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Congresso da CNTS debaterá organização sindical
e valorização dos trabalhadores da saúde

Os

desafios do movimento sindical
ante os ataques que visam paralisar as entidades e tirar direitos
dos trabalhadores são o foco central do
Congresso Nacional Extraordinário da CNTS,
que tem como tema central “Valorizar os
Profissionais de Saúde é Valorizar a Vida”.
Assuntos relevantes como a liberdade de
organização, acordo e negociação coletiva
e sustentabilidade financeira serão ampla-

mente abordados. O evento será realizado
entre os dias 10 e 12 de março de 2020.
Os congressistas vão discutir subtemas como
a conjuntura, perfil e ações para valorização
dos trabalhadores da saúde; o fortalecimento e
organização sindical do sistema confederativo da
CNTS; e sustentabilidade financeira. Para fechar
a programação do Congresso e subsidiar os dirigentes para a discussão, a diretoria da CNTS
enviou questionário às federações e sindicatos

Relator acata pedido
da CNTS e propõe restrição
da jornada 12×36

com o objetivo de conhecer a realidade e as
posições da base sobre os assuntos.
Os dirigentes são convocados a responder
de que maneira o movimento sindical precisa
agir para combater o avanço dos retrocessos
e buscar formas que visem o fortalecimento
das instituições e sobre como valorizar os
trabalhadores diante da incerteza política e
econômica que ronda o país.
Págs. 3 e 4

Reforma da Previdência

Pág. 11

Enfermagem conquista
apoio de frentes parlamentares
Pág. 7

Em resposta às investidas
do governo, FST propõe
regulamentação do artigo
8º da Constituição

Senadores transferem pontos polêmicos para PEC paralela e
mantêm teto do abono salarial. Texto base da PEC 6 confirma
alterações aprovadas pelos deputados. Líder do PDT apresenta
emenda sugerida pela CNTS em defesa da aposentadoria
especial para a Enfermagem.
Págs. 8 e 9

Outubro Rosa

Prevenir é um
gesto de amor!
Pág. 13

Diga não ao câncer de mama.
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Editorial

Socorro! Estão matando nossas mulheres!

“M

Divulgação

ulher morre queimada com
ácido pelo ex-marido”; “mulher morre estrangulada pelo
namorado”; “homem mata esposa na frente
dos filhos”; “mulher grávida de três meses
é morta pelo ex-marido”. As notícias sobre
violência contra as brasileiras ilustram quadro epidêmico do assassinato sistemático
de mulheres no país, em claro contexto de
desigualdade de gênero. Levantamento recente aponta que 107 casos de feminicídio
foram registrados somente nas primeiras
três semanas do mês de janeiro.
O estudo feito pelo professor Jefferson
Nascimento, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo - USP,
com base no noticiário nacional, revelou
que ocorreram 344 casos de feminicídio
de janeiro a março deste ano. A média é
de 5,31 casos por dia, ou um caso a cada
quatro horas e 31 minutos nos primeiros
64 dias do ano.
Outro dado alarmante: o Mapa da
Violência de 2015, publicado pela Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais Flacso, revelou que cerca de 13 mulheres
são assassinadas por dia no Brasil. Segundo
o estudo, 50,3% das mortes violentas são
cometidas por familiares e 33,2% por
parceiros ou ex-parceiros. Desde 2015,
o feminicídio, assassinato de mulheres
em decorrência de questões de gênero, é
tipificado como crime hediondo no país,
com penas que podem variar de 12 a 30
anos de prisão. Também do ponto de vista
legal, a Lei Maria da Penha, promulgada
em 2006, é considerada marco importante
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no enfrentamento da violência contra a
mulher. Mesmo com esse quadro normativo
mais favorável, as estatísticas continuam
deixando o Brasil entre os países mais
violentos para as mulheres no mundo.
A explicação para essa violência estrutural contra as mulheres brasileiras está na
formação social do país, na discriminação
estrutural e na desigualdade de poder, que
inferioriza e subordina mulheres aos homens. A CNTS entende que não basta criar
apenas leis, faltam métodos que garantam
a aplicação de medidas protetivas. É preciso também de medidas a longo prazo, que
ajudem a transformar a cultura de violência

contra a mulher ainda existente no país e no
mundo. A mudança precisa acontecer desde
a formação, nas escolas.
Da mesma forma, é necessária desde já
campanha maciça com a sociedade, com o
governo, com o parlamento e o Judiciário
para eliminação da violência contra as mulheres, com ações de prevenção, atenção
e sanção. As mulheres não querem flores,
elas querem respeito, querem parar de ter
medo, querem se sentir seguras nos seus
relacionamentos ou andando nas ruas. Elas
querem ficar vivas.
A Diretoria
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Congresso extraordinário da CNTS
Desafios da organização sindical e
valorização do trabalhador em debate
Cinthia Bispo

