência da República
desde 1989, quando foram registradas 22
candidaturas.
Àquela época, os candidatos e a sociedade
como um todo viviam a euforia no auge da
redemocratização do país com a promulgação
da Constituição de 1988. Atendendo aos anseios e soberania da vontade popular – “Todo
o poder emana do povo e em seu nome será
exercido” –, a Carta Cidadã não apenas buscava livrar o país do entulho autoritário dos 21
anos do regime militar, como assegurava inúmeros direitos – humanos, sociais, trabalhistas
e previdenciários – e garantias fundamentais.
Buscamos aqui entender o paradoxo entre
o que o povo vivia há quase 30 anos e as
expectativas para os dias atuais. Durante a
Assembleia Nacional Constituinte, os movimentos sociais e progressistas lutavam por
direitos humanos e acreditavam que a Carta
aprovada apontaria outro caminho para o
país. O povo nas ruas exigia eleição direta, o
que veio a ocorrer em 1989, após o período
da transição democrática, conduzida por José
Sarney, que substituiu Tancredo Neves, eleito
em 1986, por um colégio eleitoral.
As eleições de 1989 carregavam ainda o
sentimento de esperança de que todas as mazelas poderiam ser enfrentadas. Grandes líderes
políticos disputavam o pleito, como o próprio
presidente da Assembleia Constituinte, Ulysses
Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola, Luiz
Inácio Lula da Silva. Mas foi Fernando Collor
de Mello, que se apresentava como o “salvador
da pátria” e que teria as condições de mudar
os rumos do Brasil, que logrou-se eleito. Seu
mandato, no entanto, não chegou ao fim.

Tão logo a Constituição Federal foi promulgada, em 5 de outubro de 1988, parlamentares descontentes com a sua modernidade a
ampliação de direitos iniciaram a apresentação
de emendas propondo alterações no texto.
Além disso, algumas propostas das disposições constitucionais transitórias, ou mesmo do
texto principal, nunca foram regulamentadas,
deixando capenga muitos dos direitos incluídos
na Carta. Analistas políticos apontam “falhas
de todos os atores políticos e instituições envolvidas no cumprimento das leis, incluindo
a população, que não respeitaram os papéis

constitucionais que lhes foram atribuídos”.
E assim chegamos às eleições de 2018,
em meio à maior crise econômica, de um
país com quase 209 milhões de habitantes. A
crise econômica é agravada pela crise política,
moral e ética sem precedentes, diante de um
quadro de corrupção generalizado.
Os 13 candidatos registrados no Tribunal
Superior Eleitoral - TSE se defrontam com um
eleitorado desconfiado e incrédulo e também a
mais grave polarização entre os que se identificam com o viés de esquerda ou de direita no
espectro político. As promessas na busca de
votos são muitas, mas, entre os eleitores, há
os que temem que a anunciada luz no fim do

túnel possa ser apenas um trem na contramão.
A eleição de 2018 trata de um pleito atípico, também, por conta das novas regras eleitorais, com período mais curto de campanha;
criação de cláusula de barreira para acesso ao
fundo partidário e uso de dinheiro público no
financiamento de campanhas; financiamento
coletivo “vaquinha” para doação de pessoas
físicas; e propaganda nas redes sociais. As
regras incluem ainda a proibição de distribuição de brindes e camisetas; limite para
contratação de cabos eleitorais; veda pintura
em fachadas e muros; proíbe showmícios; e
veto a bonecos e outdoors eletrônicos.
Passado o pleito, a esperança e as atitudes
dos eleitores devem ser no sentido de cobrar do
presidente e dos parlamentares eleitos que tenha como prioridade combater as desigualdades
sociais, a pobreza e as injustiças, na busca de
uma vida com mais e melhores oportunidades;
a redução de impostos, reduzindo o peso da
tributação sobre o consumo (indireta) e aumentando o peso da tributação sobre patrimônio e
renda (direta); a revogação do teto de gastos
públicos (EC 95) e fortalecimento do Sistema
Único de Saúde - SUS.
E ainda: estabelecer políticas públicas para
atacar o problema do racismo e do preconceito; promover a oferta de trabalho formal e decente; reduzir as isenções fiscais e aumentar os
investimentos em políticas públicas e serviços
básicos como educação, saúde e segurança;
melhorar a qualidade, a progressividade e a
transparência do gasto público, redefinindo as
prioridades no controle do gasto; e fortalecer
mecanismos de combate à corrupção.
Estas são algumas das reivindicações da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde
- CNTS, que serão permanentes e prioritárias,
ciente do seu papel, enquanto representante de
uma das maiores categorias de trabalhadores
do país, responsáveis por um setor primordial
à sobrevivência de toda a população: saúde
universal, integral, acessível e de qualidade.
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CNTS e filiadas discutem ações
para fortalecer sistema confederativo

A

pós grave ataque à liberdade e estrutura sindical promovido pelo governo
Temer por meio da Lei 13.467/2017
– da reforma trabalhista –, a CNTS, junto às
federações filiadas, debate estratégias para
manter o sistema confederativo. Os dirigentes
analisaram alternativas de custeio e ações
para enfrentar os reflexos da Lei, de modo
a preservar os direitos dos trabalhadores.
Estratégias mais concretas serão balizadas
após as eleições de outubro, que definirão o
novo Congresso Nacional e o presidente da
República.
Para consolidar ainda mais o movimento
em torno do fortalecimento da estrutura
confederativa, a CNTS promoverá companha
instrutiva junto à base e trabalhadores, no
sentido de reafirmar que somente um sistema
sindical forte será capaz de fazer todas as
negociações para beneficiar os trabalhadores,
ajudando no desenvolvimento do país.
“A gente sabe que as entidades se sustentam desde 1943 com a contribuição sindical.
Da forma como era, não vai mais existir.
Então, convidamos as federações para uma
reunião e percebemos que nós, enquanto
estrutura confederativa, falamos a mesma
língua. A partir de agora vamos desenvolver
uma campanha nacional para fortalecer o
sistema CNTS”, disse o secretário-geral,
Valdirlei Castagna.
O tesoureiro-geral da CNTS, Adair Vassoler, acrescentou que o movimento sindical
não luta apenas pelos interesses corporativos da categoria, mas abraça causa maior
estreitamente vinculada à melhoria de vida
dos trabalhadores. Por isso, a importância
da campanha. “A manutenção do sistema
confederativo é fundamental para que a gente
continue fazendo a representação do trabalhador junto ao Congresso Nacional, junto aos
órgãos constituídos, na defesa da legislação
e dos projetos de interesse do trabalhador”.
Fortalecer o movimento sindical é, portanto, um pressuposto para a boa condução da
luta dos trabalhadores. Enfraquecê-los, como
é claramente o propósito da reforma trabalhista sancionada por Temer, significa reduzir
ou fragilizar a capacidade de resistência e
luta das categorias, o que beneficia os interesses do capital em detrimento do trabalho.
Por esta razão, o vice-presidente da CNTS e
presidente da Federação dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
do Nordeste - Fetessne, João Rodrigues Filho,
defende a realização de ampla campanha de
conscientização e mobilização das bases contra a tentativa de desmonte da organização
sindical. “É uma forma de garantir não apenas
sua sobrevivência como seu fortalecimento,
maior ligação com as massas trabalhadoras,
ampliação da credibilidade e representatividade”, avalia.

Queda na arrecadação

Quase seis meses após o fim do imposto
sindical, o movimento enfrenta problemas
com a perda de uma das suas principais
fontes de receita. Segundo dados do Ministério do Trabalho, no primeiro trimestre de

Julio Fernandes/Ag. Fulltime

2018, as entidades sindicais perderam em
média 80% da arrecadação. Um dos grandes
empecilhos relatados é o de que as empresas
não respeitam a decisão das assembleias,
como relatou o diretor de Pesquisa, Arquivo
e Memória Sindical da CNTS e presidente da
Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato Grosso
do Sul - Feessaúde/MS, Osmar Gussi.
“Realizamos as assembleias conforme
orientação da CNTS. Notificamos quase mil
empresas, mas os grandes estabelecimentos
se recusaram a proceder ao desconto. Recebemos algo em torno de 12% da contribuição
sindical. Como se não bastasse a falta de
recursos, fomos notificados pelo Ministério
Público com uma denúncia da patronal, alegando que nosso procedimento representou
grave ofensa às empresas”.
De acordo com Antônio Lemos, presidente da Federação dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do
Paraná - Fesspr, a ofensiva do governo em
atacar o movimento sindical, o defensor
mais importante, influente e representativo
da classe trabalhadora, tem obtido resultado.
“Estamos buscando alternativas de todos os
lados, todos os meios possíveis, mas estamos encontrando inúmeras dificuldades. Por
conta da alteração na legislação trabalhista,
o patronato está se fechando e não quer nem
conversar, pois ele acha que vai negociar diretamente com o empregado, deixando assim,
as entidades sindicais em segundo plano”.

União necessária

Milton Kempfer, presidente da Federação
dos Empregados em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Rio Grande do Sul Feessers, revelou que, por conta da reforma
trabalhista, os patrões não estão fechando
acordos coletivos para fazer negociação direta
com o trabalhador. “É preciso que os trabalhadores e o movimento sindical se conscientizem que para sobreviver a este momento é
necessária a união de todos”.

Cleber Candido, presidente da Federação
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina - Fetessesc, disse que, com a reforma
trabalhista, “as dificuldades não ficaram
apenas no âmbito do financiamento, mas de
toda a estrutura de negociação e de direitos,
inviabilizando o trabalho das entidades”.
A reforma procurou esvaziar a força das
entidades, enfraquecer sua representação e
inviabilizar sua sustentação administrativo-financeira, conforme explicou o presidente
da Federação Nacional dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia - Fenattra, Carlos
Monteiro. “Presenciamos atualmente um
desmonte. Tudo que estávamos fazendo nos
últimos 50 anos em prol dos trabalhadores
foi paralisado por conta de medida política,
uma atitude esdrúxula do governo”.

Visão umbilical

As profundas mudanças do mundo do
trabalho e o extermínio dos direitos sociais
colocaram novos desafios para o movimento
sindical. A frente de luta é a unidade do
movimento, por essa razão, é necessário
que a classe sindical seja solidária uns com
os outros, ajudar nas campanhas salariais,
defender as convenções coletivas e compartilhar as estruturas sindicais entre todas as
categorias.
“Não podemos estar trabalhando enquanto CNTS, sem que os sindicatos e as
federações também pensem igual à CNTS
na necessidade da manutenção da estrutura
confederativa e da estrutura de categoria. Se
a gente não tiver esse pensamento agora, se
amarrar e entregar os pontos, o estrago vai ser
muito mais rápido e sério que a gente possa
imaginar”, ressalta a consultora jurídica da
CNTS, Zilmara Alencar.
Ela também entende que o sindicato não
pode abrir mão da sua estrutura confederativa. Um sindicato de um município pequeno
Continua na próxima página
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não tem condições de pleitear qualquer tipo
de controle sobre uma nova legislação que
venha a dizimar o movimento sindical. “Se ele
pensar apenas em sua própria sobrevivência,
a estrutura sindical se esvai em menos de
seis meses”.
Pensamento semelhante de Maria Barbara da Costa, presidente da Federação dos
Empregados em Serviços de Saúde do Rio de
Janeiro - Fessrj, que acrescenta a necessidade
de acabar com o pensamento umbilical, de
cada um por si. “A luta é de todos, não é só da
Confederação, da Federação, mas em especial
do sindicato. Então, é necessária a união de
sindicatos, federações e confederação para
manter a estrutura sindical forte”.

FST aprova reivindicações
aos presidenciáveis

Contribuição Sindical

Zilmara fez uma análise do último julgamento do STF. Ela avalia que a reforma
trabalhista não traz a expressão de forma tão
incisiva no que tange à autorização para desconto da contribuição sindical. “Ela remonta a
cobrança, recolhimento e desconto a disposições legais, que em nenhum momento dizem
que a cobrança passará a ser condicionada a
uma autorização do trabalhador. Ela fala em
autorização da categoria, abrindo espaço para
que a deliberação não seja individual e possa
vir a ser ainda de forma coletiva tomada por
assembleia”.
E ressaltou: “Não se julgou apenas as
ADIs que falavam se a contribuição sindical era constitucional ou não. Se a reforma
trabalhista tinha tornado facultativa uma
contribuição de natureza tributária ou não.
Isso era um dos pontos questionados pelas
ações de inconstitucionalidade. Enquanto não
sair o acórdão do ministro Luiz Fux a dúvida
continua quanto à forma de autorização para
a contribuição sindical”.
“Até que saia uma decisão do STF temos
que fortalecer o conceito de categoria. E
temos que fortalecer o conceito de sistema
confederativo. Não podemos estar trabalhando enquanto CNTS, sem que os sindicatos e
as federações também pensem igual à CNTS,
da necessidade de manutenção da estrutura
confederativa e da estrutura de categoria.
Mesmo uma nova forma de contribuição sindical, ela sempre deverá preservar a estrutura
de representação por categoria e com distribuição do financiamento para todo o sistema
confederativo. Assim como os trabalhadores,
muitos dirigentes sindicais estão com a visão
umbilical, de ter que se salvar sem pensar no
sistema, para que a gente possa ser nesse
momento de fragilidade, o núcleo de apoio”.

O Fórum Sindical dos Trabalhadores
- FST aprovou documento contendo reivindicações dos trabalhadores e do sistema
confederativo aos candidatos presidenciáveis e demais postulantes aos cargos do
Congresso Nacional. A decisão foi aprovada
no Encontro Nacional - Dialogar para Retomar o Trabalho e o Emprego, em Brasília. O
vice-presidente da CNTS e dirigente do FST,
João Rodrigues, acredita que as propostas
apresentadas pelo Fórum têm potencial para
promover a retomada do emprego no país.
“A população brasileira está sem perspectiva
de vida com falta de trabalho para 27,6
milhões de pessoas. A reforma trabalhista
e a terceirização revelaram-se sinônimos
de precarização e desemprego. Os políticos precisam ouvir a classe trabalhadora
e o movimento sindical, por isso acredito
que as propostas que apresentamos serão
benéficas ao país”, afirmou.
O documento aprovado destaca, entre
outros pontos, a imediata necessidade
de criação de frentes de trabalho para a
retomada do crescimento e a geração de
emprego e renda; a revogação da reforma
trabalhista aprovada no governo Temer;
reformulação da lei da terceirização; a
defesa das aposentadorias; a supressão da
EC 95/2016, de controle de gastos; o aumento dos investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e segurança
pública; e o fortalecimento da Previdência
Social e do sistema sindical confederativo.
“A CNTS propôs a inclusão no
texto de medidas que resguardem
o SUS, no que se refere ao financiamento adequado e permanente, e a qualidade da assistência
aos usuários dos serviços de saúde”, destaca o secretário-geral da
Confederação, Valdirlei Castagna.
“Os trabalhadores vivem um
momento de grandes prejuízos,
que podem ser observados pela
falta de investimentos público e
privado, e consequente dificuldade na prestação de serviços à

sociedade, com aumento do desemprego,
redução de renda, aumento da pobreza
e, por fim, o fechamento de empresas”
ressalta o documento.
O FST critica que “as políticas implementadas recentemente, como a Emenda
Constitucional 95/2016; a privatização de
empresas públicas; a reforma trabalhista
e terceirização; a proposta de reforma da
Previdência Social; e o esvaziamento de órgãos de fiscalização e de políticas públicas
de proteção social, promovidas sem debate
aprofundado com os atores interessados,
fomentadas somente no aspecto fiscal,
geraram um efeito antissocial”.
Assim sendo, entende que “a mudança
desse quadro deve ser restabelecida pelo
diálogo democrático para construção do
crescimento econômico e social, com trabalho e empregos com garantia de direitos,
investimentos sociais, políticas de proteção
e promoção social e de igualdade para os
trabalhadores, urbanos e rurais, dos setores público e privado”.
O evento teve a participação de dirigentes da CNTS e federações filiadas,
além de dezenas de lideranças e dirigentes
de confederações, federações e sindicatos
das demais categorias e foi marcado por
duras críticas ao desemprego e à reforma
trabalhista do governo Temer, pela supressão de direitos sociais, a precarização dos
contratos e o desmonte das organizações
sindicais.
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Reforma trabalhista
e financiamento: desafios
para um sindicalismo atuante

Em

meio à crise econômica que
vive o Brasil, as entidades sindicais, um dos alvos do governo
Temer na Lei 13.467/2017 – que objetivou
a fragilização do trabalhador e das entidades
que o representam –, vivem um período de
contingenciamento fiscal para manterem-se
funcionando. Segundo dados do Ministério
do Trabalho e Emprego, o sistema sindical viu
sua arrecadação despencar 88% nos quatro
primeiros meses do ano. Como reflexo disto, a
quantidade de convenções coletivas fechadas
recuou 45,2% no primeiro semestre de 2018,
segundo a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas - Fipe.
Os membros do Conselho Fiscal da CNTS,
Walter José Bruno D’Emery, Silvio Vidart Madruga e Walteci Araújo dos Santos, comentam
a importância de estabelecer prioridades para
manter as contas das entidades sindicais em dia.

sos. Agora, com os efeitos nocivos aparecendo,
a ‘anestesia’ deve acabar e o sindicalismo terá
que tomar para si o papel de protagonista da
luta pelo progresso no mundo do trabalho.
Silvio: Nossa atuação a partir de agora
é mostrar para a categoria que os valentes
continuam lutando. Precisamos, mais do que
nunca, mostrar para o trabalhador que estamos do lado dele, somos parceiros nesta caminhada. A atual conjuntura nos faz enxergar
novas formas de luta e organização que estão
surgindo nesse contexto.
Walteci: Precisamos novamente ser vistos
pelo trabalhador como o escudo de proteção
que sempre fomos. Num mundo sem o sistema
sindical o padrão de direitos trabalhistas e de
proteção social é mínimo ou inexistente. Agora
é o momento de darmos novamente as mãos
para resistir e nos defender das investidas do
setor empresarial.

Com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, o principal problema das
entidades sindicais é conseguir equacionar
as contas?
Walter: Pelo momento que as entidades
sindicais estão vivendo, determinadas despesas precisam ser contingenciadas. Assim
como no governo, o sistema sindical também
possui orçamento próprio com despesas e receitas pré-estabelecidas. Algumas de execução
obrigatória, outras não. O desafio agora será
manter-se ativo na luta em prol dos trabalhadores com uma receita menor.
Silvio: Agora temos que fazer desse limão
uma limonada. Essa situação vai servir, em
nível de país, para separar o joio do trigo. Os
trabalhadores precisam saber quem são os
maus sindicalistas, que só arrecadam a contribuição e não prestam serviço à sua categoria,
e quem são os bons.
Walteci: Nesse momento é preciso encontrar
uma saída para o custeio sindical. O equilíbrio
das contas nesta nova situação orçamentária é o
principal desafio das entidades, mas precisamos
lembrar que a luta pelos direitos trabalhistas
não pode cessar. Pelo
contrário, a luta deve
continuar mais intensa
do que nunca.

Com a atual conjuntura política e econômica, além das eleições, quais devem ser as
prioridades do movimento sindical?
Walter: Precisamos trabalhar para eleger
aqueles que legitimamente representem o
trabalhador brasileiro. Não podemos cruzar
os braços. Se quisermos mudanças, a hora é
essa. A união será essencial para ditarmos os
rumos que nos levarão à saída da crise.
Silvio: O momento é de recuperarmos a
esperança no modelo democrático. Para isso,
os representantes da classe trabalhadora precisam ocupar os espaços nos poderes Executivo
e Legislativo. Só assim conseguiremos reverter
o cenário de desesperança, voltando à rota do
crescimento.
Walteci: Em nenhum lugar do mundo e em
nenhuma época da história os patrões concederam direitos aos trabalhadores benevolentemente. Tudo o que tínhamos, e nos foi tirado
pelo governo Temer, havia sido conquistado
com muito suor e luta da classe trabalhadora.
O momento exige o engajamento em torno de
quem nos representem para recuperarmos o
que nos foi tomado e avançar em conquistas.

Como deve ser a
atuação sindical daqui
em diante?
Walter: É preciso focar na conscientização
do trabalhador dos prejuízos causados pela Lei
13.467/2017, que não
só retirou direitos, mas
limitou a atuação de
quem poderia fiscalizar
e impedir os retroces-

Palavra do Presidente

n

Reforma trabalhista
agrava situação de
acidentes na saúde
José Lião
de Almeida*
É com grande preocupação que constatamos o aumento do
número de trabalhadores que adoecem no
setor de saúde. Parece
um paradoxo: quem
trabalha em hospitais
adoece e se acidenta
mais. No entanto, o fato é comprovado
por estatísticas do Ministério do Trabalho.
E o pior: a tendência é a situação se
agravar. Um dos motivos principais do
problema aumentar de tamanho é a reforma trabalhista. Em menos de um ano da
entrada em vigor da Lei 13.467/2017, os
resultados não tardaram a chegar: precarização, colapso de vagas no emprego formal,
terceirização irrestrita e perda de renda são
alguns dos frutos gerados pela reforma.
Tudo isso impacta negativamente na
vida dos profissionais da saúde, que passam a ganhar menos, trabalhar mais; em
condições mais severas e mais expostos
a riscos. E o problema não se manifesta
apenas em ocorrências comuns, como as
provocadas por acidentes com perfurocortantes, ergonômicos e outros inerentes aos
riscos da profissão. Muitos adoecimentos
são de difícil diagnóstico e nexo causal,
motivados pelo assédio moral, ameaças,
cobranças indevidas, falta de recursos e
métodos de gestão nocivos a um ambiente
saudável.
Locais inadequados de trabalho provocam tensão, estresse, sofrimento e distúrbios mentais. Pesquisa recente feita pelo
Conselho Regional de Medicina de SP indica que sete em cada dez profissionais da
saúde já sofreram agressões, a maioria das
vezes por parte dos pacientes e familiares.
Talvez por isso tudo, os distúrbios mentais já atingem índices alarmantes no setor
de saúde. Os mais comuns são: síndrome
do pânico e fadiga profissional (burn-out,
síndrome do esgotamento ou estafa). Com
o avanço tecnológico, surgem a cada ano,
no setor hospitalar e ambulatorial, novos
comportamentos e padrões.
Modalidades operacionais diferentes
trazem também novos fatores de risco.
Por tudo isso, sindicatos e federações, em
conjunto com a CNTS, devem assumir o
papel de lutar de forma permanente por
melhores condições de trabalho para a
categoria da saúde. E agora mais do que
nunca, uma vez que a reforma trabalhista
veio para complicar a vida dos trabalhadores e do movimento sindical. Vamos lutar
juntos pela valorização profissional dos
trabalhadores da saúde!
*Presidente da CNTS e do SinSaudeSP
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Mercado de Trabalho

Desemprego atinge grande parcela de jovens

C

erca de 24% da população – 50,6 milhões de pessoas – estão na faixa etária
que vai de 15 a 29 anos, portanto,
em idade produtiva. Porém, os dados desta
parcela da população referentes ao mercado
de trabalho preocupam. O índice de desemprego no país é de quase 12,7%, atingindo
13 milhões de pessoas, mas a taxa é maior
entre jovens – 64% do total – e pessoas com
baixa escolaridade. Além do desemprego, os
jovens também são os mais afetados entre os
trabalhadores subutilizados, que somam 26
milhões de pessoas no Brasil. Estes são dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, divulgada pelo IBGE, por ocasião
do Dia Mundial da Juventude, celebrado em
12 de agosto.
Com um sistema educacional falho e
pouco conectado com as reais necessidades
do mercado, 52% dos jovens entre 15 e
29 anos perdem interesse pelos estudos e
correm risco de não conseguir se inserir no
mercado de trabalho. Estudo realizado pelo
Banco Mundial aponta que no Brasil existem
três perfis de jovens em idade escolar: os

que desistiram da escola, os que conciliam
os estudos com trabalho informal e os que
estão defasados na relação idade/série.
Os jovens enfrentam, ainda, o dilema da
falta de experiência, situação vivida pela
brasiliense Sarah Fernandes, de 23 anos.
Formada em enfermagem e pós-graduanda
em nefrologia, ela diz que procura uma vaga
de emprego desde o início do ano. “Estou
me qualificando em nefrologia para ver se o
campo de oportunidades de emprego se abre
mais. Entrego currículos desde o início do
ano e, até o momento, nem para processo
seletivo fui chamada. A maioria exige experiência e, por não ser técnica na área, fica
muito mais difícil de me chamarem”, relata.
Já Nicolas Lima, de 17 anos, que é estudante do ensino médio, conta que desistiu
de buscar uma vaga de estágio este ano
e decidiu se concentrar nos estudos. “Já
tentei várias vezes conseguir um estágio,
já enviei vários currículos. Não consegui
devido à forte concorrência. Este ano decidi
parar de tentar uma vaga e focar mais nos
estudos”.

Assédio no trabalho

Se já não bastasse a dificuldade de conseguir uma vaga de emprego, os assédios
moral e sexual estão no topo do ranking dos
problemas relatados pelos jovens que conseguiram uma vaga de emprego. Segundo
pesquisa do Instituto Datafolha, o assédio
é presente no local de trabalho de 15%
das mulheres. Quanto mais nova, maior a
probabilidade de sofrer abusos. O problema é mais sentido na região centro-oeste,
onde metade das mulheres disse ter sofrido
assédio.
Uma delas foi Juliana [para preservar a
identidade da entrevistada, não revelaremos
o sobrenome], que começou a carreira como
técnica de enfermagem e relata ter sofrido
tentativa de assédio no trabalho. “Eu trabalhava no centro cirúrgico de um hospital
privado de Brasília. Nesta unidade havia um
médico anestesista que assediava a equipe
de enfermagem com gestos, palavras e
até mesmo carícias. Algumas colegas, por
necessidade do emprego, deixavam isso
acontecer. Isso me incomodava. Até que
certo dia estava sentada fazendo anotações
de enfermagem e ele veio por trás tentando
me acariciar. Na hora eu briguei, falei alto,
não aceitei e me manifestei diante de todos”.

Jovens empreendedores

Já no ramo do empreendedorismo os dados
são mais animadores. Pesquisa do Sebrae
aponta que a participação de pessoas entre
18 e 34 anos no total de empreendedores em
fase inicial cresceu de 50% para 57%. Isso
significa que são nada menos que 15 milhões
de jovens atrás de informações para abrir uma
empresa. Ou seja, o jovem já entendeu que
para ter trabalho a melhor alternativa é criar o
próprio emprego, é empreender, inovar e gerar
novas vagas.
E quando se trata de nível de escolaridade,
o que chama a atenção na pesquisa é o fato
de que entre os empreendedores iniciais, o
grupo mais ativo, aquele com maior taxa de
empreendedorismo é o que tem apenas o ensino
fundamental completo – representando 23% do
total. (Com informações G1, O Globo e Istoé)

65,6 milhões estão fora da força de trabalho
O contingente de pessoas fora da força de
trabalho, ou seja, que não estão trabalhando nem procurando trabalho, somou 65,6
milhões no segundo trimestre de 2018, alta
de 1,2% frente ao trimestre imediatamente
anterior e de 1,9% sobre igual período de
2017. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE. É o maior contingente de pessoas
inativas na série da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios - Pnad Contínua, que
teve início em 2012.
A população fora da força de trabalho inclui todos que não estão no mercado, desde
aposentados até jovens que não começaram a
trabalhar, mas também inclui os desalentados,
aqueles que desistiram de procurar emprego

por causa de motivos como as condições da
economia.
A taxa de desocupação no Brasil ficou em
12,4% no segundo trimestre, mas ainda há
12,966 milhões de brasileiros em busca de
emprego, de acordo com a pesquisa. O mercado de trabalho no país perdeu 497 mil vagas
com carteira assinada no período de um ano.
O total de postos de trabalho formais no setor
privado encolheu 1,5% no segundo trimestre
de 2018 ante o mesmo trimestre de 2017. O
total de vagas formais caiu a 32,834 milhões
de postos, o menor patamar da série histórica
iniciada em 2012.
Na contrapartida, o contingente de informais, responsável pela melhora na taxa de
desocupação, continua subindo e já soma

37.060 milhões. O cálculo inclui os empregados sem carteira assinada no setor privado,
trabalhadores domésticos sem carteira, ocupados por conta própria sem CNPJ, empregadores sem CNPJ e pessoas que atuam como
trabalhador familiar auxiliar.
Em junho, segundo dados da pesquisa
do IBGE, o rendimento médio de todos os
trabalhadores brasileiros ficou em R$ 2.198,
praticamente o mesmo dos R$ 2.174 registrados em igual período de 2017. Para os empregados com carteira, a renda é de R$ 2.099,
contra R$ 1.313 dos trabalhadores sem
carteira. As maiores remunerações são dos
empregadores – R$ 5.319 e dos trabalhadores no serviço público R$ 3.476. (Fonte:
Com Valor Econômico e Época)
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CNTS participa de simpósio do MPT
sobre racismo e intolerância

ão é só no olhar de discriminação, nas frases que ferem
a igualdade racial ou em
atitudes desrespeitosas que grupos
negros são segregados por sua raça
ou cor. O preconceito permeia outras
esferas do cotidiano dessa população,
que ainda enfrenta dificuldades para
ocupar cargos de chefia e comando,
ter acesso à educação, a posses e
a salários equivalentes aos valores
pagos aos brancos. Foi o que apontaram especialistas, estudiosos, juristas
e representantes de comunidades
quilombolas presentes no primeiro
“Simpósio Negro, afro-religioso,
quilombola: racismo e intolerância
religiosa no Brasil e seus reflexos
A diretora Maria Salete Cross representou a CNTS
no mundo do trabalho”, promovido
pelo Ministério Público do Trabalho - MPT,
os desafios para a superação de estigmas
em Brasília.
raciais e religiosos, com foco na população
Pesquisas mostram que sete em cada
negra, afro-religiosa e quilombola. A diretora
10 profissionais negros já sentiram que
de Assuntos de Gênero, Raça, Diversidade
perderam uma vaga de emprego por conta
e Juventude da CNTS, Maria Salete Cross,
de sua cor. Os dados mostram ainda que o
representou a Confederação nos três dias de
racismo e o fato de ser negro estão entre as
evento. “O Simpósio representou um espaço
principais dificuldades que esses trabalhade reconhecimento, promoção e valorização da
dores enfrentam no mercado, com 34% e
liberdade religiosa e da diversidade cultural,
31% de citações, respectivamente. “O preelemento imprescindível ao desenvolvimento
conceito exclui força de trabalho. Isso limita
das relações humanas no ambiente de trabaa capacidade de produção e de crescimento
lho, com respeito à diversidade”, afirma.
de um país”, afirmou a oficial de Princípios
O ministro do Tribunal Superior do Trabae Direitos Fundamentais no Trabalho, Thaís
lho, Cláudio Mascarenhas Brandão, apontou
Faria, da Organização Internacional do Traa mudança na indenização por danos morais
balho - OIT.
na relação de emprego – trazida pela reforma
O objetivo do simpósio foi o de apresentar
trabalhista – como um dos maiores obstáculos

no combate ao racismo e à intolerância
religiosa na atualidade.
A Lei 13.467/2017 estabeleceu
limites para indenizações recebidas
por dano extrapatrimonial na Justiça do
Trabalho. A Lei prevê que a indenização
decorrente de um mesmo dano moral
terá valor diferente em razão do salário
de cada ofendido. Para o ministro, a
mudança é inconstitucional, pois “colide com o direito à ampla reparação
e até com o Código Civil”.
O ministro também criticou a definição do valor da indenização pelo
salário do trabalhador prejudicado.
Ele destacou, ainda, que o trabalho é
um “palco propício” para a discriminação. “Existe uma relação de poder,
acompanhada de uma desigualdade
econômica. E pode haver uma dominação,
confundida com subordinação. Mas o que
precisa ficar claro é que o contrato de trabalho
não autoriza o empregador a dispor da pessoa
do trabalhador”.
O evento foi dividido em seis painéis temáticos, com cerca de 50 atividades, entre
palestras, rodas de conversa e apresentações culturais. Para Maria Salete Cross, que
acompanhou todas as palestras, o evento foi
importante para que a Confederação esteja
munida de dados e estratégias de enfrentamento ao racismo. Pois, segundo a dirigente,
o combate à discriminação e o fortalecimento
de políticas públicas destinadas à promoção
da igualdade racial está entre as frentes de
atuação da CNTS. (Com informações do MPT)

Amamentação beneficia a mãe e o bebê
Comemorada entre os dias 1º e 7 de
agosto, a Semana Mundial do Aleitamento
Materno reforça a importância da amamentação para o desenvolvimento saudável dos
bebês, assim como para a diminuição da
mortalidade entre recém-nascidos no mundo. De acordo com a Organização Mundial
da Saúde - OMS e o Fundo das Nações
Unidas para a Infância - Unicef, mais de
800 mil vidas seriam salvas anualmente
se toda criança fosse amamentada desde o
nascimento até os 2 anos. A amamentação
também previne alergias, anemias e infecções respiratórias, dentre outros benefícios.
Esse é um dos motivos pelos quais a
amamentação exclusiva é recomendada até
os seis meses de vida – mesmo água ou chá
devem ser evitados se possível. Isso porque
a introdução de outros líquidos, bem como
da mamadeira ou da chupeta, está associada
ao desmame precoce, explica o Ministério
da Saúde. No Brasil, somente 38,8% das
crianças se alimentam exclusivamente do
leite materno nos primeiros 5 meses de
vida, taxa considerada abaixo do ideal pela
OMS. De acordo com especialistas, ainda há
muito a fazer para que se chegue cada vez
mais perto do ideal. (Veja vídeo no site da
Confederação - www.cnts.org.br)

Campanhas mundiais de aleitamento são
feitas periodicamente pelo alto benefício da
amamentação, que funciona como vacina
para o bebê. O risco de mortalidade por
diarreia ou outras infecções aumenta significativamente em crianças que foram parcialmente amamentadas ou sequer chegaram
a receber leite materno. Além da proteção
no curto prazo, crianças e adolescentes que
foram amamentados têm menos chance de
se tornarem obesos e estudos demonstraram
que eles se saíram melhor em testes que
avaliaram inteligência.
Os benefícios do aleitamento materno são
inúmeros. Além de estar sempre pronto, na
temperatura certa e não custar nada, esse
ato estimula o vínculo afetivo entre a mãe

e o bebê e é fundamental para a saúde de
ambos. No caso materno, a amamentação
contribui para a recuperação do útero, diminuindo o risco de hemorragia e anemia após
o parto. O aleitamento materno também ajuda a reduzir o peso e a minimizar o risco de
desenvolver, no futuro, câncer de mama e de
ovário, doenças cardiovasculares e diabetes.
Para o bebê, além de ser de fácil digestão,
o leite humano provoca menos cólicas e a
sucção colabora para o desenvolvimento da
arcada dentária, da fala e da respiração.
Além disso, o leite funciona como uma vacina natural – que não substitui o calendário
básico de vacinação –, protegendo a criança
contra doenças como anemia, alergias, infecções, obesidade e intolerância ao glúten.
As entidades reforçam que o incentivo à
amamentação deve envolver toda a comunidade. Além da licença-maternidade de
quatro meses, para serviço privado, e seis
para o serviço público, as empresas devem
por lei oferecer dois descansos diários para
a mãe, de meia hora cada um, até o 6º mês
de vida do bebê. Algumas empresas também
aderiram ao Programa Empresa Cidadã,
da Receita Federal, e passaram a adotar a
licença-maternidade de seis meses. (Com
G1 e Ministério da Saúde)
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Denúncia

O

OIT mantém Brasil na lista de suspeitos
de violar direito trabalhista

Brasil continuará na lista de suspeitos
de violação de direitos trabalhistas,
com a decisão tomada pela Comissão
de Aplicação de Normas da Organização Internacional do Trabalho - OIT. A Organização
pediu ao governo de Michel Temer que preste
informações até novembro sobre a reforma
trabalhista, depois de avaliar a queixa dos
trabalhadores contra as mudanças na Lei
13.467. O governo, porém, fez questão de
endurecer sua posição na entidade e não deu
garantias de que vai aceitar nem mesmo a
conclusão moderada dos peritos da OIT.
Pela decisão, a OIT não condenou o Brasil,
mas tampouco o isentou e pediu que o governo
faça uma análise do impacto da reforma para
saber se ela respeita os acordos e negociações
coletivas, conforme determina a Convenção
98. O governo também deve explicar como
foram as consultas com sindicatos antes da
adoção da reforma. Os sindicatos reafirmam
que foram ignorados, enquanto o governo
garante que todos foram ouvidos.
No documento, a OIT propõe o detalhamento e a análise sobre os termos da
aplicação dos princípios da “negociação
coletiva livre e voluntária na reforma trabalhista”. Também quer informações sobre as
“consultas tripartites com os interlocutores
sociais a respeito da reforma trabalhista”. O
governo brasileiro terá de criar uma comissão
que vai elaborar um relatório e encaminhar
à OIT até novembro.
Dirigentes da Anamatra e de outras en-

Portal OIT

OIT cobra resposta do governo até novembro

tidades presentes à 107ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, Suíça,
entregaram a Horacio Guido, do Departamento
de Normas Internacionais do Trabalho da
Organização Internacional do Trabalho - OIT
o documento intitulado “Nota em Defesa das
Normas Internacionais, das Instituições Públicas e do Acesso à Justiça”. O texto rechaça
as declarações do governo e de empresários
brasileiros na Conferência, em defesa da reforma trabalhista.

As entidades denunciam a intimidação da
auditoria-fiscal do Trabalho mediante manutenção de número insuficiente de auditores-fiscais em atividade e de cortes orçamentários.
Também denunciam a dificuldade de acesso à
Justiça do Trabalho, ameaças a juízes e queda
de negociações coletivas na ordem de 44%,
substituídas por negociações individuais que
enfraquecem as entidades sindicais. (Fontes:
Valor Econômico, Estadão, Rede Brasil Atual,
Anamatra e Correio Braziliense)

78% dos empregos formais gerados após
a Lei 13.467 são atípicos e precários
Mais de um ano depois de sancionada, a
reforma trabalhista do governo Temer comprova todas as advertências da oposição e
do movimento sindical ao projeto – além de
evidentemente não reduzir o desemprego,
resulta na precarização de todos os direitos
dos trabalhadores. O trabalho intermitente,
defendido como solução da retomada do
emprego, não engrenou. É o que mostram os
dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados - Caged do Ministério do Trabalho. No primeiro semestre, apenas 3,4 mil
postos intermitentes foram gerados. Números
distantes do estimado pelo governo, que tinha
a expectativa de que a reforma criasse dois
milhões de empregos em três anos.
Com a divulgação do saldo de empregos
de julho, tem-se que desde a entrada em
vigor da Lei 13.467/2017 foram gerados
apenas 50.545 postos de empregos formais
em 10 meses. O resultado é irrisório frente ao
fechamento de 2,9 milhões de empregos com
carteira entre dezembro de 2014 e dezembro
de 2017, uma média de 79,5 mil postos a
menos por mês, durante 36 meses.
Não é apenas a insuficiência da geração
de postos formais que preocupa. A qualidade
dos postos é o ponto crítico no pós-reforma:
Foram gerados 26.300 postos intermitentes

e 13.320 parciais no período. Ou seja 78,4%
do saldo de empregos formais gerados desde
novembro foram em contratos “atípicos” e
precários, que passam a ser reconhecidos pela
reforma trabalhista.
A ampliação dos contratos atípicos concentrou-se em setores econômicos com maior
rotatividade e menores salários: 62% do saldo
de emprego com contratos intermitentes estavam nos setores de comércio ou serviços, com
menores salários. Esse setor, além de acumular
o maior saldo de contratos intermitentes, também é o segundo com maior diferença salarial
entre admitidos e desligados (-16,35%), o que
estimula a rotatividade.
As ocupações com maior saldo de contratos
intermitentes são respectivamente assistente
de vendas, servente de obras, alimentador
de linha de produção, faxineiro, vigilante e
garçom, o que sugere que as medidas para
“modernização” do mercado de trabalho,
reduzindo seguridade no trabalho acometem
prioritariamente ocupações que já eram mais
vulneráveis e com menores salários. O quadro
é semelhante entre os contratos por tempo parcial, com praticamente as mesmas ocupações
no topo do ranking.
O desligamento por comum acordo, criado
com a reforma, também é expressivo: Foram

94,5 mil desligamentos sob essa forma. Nesses casos, o trabalhador não acessa integralmente as verbas rescisórias e não tem acesso
ao seguro-desemprego.
Por estes dados é possível verificar degradação do mercado de trabalho, expressa na
redução em 9,7% do emprego com carteira
assinada no Brasil, passando de 36,5 milhões
de postos com carteira no trimestre encerrado
em dezembro de 2014 para 33,0 milhões no
trimestre encerrado em julho de 2018.
Ademais, observa-se recuo da ocupação
em geral, que passou de 92,9 milhões para
91,2, representando uma queda de 1,3% no
mesmo período. Em compensação, há expressivo aumento no número de empregadores
–11,7%, conta própria – 6,2%, emprego no
setor privado sem carteira – 5,8%, e do trabalho doméstico sem carteira – 8,9%.
Portanto, verifica-se uma redução da ocupação em geral, uma redução ainda mais intensa
dos empregos com carteira assinada e, por outro
lado, há o aumento do trabalho desprotegido.
Quando a reforma entrou em vigor, a taxa de
desemprego estava em 12,0%. O dado mais
recente da PNAD Contínua revela uma taxa
de desocupação de 12,4% – 12,9 milhões de
desocupados no país. (Fonte: Com Carta Capital
e Brasil de Fato)
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Parcerias

D

CNTS renova filiação à ISP

iante da necessidade de estar integrada
ao processo de globalização e de ocupar espaço importante nas discussões
internacionais voltadas para o mercado de
trabalho, a CNTS renovou a filiação à Internacional de Serviços Públicos - ISP. A proposta
foi aprovada pela diretoria e referendada pelo
Conselho de Representantes. Para a Confederação, o intercâmbio permite conhecer o
que se passa em outros países em relação ao
mercado de trabalho e organização sindical
e como esses trabalhadores estão reagindo,
além da troca de informações e experiências
sobre as atitudes tomadas com vistas a fortalecer a reação dos trabalhadores ao modelo
de exclusão social em curso desde o início da
década de 1990.
Nos últimos tempos, em todo o mundo, os
trabalhadores sofrem com as más condições
de trabalho e de remuneração. As reformas
ditas em nome da modernidade vêm retirando direitos fundamentais e precarizando
as relações de trabalho. As sucessivas crises
políticas e financeiras resultam em recordes
de desemprego e retirada de direitos.
Para a CNTS, é preciso somar esforços na
construção de um novo modelo de organização
do Estado e da sociedade e a saúde deve ser
uma das prioridades nas políticas de governo
no sentido de garantir direitos humanos e
sociais; a promoção de serviços públicos de
qualidade como essenciais para construir
sociedades justas; e incluir todas as pessoas
para que gozem de igual acesso e igualdade
de oportunidades. “Num mundo globalizado,
em que governos e patrões se unem para ditar
regras, não há como as representações dos
trabalhadores atuarem isoladamente”, analisa
o secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castagna.
O período de filiação à ISP, iniciado em
junho de 1998, propiciou a integração da
CNTS com os trabalhadores das américas.
Dirigentes da Confederação participaram, por
exemplo, de vários eventos com o objetivo de
debater saúde e previdência no Mercosul e
encaminhamento dos projetos de interesse dos
trabalhadores do ConeSul, com destaque para
o projeto da saúde sobre legislação, direitos
sindicais e currículo profissional.
Participaram, ainda, de reuniões da ISP na
sede da Organização Internacional do Trabalho - OIT, em Genebra, Suíça, abrindo espaço
para o debate sobre a escassez e a migração
do profissional enfermeiro, com elaboração

Julio Fernandes/Ag. Full Time

Diretoria discutiu pauta política e administrativa

de uma política para a questão; discussões
sobre as mudanças no mercado de trabalho,
violência no trabalho e desafios da mercantilização e dos sistemas de gestão dos serviços
de saúde. Discutiram também sobre o mercado
de trabalho na América Latina; controle social
e políticas públicas na construção do serviço
de qualidade; e definiram estratégias de atuação sobre a diferença salarial entre homens
e mulheres trabalhadores da saúde.
A Confederação se engajou aos vários
segmentos da ISP – jovens, gênero, raça e
LGBTI+, entre outros – que têm por objetivo
promover a igualdade de oportunidades, a formação política, visando fortalecer o movimento
sindical para ser mais inclusivo, melhorar a
comunicação, sensibilizar a categoria para
envolvimento na luta e inserir as temáticas na
estrutura das entidades e na pauta de reivindicações. Com a atuação nos fóruns da ISP, a
CNTS foi a primeira entidade brasileira filiada
a criar comitês específicos para a discussão
das políticas transversais e, posteriormente,
implantar a Diretoria para Assuntos de Gênero,
Raça, Diversidade e Juventude.
Como filiada à ISP, a CNTS foi a única
representante dos trabalhadores da saúde
brasileiros na reunião do grupo de trabalho
vinculado à OIT, em reconhecimento pelo trabalho junto ao movimento sindical, cabendo
à Confederação expor sobre a situação do
sistema de assistência à saúde, o comportamento estrutural dos empregados do setor e
as condições de trabalho.
Fellype Sales

Conselho de Representantes referendou filiação e analisou contas

Rosa é a cor
de outubro
A virada do mês da primavera coincide com o começo de uma das mais
importantes ações pela saúde feminina. O
Outubro Rosa é uma campanha mundial
de conscientização sobre o câncer de
mama e de colo de útero. De acordo com
dados do Instituto Nacional do Câncer INCA, a doença é a segunda que mais
atinge as mulheres no Brasil e no mundo.
Com uma verdadeira cruzada para
promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado do câncer de mama, o
Outubro Rosa deste ano tem ainda como
objetivo estimular a formação de redes de
apoio pela internet.
O principal objetivo do movimento é
alertar as mulheres para a necessidade de
exames preventivos, divulgar informações
sobre a doença e lembrar a importância
do diagnóstico precoce.
Segundo dados do INCA, estima-se
que cerca de 59.700 novos casos de
câncer de mama sejam diagnosticados no
Brasil em 2018. Esses números indicam
que a cada 100 mil mulheres, cerca de
56 desenvolverão a doença.
Estudos mostram como o diagnóstico precoce leva a um índice de cura
de 95%, já quando descoberto mais
tarde essa taxa cai para 50%. Além
disso, em cerca de 65% dos casos
diagnosticados de câncer de mama, as
mulheres conseguiram prevenir fazendo
exame de toque.
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Constituição Federal

Referência de cidadania e dire
Fellype Sales

Há

30 anos nascia a Constituição Cidadã brasileira. Foram 20 meses
de discussões na Assembleia Nacional Constituinte - ANC até a aprovação em
22 de setembro de 1988 e promulgação em 5
de outubro do mesmo ano. Após 21 anos de
ditadura militar (1964-1985), marcada pela
intensa repressão, supressão das liberdades
e perseguição política, em 1985 o Brasil,
enfim, saía de um “estado de coma profundo”
e voltava a respirar, embora “por meio de aparelhos”, um ar democrático. João Figueiredo,
último presidente do regime militar, promoveu
a abertura do governo de maneira “lenta e
gradual”. O pontapé inicial foi a aprovação da
Lei Orgânica dos Partidos, que possibilitou a
criação de outras siglas e, consequentemente, a extinção do bipartidarismo. O primeiro
quadro partidário após a Lei incluía o Partido
dos Trabalhadores (PT), o Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido Democrático Social
(PDS – antiga Arena) e o Partido Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB – antigo MDB).
Politicamente, o grupo mais forte dentro da
Assembleia Constituinte foi o Centro Democrático, conhecido como Centrão, base de apoio
do governo Sarney formada por parlamentares
do PMDB, PFL, PDS, PTB e algumas legendas
menores. Visando dar maior resistência às
pautas do Centrão, formou-se a “Articulação
Progressista”, da qual participava uma ala
menor de parlamentares do PMDB, além do
PT, PDT, PSB, PCdoB e PCB. Havia, também,
um setor intermediário que fazia alianças com
os dois agrupamentos mais definidos política e
ideologicamente, conforme as circunstâncias.
Na área da saúde, a participação do
controle social da saúde pública no Brasil
garantiu a criação do Sistema Único de
Saúde, resultado de um processo de articulação do Movimento pela Reforma Sanitária
e de diversas pessoas comprometidas com o
reconhecimento dos direitos sociais de cada
cidadão, ao determinar um caráter universal
às ações e aos serviços de saúde no país. O
processo de consolidação do SUS implicou
em mudanças na legislação, buscando a melhor implementação do Sistema. A criação
do SUS tem sido considerada como a maior
política de inclusão social no país inserida
sob o novo regime democrático.
Desde a instituição do sistema público de
saúde, quatro pontos sobre a gestão têm sido
apontados como fundamentais: a descentralização, o financiamento, o controle social e a
gestão do trabalho. O direito à saúde, afirmado
na Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948, está claro na Constituição Federal de
1988, que define a saúde como direito de todos e dever do Estado, indicando os princípios
e diretrizes legais do Sistema Único de Saúde.

Direitos Trabalhistas

Com o fim do regime de exceção, a sociedade, representada pelos movimentos sindical
e sociais, estava ansiosa por liberdade e por
direitos e isso refletiu-se no trabalho dos parlamentares. A maioria, no entanto, não tinha
noção de como se fazia uma Constituição. O
trabalho foi dividido em comissões e subco-

missões acerca dos temas que seriam tratados.
Sob a coordenação do advogado trabalhista
Ulisses Riedel de Rezende, o Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar - Diap
teve papel decisivo no processo constituinte
ao convocar as lideranças sindicais das várias
entidades e dos diversos ramos para construir
uma proposta com o máximo de consenso possível sobre as reivindicações dos trabalhadores
a serem consagradas como direitos na nova
Constituição. A Emenda Popular foi subscrita
por todos os segmentos do movimento sindical.
As confederações de trabalhadores, centrais sindicais e entidades de servidores
públicos coletaram mais de um milhão de
assinaturas de apoio à proposta de consenso,
assumida pelo então deputado Geraldo Campos (PSDB-DF), presidente da Subcomissão
de Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, e subscrita por líderes e parlamentares
de vários partidos. Protocolada na Presidência
da Câmara dos Deputados, dia 6 de maio de
1987, a proposta foi aprovada quase na íntegra pelo colegiado. Todos os direitos do artigo
7º da Constituição faziam parte da Emenda.

Liberdade e igualdade

Quanto às liberdades previstas no texto
constitucional, devem-se mencionar a liberdade de locomoção, a liberdade de pensamento e de consciência, a liberdade de expressão e de reunião. O art. 5°, XV, protege a
liberdade de locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer
ou dele sair com seus bens. O dispositivo
resguarda o direito de ir, vir e ficar, que se
consubstancia na livre movimentação nas
ruas e praças e na possibilidade de mudar
de cidade, de Estado ou de região.
É livre, da mesma maneira, a entrada e
saída do território nacional. A liberdade de
locomoção somente poderá ser restringida
em tempo de guerra, mas essa restrição não
deverá resultar na sua completa eliminação.
O habeas corpus é o instrumento que garante
juridicamente a tutela do direito de ir e vir.
A liberdade de pensamento manifesta-se
sob duas formas diferentes, mas complementares: a liberdade de consciência e a liberdade
de expressão. A primeira é de foro íntimo, revelando-se no plano de consciência individual.
Ela indica que ninguém poderá ser compelido a
pensar desta ou daquela forma. O seu exercício
pressupõe o direito de escolher entre múltiplas
opções que se oferecem.
O direito à igualdade foi consagrado pela
Constituição vigente em duas acepções diferentes. A igualdade tem, em primeiro lugar,
o sentido de isonomia, isto é, de igualdade
perante a lei. Vincula-se, sob esse aspecto,
ao princípio da legalidade, que se constitui no
fundamento do Estado de direito. O princípio
da legalidade instaura a igualdade formal
em oposição aos privilégios estamentais da
Idade Média. Ele surge, por outro lado, com
a finalidade de evitar o arbítrio, estabelecendo
limites objetivos à ação dos governantes. Com
isso, pretendeu-se submeter o poder público ao
império da lei de tal sorte que as obrigações e
proibições resultem exclusivamente da ordem
legal. A vontade pessoal do chefe é substituída
pela ordem impessoal da lei.

Participação Popular

O processo constituinte ficou marcado na
trajetória constitucional brasileira pela sua inovadora abertura à ampla participação popular,
motivada pelo anseio de redemocratização
do país. Como consequência dessa abertura,
a elaboração do texto foi precedida de um
debate longo e tecnicamente difícil, mas, ao
mesmo tempo, rico e democrático. De fato, a
participação dos movimentos sociais ao longo
da constituinte não foi constante e tampouco
uniforme.
Os obstáculos à mobilização não foram
poucos: o palco principal era o inóspito
planalto central; a mobilização social após
a ditadura militar teve os seus altos e bai-
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eitos, Carta completa 30 anos
Fotos: Arquivos Câmara e Senado

Parlamentares comemoraram avanços da Carta Cidadã

Movimentos sociais e sindical tiveram participação ativa na elaboração do texto

xos, sem, no entanto, provocar uma ruptura
com a ordem institucional; o baixo grau
de organização de grande parte dos novos
movimentos que surgiam nas periferias das
principais cidades em torno da luta pelas
condições básicas de sobrevivência; as
pautas de reivindicações de grupos temáticos que apenas começavam a atuar como
movimentos nacionais ainda não estavam
amadurecidas interna e externamente; com
isso, a identidade e os quadros interpretativos
de muitos movimentos ainda estavam em
processo de formação.
Mesmo assim, entre novembro de 1986
e setembro de 1988, foi possível identificar 225 eventos relacionados ao processo

constituinte. Ou seja, uma média mensal de
9,78 mobilizações sociais em torno da ANC
no período.
O tipo de ação coletiva mais empregado
foram as demonstrações públicas (manifestações, comícios, etc.), com 40 eventos diferentes no período (16% do total). Caravanas
a Brasília e lobbies de maior ou menor grau
nos corredores e no plenário do Congresso
Nacional. As demonstrações públicas foram
instrumentos fundamentais para que os movimentos exprimissem a sua força e unidade
perante os constituintes e a opinião pública,
colocando suas reivindicações em discussão
na sociedade e no parlamento.
Ao completar 30 anos de vigência, a Cons-

tituição é reconhecida por ter textos generosos
em direitos, mas sem aplicação plena. Segundo dados do Congresso Nacional, 119 dispositivos estão pendentes de regulamentação. Desses, 29 sequer têm proposição apresentada. A
inconstância do cenário e a rotatividade entre
os partidos políticos no governo da República, com ideologias diversas e distintas visões
sociais, econômicas e no campo das políticas
públicas têm sido os principais fatores para a
inefetividade de muitas garantias constitucionais. Na próxima legislatura, os trabalhadores
devem ficar atentos àqueles que, de alguma
maneira, não defendem os dispositivos ali
constados e procuram tirar de nossa Constituição sua característica de cidadã.
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Enfermagem

Entidades sindicais da enfermagem denunciam
desvio de finalidade do Cofen e Corens

A

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social - CNTSS e a Federação Nacional
dos Enfermeiros - FNE denunciam o desvio
de finalidade por parte dos Conselhos Regionais do Ceará, Paraná e Santa Catarina, por
sugerirem a instituição de um piso salarial
ético para os profissionais destes estados,
usurpando atribuições sindicais. A denúncia
refere-se também à postura do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no que se refere
à homologação de tais atos.
Conforme matéria jornalística divulgada
no site do Cofen, datada de 21 de junho de
2018, os respectivos Coren’s reconhecem que
as recomendações “não são uma imposição
salarial – pauta referente aos sindicatos profissionais da área – mas uma sugestão para
que os trabalhadores possam obter, junto aos
sindicatos, melhores negociações em acordos
coletivos e uma valorização da profissão”.
Ainda segundo o texto publicado, “a iniciativa
do piso salarial ético pretende dar vazão à pressão das entidades e dos profissionais quando é
oferecido um salário irrisório. A principal ideia
é demonstrar ao empregador que o valor abaixo
deste piso salarial ético sugerido contraria os
princípios de dignidade ao exercício da profissão”. E continua: “A principal ideia do Cofen é
levar esta decisão para todos os estados. A partir
disto, os próprios conselhos regionais irão propor
os valores e sugerir este piso salarial ético para
a Enfermagem de todo o Brasil”.
As entidades apontam o desvio de finalidade na tentativa de usurpação das atribuições
dos sindicatos, no que se refere à reivindicação
de demandas laborais, como a questão salarial. Além disso, rejeitam as decisões tomadas
por entenderem que a postura do Cofen e dos
Coren’s vem confundir os profissionais ao criar
a falsa ilusão de que a medida seria capaz de
solucionar o grave problema da baixa remuneração atribuída à enfermagem, em grande
parte por falta de uma legislação própria.
Problema que, por suas atribuições finalísticas,
os conselhos não conseguem resolver.

Piso salarial justo e digno está na pauta nacional da enfermagem

As decisões dos conselhos têm ainda o
agravante de suscitar conflitos entre profissionais e representação sindical, assim como
entre entidades sindicais e conselhos, vêm
conflitar com a pauta maior da enfermagem
e tiram do foco a luta unitária das entidades
sindicais pela aprovação de projeto que tramita no Congresso Nacional e que propõe a
instituição de um piso salarial nacional justo
e digno para a categoria.
A má remuneração é um dos mais graves
problemas da saúde, assim como a ausência
de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários,
questões que passam pelo Poder Legislativo.
“Não será com a sugestão de pisos éticos, logo
não aplicáveis por não terem a obrigação de
cumprimento, que vamos solucionar o problema da baixa remuneração dos profissionais”,

ressalta o secretário-geral da CNTS, Valdirlei
Castagna.
Visando a valorização profissional, além da
remuneração adequada, a pauta das entidades
sindicais para a Enfermagem inclui também
a jornada de 30 horas semanais; formação e
qualificação profissional; educação continuada,
com acesso a cursos de aperfeiçoamento e a
cursos superiores, por meio de políticas públicas
permanentes; condições dignas de trabalho;
combate ao Ensino à Distância; combate ao
assédio moral no trabalho. Como também a luta
pela garantia de espaço digno para o descanso
e alimentação e a efetiva aplicação da Norma
Regulamentadora 32 nas unidades privadas e
sua extensão aos serviços públicos, no sentido
de garantir boas condições de saúde e segurança
para o trabalhador no local de trabalho.

Cofen veda ensino de técnicas a cuidador de idoso
O Conselho Federal de Enfermagem Cofen aprovou resolução que normatiza a
atuação do enfermeiro nos cursos de formação de cuidadores de idosos. A norma
proíbe que enfermeiros ensinem práticas
de enfermagem que exijam a aplicação de
conhecimentos técnico-científicos, tanto
em aulas teóricas como em atividades de
estágios, já que os cuidadores não são profissionais da enfermagem, mas apenas uma
ocupação sem nenhum tipo de regramento
para a atividade. Os cuidadores devem ficar
responsáveis apenas por atender as necessidades humanas básicas nas quais não se
tenha necessidade de emprego de cuidados
e técnicas de enfermagem.
A regulamentação da profissão de cui-

dador, objeto do Projeto de Lei da Câmara
11/2016, do deputado federal Felipe Bornier (PHS/RJ), foi aprovada pela Comissão
de Assuntos Sociais do Senado e será analisada pelo plenário. De acordo com o texto, a
atividade deve ser exercida por diplomados
no ensino fundamental, com curso de qualificação na área, além de idade mínima
de 18 anos, bons antecedentes criminais e
atestados de aptidão física e mental.
A CNTS reconhece as dificuldades de
famílias que, por vezes, necessitam contar
com auxiliares nos cuidados a idosos e outros
familiares. No entanto, se preocupa quando
se trata de exercer funções exclusivas de profissionais da enfermagem, ressaltando que a
troca de um medicamento, a aferição errada

de sinais vitais, a realização inadequada e
sem os cuidados necessários de um curativo,
por exemplo, podem interferir e até agravar as
condições de saúde de um doente.
Por isso, sugeriu que fosse vedada a
contratação dos profissionais previstos na
lei por instituições e estabelecimentos de
serviços de saúde. A preocupação da CNTS
está no fato de que o contrato do cuidador
pode ser realizado por pessoa jurídica.
Há o temor de que donos de hospitais se
utilizem da lei para separar alas nas unidades, destinadas a pessoas que passam por
internações prolongadas e exigem cuidados
menos complexos, para contratar cuidadores para substituir auxiliares e técnicos de
enfermagem na assistência.
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Enfermagem

Ministro da Saúde assina resolução
contra exame de proficiência

O

ministro da Saúde, Gilberto
Occhi, homologou a Resolução nº 586, de 6 de junho
de 2018, do Conselho Nacional de
Saúde - CNS, contrária à realização
do Exame Nacional de Proficiência
(“exame de ordem”) como requisito
obrigatório para o exercício legal
das profissões de nível superior
da área da saúde. A homologação
ocorreu em reunião ordinária do
CNS, realizada em agosto.
A Resolução 586 tem como
base o Parecer Técnico nº 100,
aprovado pelo Conselho em 5 de
junho de 2018, e ressalta que “a
avaliação da educação superior
deve ocorrer a partir de mecanismos que verifiquem a estrutura, os
processos e os resultados da formação em saúde, não podendo ser
fundamentada apenas em uma única avaliação
dos estudantes, ao final de sua graduação, e
que a qualidade da formação depende de um
conjunto de dimensões que engloba desde os
aspectos relacionados à gestão, aos projetos
pedagógicos, à infraestrutura de ensino e ao
corpo docente”.
O Conselho considera no documento “que
a complexidade da realização de processos
avaliativos da educação superior não pode se
restringir apenas à dimensão discente, pois
desresponsabilizaria o governo e as próprias
Instituições de Ensino Superior - IES de seu
papel social na garantia da qualidade do
ensino”. Considera ainda “a importância da
avaliação seriada ao longo do curso, com
caráter processual, contextual e formativo,
utilizando-se de instrumentos e métodos que

CNTS presente
no 6º Conaten
O diretor de patrimônio da CNTS e dirigente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Trabalhadores em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
São Paulo - SinSaudeSP, Geraldo Isidoro de
Santana, representou as entidades no 6º
Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos
de Enfermagem - Conaten, que debateu sobre atuação da enfermagem nas políticas de
saúde. Um dos temas tratados no Congresso
foi o índice de desemprego dos profissionais
de nível médio. Segundo os palestrantes, são
8% de trabalhadores da área desempregados
e é necessário encontrar soluções para inserir
esses profissionais no mercado de trabalho.
O evento abordou ainda sobre Especialização: ferramenta para o desenvolvimento
técnico e científico. Para Isidoro, o Congresso
empodera os profissionais da enfermagem
e mostra a importância da organização das
entidades representativas da classe na busca
de mais valorização e melhores condições de
trabalho. O Conaten, promovido pelo Cofen
e Anaten Nacional, teve a participação da
Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos
de Enfermagem - Conatenf.

SUS Conecta/CNS

analisem conhecimentos, habilidades, atitudes
e cidadania dos estudantes”.
O documento aponta que “os processos
avaliativos periódicos têm caráter abrangente, que incluem também a autoavaliação
por parte de gestores, docentes e estudantes, e geram subsídios para que, diante
dos resultados, as instituições de ensino e
governamentais estabeleçam estratégias de
melhorias e aprimoramento no processo de
ensino-aprendizagem”. Na resolução, alerta
“que o Exame de Proficiência poderia trazer
fragilidades aos processos de avaliação em
curso no país e pode ter, como consequência mais efetiva, a proliferação de cursos
preparatórios”.
Para o Conselho, “a avaliação não deve ser
focada apenas nos concluintes dos cursos de

formação, pois responsabilizaria
apenas um dos atores envolvidos
no processo, mas, ao contrário,
deve abranger além dos estudantes,
também as instituições de ensino e
os cursos de graduação, de forma
complementar e articulada, envolvendo na sua realização, gestores
das IES, comunidade local, docentes e discentes”. Portanto, “problemas estruturantes relacionados à
qualidade da formação em saúde
não podem ser solucionados com
a proposta pontual de realização
do Exame”.
A resolução destaca que “é
dever do Estado a responsabilidade pela adequada formação
profissional dos(as) trabalhadores(as) da área da saúde” e que
está inserida nas atribuições da
direção nacional do Sistema Único de Saúde,
a quem compete “promover a articulação
com os órgãos educacionais e de fiscalização
do exercício profissional, bem como com
entidades representativas de formação de
recursos humanos na área”.
Em defesa da assistência de forma humanizada e qualificada, com base no que preconiza os princípios do SUS, a CNTS realizou
seminário sobre exame de suficiência na graduação em enfermagem, que foi marcado por
cobranças na qualidade do ensino. O evento
definiu a posição contrária dos dirigentes da
entidade, respaldada pelas entidades sindicais
e de classe representativas da categoria. Além
da Confederação, a ABEn, ANATEN, CNTSS,
ENEEnf e FNE se posicionaram unânimes
contra o projeto.

Conselhos profissionais
pedem fim do ensino à distância
Mais de 400 pessoas estiveram reunidas na Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina - Alesc para participar
de audiência pública contra o ensino à
distância na saúde, convocada pela Comissão de Saúde, tendo como requerente
a deputada Ana Paula Lima. Os presentes
se manifestaram contrários aos cursos EaD
para a formação de profissionais da área,
tanto em nível técnico quanto superior.
Na plateia estavam profissionais e
lideranças dos conselhos profissionais,
professores e acadêmicos de graduação e
de cursos técnicos de várias regiões do Estado. O posicionamento vai servir de base
para os documentos que serão formulados
a partir dos encaminhamentos retirados na
audiência.
A deputada Ana Paula Lima, enfermeira
de profissão, considera o EaD incompatível
com as necessidades de formação desse tipo
de profissional, pela indispensabilidade do

desenvolvimento das práticas envolvidas no
processo e o contato com o paciente. “Não
se trata de revogar o papel das tecnologias
e das inovações tecnológicas, algo que
defendemos e queremos a ampliação e o
fortalecimento do seu uso, mas de uma forma apropriada, não como está acontecendo
atualmente. A formação à distância para
estes profissionais não é apropriada e pode
comprometer de forma brutal a qualidade
do atendimento prestado no país”, disse.
A deputada também se mostrou preocupada com o aumento expressivo do número
de vagas de graduação na área da saúde ofertadas na modalidade EaD, que teria saltado
de 274,6 mil para 521,4 mil no último ano,
em razão da regulamentação pelo governo.
A audiência aprovou apoio ao PL 293/2016
e ao PL 2.891/2015, do deputado federal
Orlando Silva (PCdoB-SC), que proíbe a formação não presencial em todos os cursos da
área da saúde. (Fonte: Coren/SC)
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Austeridade faz mal à saúde
Caso a política de austeridade fiscal fosse revogada, 20 mil mortes
de crianças até 5 anos e 124 mil internações seriam evitadas até 2030

Do

ponto de vista formal, a saúde é
para estados, Distrito Federal e municípios sebásica e vigilância em saúde dos municípios
um direito de todos e um dever
rão reduzidas, afetando o financiamento das
com menor poder econômico deve ser predo Estado. Apesar de se tratar
ações de saúde desenvolvidas pelas esferas
judicado e devem ser acirradas as pressões
de uma determinação constitucional, o SUS
subnacionais. Nos três primeiros anos da sua
dos hospitais privados e filantrópicos, das cornão recebeu recursos suficientes para ampliar
implantação, a EC 95 dará um prejuízo de
porações de especialistas, das organizações
sua universalidade e integralidade nesses 30
R$ 6,8 bilhões ao SUS, se comparada com
sociais de saúde e dos laboratórios farmacêuanos, considerando o baixo volume de recuro nível de aplicação que teria ocorrido com
ticos quanto à prioridade de contratação de
sos aplicados em Ações e Serviços Públicos
a manutenção da EC 29.
despesas e pagamentos. Essa mudança pode
de Saúde (ASPS) pela União, Estados, Distrito
Para mensurar os possíveis efeitos da
piorar também o monitoramento e a avaliação
Federal e Municípios, também nas comparapolítica de austeridade fiscal sobre o gasto
da utilização descentralizada dos recursos
ções internacionais.
Rovena Rosa/Agência Brasil oriundos do Fundo Nacional
Nesses 30 anos, houde Saúde, tanto pelo gestor
ve uma primeira regra para
federal, como pelo controle
o financiamento do SUS,
social.
estabelecida nos Atos das
Quanto aos impactos nas
Disposições Constitucionais
condições de saúde da poTransitórias, que reservava
pulação, segundo Rasella et
30% do Orçamento da Seal. (2018), caso a política
guridade Social para saúde,
de austeridade fiscal fosse
mas não foi cumprida. A regra
revogada, 20 mil mortes de
constitucional que acabou vicrianças até cinco anos de
gorando, por um longo tempo,
idade e 124 mil internações
foi a Emenda Constitucional
seriam evitadas até 2030.
nº 29/2000, que estabeleceu
A austeridade, para além
o limite mínimo (piso) de aplide promover cortes, aumencação em ASPS.
ta a demanda por serviços
Para a União, deveria ser
públicos de saúde. Segundo
no mínimo igual à despesa
pesquisa da Confederação
empenhada no ano anterior
Nacional da Indústria (2018),
atualizada pela variação pera proporção de brasileiros que
centual do valor nominal do
utilizou algum serviço em
Produto Interno Bruto - PIB do ano anterior;
público em saúde nos próximos anos, realizahospital público cresceu de 51%, em 2011,
para os estados e Distrito Federal, 12% da
mos um exercício contrafactual. Considerando
para 65%, em 2018. Esse aumento é fruto,
Receita de Impostos e Transferências Constudo mais constante entre 2001 e 2015,
em parte, da crise econômica que se instautitucionais de Impostos do exercício da aplicompara-se o montante que foi empenhado
rou no país a partir de 2015, que fez com
cação; para os municípios, 15% da Receita
na vigência da EC 29 com a estimativa do
que muitas famílias ou perdessem os planos
de Impostos e Transferências Constitucionais
piso, caso estivesse vigente a EC 95.
de saúde empresariais ligados ao emprego
de Impostos. Em 2015, essa
A avaliação retrospectiva
ou perdessem a capacidade de pagar plaregra havia mudado para
demonstra que haveria uma
nos individuais. Mais além, para evitar uma
Documento do
União pela EC 86/2015,
queda acentuada do gasto
piora das condições de saúde, seria preciso
que fixou o piso em 15% Tribunal de Contas da em relação ao PIB (0,5 pp.),
mitigar o crescimento da pobreza, garantinda Receita Corrente Líquida
tornando
mais
grave
o
quadro
do, por exemplo, a sustentabilidade de dois
União, aprovado por
(RCL), que seria atingido de
de redução do já insuficiente
programas sociais como o Bolsa Família e a
unanimidade, afirma financiamento do SUS, dada Estratégia Saúde da Família.
forma escalonada até 2020.
A Emenda Constitucioa importância do governo
Portanto, com o subfinanciamento da
que se a EC 95 não
nal 95/2016 alterou essas
federal no financiamento das
saúde, agora agravado pela EC 95, haverá
sofrer alterações,
regras, o que agrava o subações e serviços públicos de
um descompasso alarmante com cada vez
a máquina pública
financiamento do SUS. Se
saúde. Em termos per camais brasileiros procurando hospitais públihouve ganho – aparente – em
pita,
descontada
a
inflação
cos. Além disso, o aumento do desemprego
sofrerá paralisia total
2017, com a antecipação
a preços médios de 2015,
e da pobreza, provocado pelas políticas de
no primeiro semestre enquanto a EC 29 apresentou austeridade, já teve e poderá ter ainda mais
do piso de 15% da RCL, a
partir de 2018, a nova regra
uma tendência de recuperaimpacto no número de pessoas que passam
de 2024
de cálculo desvincula o piso
ção do gasto, caso aplicada
a depender exclusivamente do SUS em retanto da variação nominal do
a EC 95, o gasto per capita
lação à assistência à saúde, aumentando a
PIB (EC 29/2000) e da RCL (EC 86/2015).
diminuiria acentuadamente (R$ 150) com
demanda no curto prazo.
De 2018 em diante, o valor mínimo aplicaconsequências preocupantes sobre a qualiPor fim, a aplicação da política de austedo será equivalente ao piso do ano anterior
dade da atenção à saúde do SUS e sobre as
ridade fiscal assume contornos dramáticos,
corrigido apenas pela inflação, sem qualquer
condições de saúde da população brasileira,
ameaçando a saúde como direito social seletiganho real e com queda per capita.
em especial dos estratos inferiores de renda.
vo, pois ela acaba penalizando principalmente
Com a mudança imposta pela EC 95, apeÉ importante dizer que estados e municías classes de renda baixa e média, justamente
sar do piso, os recursos federais alocados para
pios, importantes executores dos gastos em
os setores sociais que mais precisam do SUS.
saúde devem cair de 1,7% do PIB para 1,2%
saúde, não escapam das restrições orçamen(Fonte: Austeridade e Retrocesso – Impactos
do PIB em 2036 e, por conseguinte, 2/3 das
tárias e financeiras decorrentes da Emenda
da política fiscal no Brasil, capítulo sobre a
despesas do Ministério da Saúde transferidas
95: o financiamento das ações de atenção
saúde)
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Trabalhadores da saúde contam
com nova estrutura para a luta sindical

U

ma noite de
festa para os
trabalhadores
da saúde do nível
médio do Ceará. Foi
assim a noite da sexta-feira, 28 de setembro, quando foi
inaugurada a nova
sede do Sindsaúde
Ceará. O prédio, com
quatro pavimentos,
fica na Rua Pe. Mororó, 670 – Centro e
A sede é uma conquista ousada e corajosa da atual gestão dos Sindicato
foi construído do zero,
em uma ação ousada e corajosa da atual gesencerrado pelo secretário da saúde do Estado,
durante as perseguições políticas sofridas por
tão do Sindicato. A nova sede deve fortalecer a
Henrique Javi, que representou o governador
sua família. Um vídeo cedido pelo Sindicato
luta sindical além de ajudar a revitalizar essa
do Estado, Camilo Santana. Javi parabenizou
dos Metalúrgicos do ABC, feito em homenaregião do centro de Fortaleza.
a entidade e a categoria pela nova conquista
gem a dona Marisa foi exibido, emocionando
Participaram do evento o secretário-geral
e ressaltou a capacidade de articulação e
os presentes. Marisa Letícia foi operária desde
da Confederação Nacional dos Trabalhadores
mobilização da atual gestão do Sindicato, que
os 13 anos e teve atuação marcante ao lado
da Saúde - CNTS, Valdirlei Castagna, além de
assegurou inúmeras conquistas tanto para
do presidente Lula, deixando um legado de
representantes de centrais sindicais, trabalhaservidores da saúde como para os ACS.
coragem, força e resistência a todas as bradores da saúde da capital e interior do Estado,
Valdirlei Castagna ressaltou a inaugusileiras. Após a emocionante homenagem, o
representantes de entidades de classe, como
ração como momento importante para o
ato foi encerrado com palavras de ordem de
OAB e Coren, além de autoridades do poder
Sindicato e para a categoria representada e
Lula Livre.
público e parlamentares.
parabenizou a diretoria e os trabalhadores
O rito de inauguração seguiu com descerA presidente do Sindsaúde, Marta Brandão,
pela conquista. Segundo ele, o novo esparamento da placa do auditório, corte de fita
abriu o evento falando da alegria de poder estar
ço vai propiciar melhores condições para
na entrada do prédio, descerramento da placa
celebrando mais esta importante conquista
atendimento à categoria e aos dirigentes de
inaugural do novo prédio e visitação às novas
para os trabalhadores da saúde. Ela falou
outros municípios e também para desenvolinstalações. A nova sede do Sindsaúde tem
sobre a importância de resistir a todas as
ver projetos de formação, uma das metas da
quatro pavimentos, com auditório para 200
formas de retrocessos que atacam os direitos
entidade. “Nos dias de hoje, com as reformas
pessoas, consultório médico e odontológico,
dos trabalhadores da saúde. Marta agradeceu
impostas pelo governo e pelo Congresso
sala para atendimento jurídico e elevador para
a categoria pela confiança depositada na entiNacional, com redução da captação de reacessibilidade.
dade e ressaltou que o momento pede unidade
cursos, a inauguração tem importância maior
A solenidade foi encerrada com festa
e força para derrotar a ameaça do fascismo
ainda e significa ato de coragem da diretoria
no terraço do quarto pavimento do prédio,
que bate à porta da população brasileira nas
em concluir o projeto em andamento”, disse.
onde foi servido coquetel e os convidados
eleições deste ano.
Após as falas das autoridades presentes
celebraram o momento com música ao vivo.
“É preciso votar em candidatos e candique estavam à mesa, foi feita uma homenagem
Um momento histórico para ficar marcado
datas que lutem pelos interesses da classe
à ex-primeira dama Marisa Letícia Lula da
na memória de todos os presentes. (Com
trabalhadora”, afirmou. O momento de falas foi
Silva, que faleceu em fevereiro do ano passado
Ascom Sindsaúde/CE)

PRT e Sindicatos cobram repasses do Ipaseal e da Sesau
Em audiência realizada dia 2 de
outubro, na Procuradoria Regional do
Trabalho, os sindicatos dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, dos
Enfermeiros e dos estabelecimentos
de serviços de saúde, cobraram da
Secretaria de Estado da Saúde Sesau e do Instituto de Previdência
Estadual - Ipaseal os pagamentos dos
repasses para os hospitais que fazem
parte das empresas que prestam serviços de saúde para o plano de saúde
estadual e para o SUS em Alagoas,
respectivamente.
O procurador do trabalho, Cássio Araújo, deu prazo de 20 dias para que a Sesau
apresente relação nominal com os valores
discriminados por empresa que recebe incentivo estadual. Ao Ipaseal, o procurador
pediu a relação das clínicas e hospitais

credenciados e o volume total da dívida.
O procurador vai convocar os secretários
de Saúde e Finanças do Estado, além do
presidente do Ipaseal, para comparecer à
audiência, marcada para 30 de outubro.
Estiveram presentes representantes do

Hospital do Açúcar, do Hospital de
Porto Calvo, da Secretaria de Saúde
do município de Chã Preta, do centro
especializado de Palmeira dos Índios.
As empresas disseram que os pagamentos estão entre dois e quatro meses de atraso. Segundo informações
ditas na audiência, somente o Ipaseal
deve R$ 20 milhões aos prestadores
de serviços. O número foi negado pelo
representante do Instituto.
O atraso nos repasses tem gerado
efeito cascata nos hospitais. “Em
decorrência do atraso do Estado, os
trabalhadores ficam sem receber. E agora,
com a proximidade do fim do ano, o temor
é principalmente com o não pagamento do
13º salário, situação que coloca os profissionais em situação bem difícil”, ressalta Mário
Jorge Filho, presidente do Sateal.
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Ao comemorar 40 anos Fetessesc
realiza XXVII Encontro Estadual de
dirigentes sindicais e trabalhadores
Ocorreu nos dias 18 e 19 de
setembro, em Florianópolis, o
XXVII Encontro Estadual de dirigentes sindicais e trabalhadores. A
realização do Encontro é uma ação
histórica da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Estado de
Santa Catarina - Fetessesc e tem
como finalidade proporcionar a
troca de experiências e o fortalecimento dos sindicatos do Estado.
O evento foi realizado em parceria
com a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde - CNTS.
Participaram da mesa de abertura do XXVII Encontro o presidente da Federação dos Trabalhadores de Santa Catarina,
Cleber Ricardo Cândido da Silva; o presidente
da Federação dos Trabalhadores do Rio Grande
do Sul, Milton Francisco Kempfer; o tesoureiro-geral da CNTS, Adair Vassoler; e a presidente
da CUT Santa Catarina, Anna Julia Rodrigues.
No primeiro debate os representantes das
entidades presentes puderam compartilhar de
que forma estão atuando contra os ataques
ao movimento sindical, para assim continuar
garantindo a conquista dos direitos dos trabalhadores.
A partir dos temas abordados no evento,
os participantes puderam debater sobre gestão
sindical, direito coletivo do trabalho, responsabilidade do dirigente sindical e financiamento
do movimento sindical. A consultora jurídica
da CNTS, Zilmara Alencar, destacou a importância do planejamento estratégico para
a organização sindical. Para a advogada, as
entidades sindicais devem realizar pesquisas
que mostrem a realidade social dos trabalhadores da saúde. “É preciso conhecer quais são
os reais interesses da categoria. E para isso a
pesquisa nos locais do trabalho é um método
essencial de aproximação com as pautas dos
trabalhadores”, explicou.
O diretor-técnico do Dieese, Clemente Ganz
Lúcio, ministrou a palestra sobre Financiamento das Organizações Sindicais. Ele chamou
atenção para as mudanças que a tecnologia e o

mercado financeiro estão impondo ao mercado
de trabalho. De acordo com Clemente Ganz
Lúcio, a organização sindical também será
afetada nesse processo.
No segundo dia do evento, dirigentes
sindicais de Chapecó, Concórdia, Caçador,
Tubarão, Criciúma, Itajaí e Joaçaba realizaram
um essencial debate sobre a garantia de representação dos trabalhadores em um momento
em que os ataques aos direitos trabalhistas
têm atingido o pilar da estrutura sindical. Para
o diretor da Fetessesc Jânio Silva, o Encontro
Estadual cumpriu novamente seu essencial
papel em Santa Catarina. Ele ressaltou a participação de trabalhadores que estão iniciando
na luta sindical. “A troca de experiências ocorre
não só entre os sindicatos, que trazem de suas
regiões importantes vivências de atuação sindical, mas também ocorre entre as gerações
dos dirigentes sindicais que contribuem umas
com as outras”, destacou.
O presidente da Fetessesc, Cleber Ricardo
Cândido da Silva, destacou a importância
do debate de ideias entre os dirigentes
sindicais. “Mais uma vez o XXVII Encontro
Estadual se mostra necessário para nossa
caminhada de luta, pois é nesse debate de
ideias diferentes que estamos construindo
uma defesa ao trabalhador ainda mais resistente perante as retiradas de direitos dos
trabalhadores”, declarou. (Fonte: Priscila dos
Anjos - Ascom Fetessesc)

Diretoria do Sitessch visita base
A atividade é realizada com frequência
pela diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Chapecó e Região - Sitessch e
objetiva estar cada vez mais próximo dos
trabalhadores. As cidades visitadas fazem
parte da região oeste de Santa Catarina.
Nas visitas, os diretores esclareceram dúvidas, entregaram informativos do Sindicato,
da Federação e da CNTS aos trabalhadores,
além de dialogar com representantes administrativos de alguns hospitais.
Os materiais distribuídos são ricos em
informações e abrangem conteúdos trabalhistas, sindicais, informações sobre dúvi-

das da categoria e orientações de combate
à retirada de direitos. (Fonte: Sitessch)

SindSaúde Joaçaba
é reconhecido pelos
bons serviços
Pesquisa realizada pelo Instituto Delta de
Pesquisas classificou o SindSaúde de Joaçaba
como entidade que possui atendimento de
qualidade e reconhecimento pela indicação
pública e bons serviços prestados à comunidade e aos trabalhadores representados. De
acordo com os dados, 41% dos trabalhadores classificam como excelente a atuação do
Sindicato. Para a presidente do SindSaúde,
Antônia Gab, a pesquisa mostra os esforços
da entidade na defesa e conquista de direitos
para os trabalhadores em serviços de saúde
da região. “Estamos lisonjeados pelo reconhecimento que o trabalhador expressou nesta
pesquisa”, disse. (Fonte: Fetessesc)

SindSaúde
de Caçador é
homenageado
Em sessão solene,
a Câmara Municipal de
Curitibanos entregou
a Comenda de Mérito
Curitibanense ao Sindicato dos Trabalhadores
da Saúde de Caçador e
Região pelos relevantes
serviços prestados ao
município. Estiveram
presentes na homenagem a presidente do Sindicato, Leodália Aparecida de Souza, e os diretores Elenara Maciel,
Rafaela Fernandes, Angela Goeten, Vera Márcia
Varela, Márcia Maciel e João Paulo Fernandes
da Silva. Também prestigiou a cerimônia o presidente da Fetessesc, Cleber Cândido.
Para Leodália de Souza, a homenagem
reconhece e valoriza o importante trabalho do
SindSaúde de Caçador e Região e a essencial
função das entidades sindicais na sociedade.
“A direção do SindSaúde está honrada em
receber essa homenagem, pois mostra reconhecimento pelo vital trabalho voltado à defesa
e luta por direitos para os trabalhadores realizado pelo Sindicato da categoria na região de
Curitibanos”, disse Leodália de Souza. (Fonte:
Ascom Fetessesc)

Vice-presidente do
Sitessch assume
presidência do CMS
O Conselho Municipal de Saúde de
Chapecó tem novo presidente. Fábio
Ramos Nunes Fernandes, vice-presidente
do Sitessch, assumiu o mandato. Para
Fábio, assumir as funções do Conselho é
mais uma forma de ampliar a representatividade do Sindicato e de desenvolver
um trabalho que proporcione ainda mais
a valorização da categoria, das políticas
públicas voltadas para uma saúde de
qualidade e em defesa da população.
(Fonte: Sitessch)

JORNAL CNTS

l

Agosto/Setembro/Outubro 2018

17

Categoria aprova em mais de 98% a nova
diretoria do Sindisaúde de Passo Fundo
Com uma aprovação de 98,19%, a renovação em 70% da diretoria do Sindisaúde de
Passo Fundo e Região foi amplamente aprovada pela categoria. Maria Tedesco, funcionária
do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo
Fundo, passa a responder pela presidência
do Sindicato. Ela e outros 36 trabalhadores
da saúde de nove cidades estarão à frente da
entidade até 2022, representando cerca de 4
mil profissionais.
Tendo como principal bandeira a manutenção dos benefícios já conquistados pelos
trabalhadores em contraposição à reforma
trabalhista do governo Temer, a nova direção
segue linhas de luta firmadas na gestão de
Terezinha Perissinotto, que agora assume a
diretoria de Finanças.
Junto com pontos específicos da categoria,
como a luta pelo adequado dimensionamento de pessoal nos setores, aumento real de
salário e redução de jornada para 36 horas
para trabalhadores que fizerem plantões, o
combate ao congelamento de investimentos
na saúde se estende à população como um
todo. Combate ao assédio moral nos hospitais
e busca de locais adequados ao descanso dos
profissionais também continuam sendo objetivos do Sindicato.
A comissão eleitoral foi composta pelo
presidente da Federação dos Trabalhadores
da Saúde do RS - Feessers, Milton Kempfer;
pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria de Máquinas Agrícolas de Passo
Fundo, Alcidir de Andrade; e pela professora
Alda Dall Agnol.
“Temos que continuar lutando para manter
o reconhecimento e respeito que o Sindisaúde

ganhou no cenário estadual e até nacional, por
meio do trabalho incansável de gerações de
diretores que estiveram à sua frente em seus
34 anos de existência”. Com estas palavras,
Maria Tedesco tomou posse.
Do resgate destes anos todos, Terezinha
Perissinotto, que deixa a presidência do
Sindicato depois de três mandatos sucessivos, lembrou uma de suas mais importantes
conquistas: o Sindisaúde foi o primeiro em
todo o Brasil a obter a licença maternidade
de quatro meses para uma funcionária de
hospital.
“A união é a arma que os trabalhadores da
saúde têm para combater a ameaça dos seus
direitos imposta pela reforma trabalhista do
governo Temer e o Sindisaúde é a fortaleza
para proteger a categoria”, observou Milton
Kempfer. A posse dos novos dirigentes foi
acompanhada pelo diretor de Finanças da

SinSaudeSP
conquista PPR
A diretoria do SinSaudeSP assinou Programas de Participação nos Resultados (PPR) com
as empresas de saúde Dr. Consulta, Centro de
Imagens e Diagnósticos e HBO. Além de representantes do setor de RH das empresas estiveram presentes os integrantes das comissões
de funcionários. A reunião foi coordenada pelo
1º vice-presidente do Sindicato, José Sousa
da Silva, e pela 1ª secretária, Tânia Maria de
Sousa Amaral. O PPR é mais um benefício do
SinSaudeSP para os cerca de 500 trabalhadores dessas empresas e representa uma espécie
de 14º salário.

Feessers, Carlos Airton Weber dos Santos,
seguida pela primeira reunião de diretoria da
nova gestão.
Ao longo dos seus 34 anos, o Sindisaúde
conquistou as jornadas de 36 a 40 horas
semanais; adicional noturno de 40% a 50%;
creche para os filhos de funcionários; implantação do piso regional; tíquete de alimentação;
licença para acompanhar filho doente; material de uso na função; insalubridade de 40%
sobre o piso regional; quinquênio; aumento
do percentual do adicional noturno de 20%
para 45%; um dia por ano para realização de
exames preventivos; vestiários e locais para
descanso; melhores condições de trabalho
para a categoria, estendendo sua base territorial para 62 cidades da região. A maior de
todas as suas conquistas foi a aquisição da
sede própria em 2015. (Rosa Maria Pitsch –
Ascom Sindisaúde)

SinSaudeSP
amplia rede de
convênios

PLR para os
trabalhadores da
Personal System

O SinSaudeSP está ampliando sua rede de convênios para
associados e dependentes legais. Entre os recentes parceiros
conveniados está a Rede Raia/
Drogasil, com mais de 1.300
farmácias em todo o Brasil.
Outra parceria muito interessante para os trabalhadores da
saúde de São Paulo, fechada
recentemente pelo Sindicato, é
com o site bilheteria.com, que
oferece inúmeras opções de lazer com descontos substanciais
para sócios da entidade. Em
breve também serão fechados
convênios com plano de saúde e
plano odontológico, com preços
especiais. Entre os convênios já
tradicionais e muito procurados
pela categoria destaca-se o
realizado com mais de dez universidades da capital paulista,
entre elas a FMU e UNIP.

A diretoria do SinSaudeSP assinou Programa
de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR)
com a Personal System Serviços Médicos e Odontológicos. A reunião contou com a presença de representante da empresa e da comissão de funcionários
e foi coordenada por José Sousa da Silva, 1º vice-presidente do Sindicato. Também esteve presente
a 1ª secretaria, Tânia Amaral. O PLR é muito bem
vindo em tempos de crise. Mais um benefício que
o SinSaudeSP consegue para a categoria. A luta é
para conquistar PLR para todos os trabalhadores da
saúde. (Textos e fotos: Paulo Pavone/SinSaudeSP)
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Supremo reforça autonomia
da assembleia para definir custeio

aprovação do recolhimento da contribuição sindical pela categoria, em assembleia geral, é legitima e está amparada
na decisão do Supremo Tribunal Federal - STF,
que decidiu pela constitucionalidade da Lei
13.467/2017. Esta é a avaliação do advogado Hélio Gherardi, membro do corpo técnico
do Diap. Especialista em Direito do Trabalho
e Sindical, com larga atuação nos tribunais
superiores, Gherardi fez uma análise dos votos
proferidos pelos ministros do STF nas duas
sessões de julgamento das ADIs sobre o imposto sindical. Por 6 votos a 3, a Corte manteve o
fim da contribuição sindical obrigatória.
De acordo com o jurista, muito embora o
argumento vencedor tenha sido o que torna
facultativa a contribuição sindical, durante
o pronunciamento dos votos vários ministros
assinalaram que “os sindicatos ainda dispõem

de múltiplas formas de custeio, como as contribuições confederativa e assistencial e outras
instituídas pela assembleia da categoria ou por
meio de negociação coletiva”.
“O ministro Marco Aurélio Mello destacou
a importância das decisões das assembleias
frente à categoria que representa em seu pronunciamento, assinalando claramente que a
definição se dá pela assembleia da respectiva
categoria”, destaca o estudo.
Hélio Gherardi nota ainda que a Lei
13.467/2017, em nenhum momento, estabelece que a autorização para o desconto das
contribuições devidas ao sindicato seja da
forma escrita e individual. Ele cita os Artigos
545 e 582 da CLT, além do Enunciado 38,
aprovado na Segunda Jornada da Reforma
Trabalhista da Anamatra - Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho,

realizada em outubro de 2017, que confirmam
a autonomia da assembleia.
“Sabe-se que a assembleia da entidade
sindical é soberana em suas resoluções de
forma que a expressão ‘a autorização prévia
e expressa’ referida no alterado artigo 582
Consolidado, assim como a ‘opção’ mencionada no artigo 587 da CLT constituem-se no
permissivo legal para que o recolhimento da
contribuição sindical seja efetuado para toda
categoria”, frisa.
O jurista observa que o próprio julgamento no
Supremo se reportou, em várias oportunidades,
à autonomia da assembleia como instância decisória dos sindicatos. “Os ministros reafirmaram
que as assembleias são soberanas e suas decisões têm valor legal para definir o recolhimento
das contribuições sindicais”, afirma. (Fontes:
Agência Sindical e Agência Senado)

STF confirma: conciliação
prévia não é obrigatória
para ajuizar ação

STF obriga ANS revogar
cobrança dos clientes
em planos de saúde

O Supremo Tribunal Federal decidiu dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
que obrigava o trabalhador a primeiro procurar a conciliação no caso de
a demanda trabalhista ocorrer em local que conte com uma Comissão de
Conciliação Prévia, seja na empresa ou no sindicato da categoria. Com isso,
o empregado pode escolher entre a conciliação e ingressar com reclamação
trabalhista no Judiciário. A decisão foi tomada no julgamento conjunto
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 2139, 2160 e 2237.
Em relação ao artigo 625-D, introduzido pela Lei 9.958/2000, todos
os ministros presentes seguiram o voto da relatora, a presidente do STF,
ministra Cármen Lúcia, confirmando liminar concedida anteriormente
pelo plenário. De acordo com a ministra, não cabe a legislação infraconstitucional expandir o rol de exceções de direito ao acesso à Justiça. “A
legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se
na consensualidade, importante ferramenta para o acesso à ordem jurídica justa. O artigo 625-D e seus parágrafos devem ser reconhecidos
como subsistema administrativo, apto a buscar a pacificação social,
cuja utilização deve ser estimulada e constantemente atualizada, não
configurando requisito essencial para o ajuizamento de reclamações
trabalhistas”, sustentou. (Fonte: STF)

Ante as reações negativas da sociedade e parecer contrário da
presidente do Supremo Tribunal Federal, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS revogou a norma que previa a cobrança de até 40%
de coparticipação dos procedimentos dos clientes de planos de saúde
e definia regras para a aplicação de franquia em convênios médicos.
Atualmente, não há um percentual máximo definido nas normas da
ANS. A regra impactaria mais de 50% dos quase 48 milhões de beneficiários de planos de saúde, o que equivale aos beneficiários vinculados
a planos com coparticipação ou franquia.
Com a forte reação de clientes e entidades de defesa do consumidor,
a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, determinou a suspensão da
norma, enfatizando que “saúde não é mercadoria”, “vida não é negócio,
“dignidade não é lucro”, e destacando a necessidade de discussão de
matérias que envolvam direitos fundamentais, como é o caso da saúde,
em esfera legislativa própria, com os devidos debates e transparência,
e não por uma norma criada “em espaço administrativo restrito, com
parca discussão e clareza”.
Com a revogação, a diretoria da ANS aprovou a realização de nova
audiência pública para debater a norma com diferentes setores da
sociedade e ampliar a participação popular. (Fonte: STF)

TST decide que Lei 13.467 não se aplica em ações antigas
O Tribunal Superior do Trabalho - TST
decidiu que a Lei 13.467/2017, da reforma trabalhista, só vale para processos
iniciados após sua entrada em vigor, em 11
de novembro de 2017. A Corte aprovou a
Instrução Normativa 41 com determinação
que servirá de orientação para todos os
juízes do trabalho. A avaliação de juristas é
que a reforma não deixava isso claro. Para
tentar esclarecer esse ponto, uma medida
provisória foi enviada ao Congresso determinando que a vigência da reforma valia tanto
para processos quanto contratos firmados a
qualquer tempo. A MP, contudo, perdeu a
vigência sem ser aprovada pelo Legislativo.
Agora, passa a valer o entendimento do

TST, no caso dos processos. A instrução foi
proposta por uma comissão de ministros
da Corte montada para avaliar o alcance da
reforma. O texto prevê que a aplicação das
normas processuais previstas é imediata,
sem atingir, no entanto, situações iniciadas
ou consolidadas na vigência da lei antiga.
Assim, de acordo com a instrução, a maioria
das alterações processuais não se aplica aos
processos iniciados antes de 11 de novembro de 2017.
De acordo com o TST, o foco da instrução aprovada foram as questões de direito
intertemporal, ou seja, a definição do marco
inicial para a aplicação da nova lei. Questões
de direito material serão discutidas caso a

caso, no julgamento no primeiro e no segundo graus, bem como no julgamento dos
recursos sobre os temas que chegarem ao
Tribunal Superior.
A parte do direito material constante da
reforma trabalhista é a que trata de temas
como férias, tempo à disposição do empregador, teletrabalho, reparação por dano
extrapatrimonial, trabalho intermitente e
extinção do contrato por comum acordo.
“Em relação a esses temas, deverá haver
uma construção jurisprudencial a partir do
julgamento de casos concretos”, explica o
ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que presidiu os trabalhos da comissão que analisou
a reforma. (Com O Globo)
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STF julgará ADI da CNTS contra jornada
12×36 por meio de acordo individual
Rovena Rosa/Agência Brasil

A

catada pelo Supremo Tribunal Federal
- STF, a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5994 da CNTS contra a
generalização da jornada 12×36 – instituída
pela Lei 13.467/2017, da reforma trabalhista
– que pode, agora, ser estabelecida por meio
de acordo individual, tem como relator o ministro Marco Aurélio Melo. O magistrado já enviou
ofícios aos presidentes da República, Câmara
dos Deputados e Senado Federal, além da Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral
da República para que se manifestem acerca
da demanda da Confederação.
A CNTS entende 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 instrumentos determinantes para alterações na jornada de trabalho. Além disso, é preocupante,
segundo a ação, a generalização deste tipo de
jornada. Esta deve ser aplicada somente às
categorias em que a natureza laboral justifique
tal medida, devendo ser exceção à regra.
A Confederação sustenta que o acordo
individual violaria a estrutura organizacional
em categorias como a saúde, em que o atendimento 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 equipamentos 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 serviços de um funcionário da
atividade laboral”.
Além disso, jornadas de trabalho extensas
são prejudiciais à saúde do trabalhador, tanto
pelo estresse decorrente do atendimento constante aos pacientes, quanto pelo excesso 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”.

Tramitação célere

A ação alega que os debates acerca das
alterações na legislação – 117 mudanças nos
900 artigos da CLT – não se deram da forma
adequada em nenhuma das Casas. “Tanto na
Câmara quanto no Senado o projeto foi submetido à aprovação em regime de urgência, sem
diálogo maior com a sociedade – a contrário
sensu do que se espera de um processo legislativo democrático –, dada as implicações e
as repercussões da aprovação da matéria para
milhões de trabalhadores”.
Para impedir alterações do texto na Casa
revisora, fazendo com que o projeto retornasse
à Câmara, o governo, por intermédio do senador Romero Jucá, acenou aos parlamentares

ainda reticentes com a edição de uma medida
provisória para “corrigir” alguns temas. O
Senado, acreditando na palavra do governo,
aprovou integralmente o texto do projeto tal
qual foi chancelado pela Câmara, sem a ampla
e necessária discussão da matéria, evitando
que sugestões de propostas inovadoras pudessem ser apreciadas.
A MP até foi editada, mas o Legislativo
não deu importância e o prazo para debates
e votações da Medida prescreveu. Agora, um
limbo jurídico foi criado nos pontos da legislação que tratavam da jornada intermitente,
do acesso de gestantes e lactantes a trabalhos
insalubres e sobre a validade da jornada de 12
horas trabalhadas por 36 horas de descanso.
“Isso fragiliza os trabalhadores, lado mais
fraco na relação capital-trabalho, sobretudo
num momento em que o país tem mais de
13 milhões de desempregados”, ressalta o
tesoureiro-geral da CNTS, Adair Vassoler.

Supremo ignora crise financeira e aumenta salários
Em meio ao cenário caótico da economia, com previsão de déficit de R$ 139
bilhões para 2019, os ministros do STF
aprovaram, por 7 votos a 4, reajuste de
16,38% nos próprios salários, que passam
dos atuais R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil.
Segundo levantamento da equipe econômica do governo, o impacto nas contas públicas será de mais de R$ 3 bilhões ao ano,
porque incide o efeito cascata, afetando
os salários de juízes e membros do Ministério Público de todo o país e também
de parlamentares, membros de tribunais
de contas, entre outros. O reajuste foi incluído na proposta orçamentária enviada
pelo governo para análise do Congresso.
A proposta dos ministros é passar o
teto constitucional dos atuais R$ 33,7 mil

para R$ 38 mil. O reajuste de R$ 4,3 mil
é justamente o valor do auxílio-moradia,
que seria incorporado aos vencimentos
dos magistrados. O último aumento do
teto constitucional foi aprovado em dezembro de 2014, quando o salário de ministros do STF subiu de R$ 29,4 mil para
R$ 33,7 mil. O Congresso quer colocar
o reajuste em votação após as eleições,
quando vencerem nas urnas.
Especialistas em contas públicas ressaltam que o argumento usado por juízes
e procuradores de que não têm aumentos
salariais desde 2015 não convence. Os
magistrados e procuradores têm uma série
de penduricalhos. Estudos no Conselho
Nacional de Justiça apontam que o salário
médio efetivo dos juízes é de R$ 47,7 mil.

Votaram a favor do reajuste os ministros
Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio,
Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias
Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes.
A presidente da Corte, Cármen Lúcia, e
os ministros Celso de Mello, Rosa Weber
e Edson Fachin foram contra.
A torcida do Planalto e da equipe
econômica é para que o Congresso vete
o aumento proposto pelos ministros do
Supremo. Mas a frustração pode ser
grande. Não se descarta, no governo, a
possibilidade de o Legislativo pegar carona e também propor o mesmo reajuste de
salário para deputados e senadores. Esse
movimento já existe dentro do Congresso
e os parlamentares discutiram o assunto
com ministros do STF.
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CNTS rejeita uso do FGTS para pagar dívidas
das santas casas e hospitais filantrópicos

No

apagar das luzes de seu mandato
tampão, o presidente Michel Temer
desferiu mais um golpe contra a
classe trabalhadora. Depois de congelar e até
reduzir os investimentos públicos em políticas
sociais por 20 anos; de aprovar o retorno dos
trabalhadores a regime análogo à escravidão,
escancarando a porteira da terceirização; de
promover uma reforma trabalhista que retira
direitos essenciais e visa destruir a representação sindical, situação agravada pelo alto
índice de desemprego; o governo decidiu usar
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS para socorrer santas casas e
hospitais filantrópicos endividados.
Michel Temer assinou a Medida Provisória
848/2018, autorizando o uso de recursos do
FGTS para a abertura de linha de crédito para
socorrer as unidades hospitalares que atendem
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. O discurso é no sentido de que o segmento poderá
quitar ou renegociar dívidas antigas, com
juros exorbitantes, e realizar investimentos
como aquisição de equipamentos,
pagamento de custeio e a fornecedores. Na prática, são recursos de
propriedade dos trabalhadores que
serão transferidos dos cofres públicos para o sistema financeiro, mais
uma vez beneficiado pelo governo.
A MP 848 altera a Lei
8.036/1990 para incluir entre as
modalidades de uso dos recursos
do FGTS a aplicação “em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e
sem fins lucrativos que participem
de forma complementar do SUS”.
Os empréstimos não terão carência e poderão ser pagos em até
10 anos. Os operadores da nova
linha de crédito serão o Banco do
Brasil, a Caixa Econômica Federal
e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, que ficarão com o
risco financeiro da operação.
O que determinará o valor concedido para
as operações de crédito será o volume de
recursos estabelecido pelo Conselho Curador
do FGTS. Neste ano, os recursos somam R$
83 bilhões para todas as modalidades – habitação, saneamento básico e infraestrutura
urbana. O percentual a ser destinado para as
santas casas e filantrópicos será de 5%, ou
seja, em média, R$ 4 bilhões anuais, com
juros de 8,66% ao ano, mais baixos que
as opções de empréstimos oferecidas pelos
bancos privados, que variam de 17% a 18%
ao ano. A medida provisória estabelece ainda
que a tarifa operacional cobrada pelo banco
financiador ficará limitada a 0,5% do valor da
operação de crédito.
Durante a cerimônia de assinatura da
medida provisória, dia 16 de agosto, Michel
Temer exaltou o ato e disse que era a “melhor
e mais enaltecedora ação de seu governo”.
O presidente justificou a edição da MP como
necessária para conter o endividamento das
unidades, que representam 53% do total de
atendimentos realizados pelo SUS. “É uma

atividade de natureza pública e não apenas
privada. Por isso, o Estado tem o dever de
cuidar da saúde e de auxiliar as santas casas.
Botamos nessa MP a convicção de que são
aliadas indispensáveis do SUS”.
O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, ressaltou as taxas de juros como ponto positivo
da nova linha de crédito. “Vai haver melhoria
das condições de pagamento por parte dessas
entidades porque ao sair de uma taxa média
de 17% a 18% anuais, cobrada pelo mercado, para uma taxa máxima de 8,7%, terá
condições de ter uma economia para novos
investimentos”, disse. “Com a linha de crédito,
as entidades terão condições de pagar em dia
salários, fornecedores, adquirir equipamentos,
melhorar a gestão e ter melhor atendimento
para o trabalhador que contribui para o FGTS”,
destacou Occhi.
Para a diretoria da CNTS, que discutiu
o assunto em reunião realizada dia 4 de
setembro, a MP 848 é mais um engodo do
governo, pois não resolve a grave crise finan-

ceira pela qual passam o SUS e as entidades
conveniadas. Diante dos fortes impactos
negativos que resultaram da promulgação da
Emenda Constitucional 95/2016, num conchavo entre governo e Congresso Nacional,
que congela e até reduz os investimentos na
área da saúde por 20 anos, o governo edita a
MP com o falso discurso de que se preocupa
com a saúde e quer buscar solução para a
grave crise do desfinanciamento. O próprio
presidente Temer reconheceu que a medida
não é a solução para a falta de recursos. “Esperamos tirar a rede filantrópica da sala de
emergência”, destacou, durante a solenidade
de assinatura da MP.
A CNTS repudia as medidas paliativas
para uma situação tão grave, que envolve a
saúde e a vida de milhões de brasileiros, que
dependem do SUS. Vale lembrar que, com o
aumento do desemprego – 27 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho – os
trabalhadores desempregados perderam planos de saúde vinculados às empresas ou então
não conseguem mais pagar plano individual,
aumentando a demanda de serviços do SUS.
O Brasil tem ao todo 2.100 santas casas
e apenas 10% têm situação financeira equili-

brada, segundo a confederação que representa
o setor. Muitas das unidades que podem vir
a ser beneficiadas são devedoras de direitos
sociais e trabalhistas, inclusive, com débitos
junto ao FGTS (quase R$ 800 milhões) e ao
INSS (R$ 7 bilhões), cujos recursos são destinados a políticas de geração de emprego e
benefícios sociais.
A CNTS destaca que outras medidas
emergenciais já foram adotadas no sentido
de financiar as entidades, como a sanção da
Lei 13.479/2017, que instituiu o Programa
de Financiamento Preferencial às Instituições
Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos, o Pró-Santas Casas, que não surtiu os efeitos esperados.
Lembra, ainda que, em 2017, o Ministério da Saúde destinou R$ 22 bilhões a estas
unidades para custeio de serviços ambulatoriais e de média e alta complexidades, como
internações de cardiologia, transplantes,
quimioterapia e cirurgias oncológicas. Muitas
são beneficiadas com o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área
de Saúde - Cebas e contam com
isenção fiscal, menor burocracia em
convênios, emendas parlamentares,
expansão da infraestrutura e aquisição de equipamentos.
A Confederação ressalta que
a participação complementar aos
serviços de saúde é significativa,
porém, usar recursos de um fundo que é dos trabalhadores para
sanar dívidas das santas casas e
filantrópicos com o sistema financeiro, não é a forma mais justa
para com os trabalhadores já tão
subtraídos nos seus direitos conquistados a duras penas. Além do
mais, a medida pode resultar num
círculo vicioso para as entidades,
ao tomar empréstimos para pagar
outros empréstimos e acumularem novas dívidas com os trabalhadores.
O mais eficaz seria o governo criar uma
linha de crédito especial e suficiente para sanar
o problema das dívidas e permitisse ainda a
recuperação da infraestrutura e do quadro de
profissionais, com efeitos positivos na assistência à população, mas sem subtrair do FGTS,
que tem entre suas atribuições assistir aos trabalhadores, principalmente, em momentos de
grave crise de recessão e desemprego no país.
A CNTS exige uma política de Estado que
venha assegurar recursos suficientes e permanentes para o SUS, de forma que possa
cumprir os princípios da assistência universal,
integral, acessível e de qualidade, com aplicação de 10% da Receita Corrente Bruta em
ações e serviços de saúde.
A Medida Provisória, com validade de 120
dias, será analisada por comissão mista do
Congresso Nacional, composta por deputados e senadores. Nesta fase serão realizadas
audiências públicas e apresentadas emendas
ao texto que, se aprovado na comissão, será
votado nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Os recursos serão liberados
somente após aprovação do Poder Legislativo
e do Conselho Curador do FGTS.