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

Q

uais são os desafios do
movimento sindical ante os
ataques que visam paralisar
as entidades e tirar direitos dos
trabalhadores? De que maneira o
movimento sindical precisa agir
para combater o avanço dos retrocessos e buscar formas que visem
o fortalecimento das instituições?
Como valorizar os trabalhadores
diante da incerteza política e econômica que ronda o país?
Esses são alguns dos pontos de
debate propostos pela comissão
organizadora e referendados pela
diretoria da Confederação para o
Congresso Nacional Extraordinário
da CNTS, que tem como tema central “Valorizar os Profissionais de Saúde é Valorizar
a Vida”. Assuntos relevantes do mundo do
trabalho, como a liberdade de organização
sindical, acordo e negociação coletiva e sustentabilidade financeira serão amplamente
abordados. O evento será realizado entre
os dias 10 e 12 de março de 2020, em
Luziânia, Goiás.
O congresso tem como subtemas a conjuntura, perfil e ações para valorização dos
trabalhadores da saúde; o fortalecimento e
organização sindical do sistema confederativo da CNTS; e sustentabilidade financeira
das organizações sindicais integrantes da
base da Confederação.
“O movimento sindical precisa estar forte
para enfrentar as tentativas de subjugar os
direitos dos trabalhadores. Somente com
ações conjuntas e pauta unificada será possível enfrentar as ameaças que se avizinham.
Nesse sentido, conclamamos as federações
filiadas e sindicatos vinculados a participarem deste grande evento, que servirá como
antídoto para as agressões atuais e futuras”,
ressalta o presidente da CNTS, José Lião de
Almeida.
A diretoria também aprovou o envio

de um questionário para as federações
e sindicatos com o objetivo de conhecer
a realidade e as posições da base sobre
índice de representatividade, participação
nas assembleias, sindicalização, ações realizadas pelas entidades para dialogar com
os trabalhadores, entre outros assuntos.
As respostas serão utilizadas para a CNTS
elaborar a programação final do Congresso
Extraordinário.

Participação da base

O tesoureiro-geral da CNTS, Adair Vassoler, reforça que a base vai definir os rumos
do evento da Confederação. “A CNTS e suas
entidades filiadas e vinculadas trabalham,
organizam, defendem e fazem avançar a
pauta da classe trabalhadora por conta da
base, por isso ela será ouvida e terá voz no
Congresso”, afirma.
Fortalecer as entidades para que elas
possam continuar lutando pelos trabalhadores será o principal objetivo do evento,
destaca o secretário-geral da CNTS e
coordenador da comissão organizadora
do evento, Valdirlei Castagna. “Com instituições fortes e substanciais não há como
os ataques dos últimos anos prevaleçam.

A barbárie cometida contra
os trabalhadores acabaria. E
o atual governo já percebeu a
força do movimento sindical,
por isso, promove medidas
para atacar as instituições.
A mais recente delas é fazer
novas mudanças nas leis
trabalhistas para anular as
entidades. Por isso, é de suma
importância este Congresso,
que terá como objetivo encontrar meios para fortalecer
as instituições para que possamos fazer o nosso trabalho
principal, que é o de defender
os trabalhadores”, acrescenta.

Pauta de lutas

A Confederação entende que, com o
levantamento do perfil da base e com a
realização do Congresso Extraordinário,
será possível enfrentar os ataques promovidos pelos poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário nos últimos anos, que visam
aniquilar as entidades e tirar direitos dos
trabalhadores. Além disso, a busca da
CNTS em dialogar com sua base é imprescindível ao processo de resistência à
reforma da Previdência, às novas mudanças nas leis trabalhistas, às privatizações
e aos ataques que estão sendo acenados
pelo governo de Jair Bolsonaro.
Para a diretora de Formação e Política
Sindical da CNTS e dirigente da Federação
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Rio Grande do Sul
- Feessers, Terezinha Perissinotto, o Congresso consolidará a pauta de luta contra as
ofensivas que a classe trabalhadora, e em
particular os profissionais da saúde, vem
sofrendo. “Momento político tão grave impõe que só com organização, unidade e luta
será possível contrapormos aos ataques e
alcançarmos o triunfo, visando assegurar
nossos direitos. Por isso, é de fundamental
importância a participação de todos”.
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A diretora de Assuntos Internacionais da
CNTS e diretora da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde da Região Nordeste - Fetessne, Lucimary Santos Pinto, ressalta que o Congresso
Extraordinário se impõe num momento de
necessidade de unir forças em defesa dos
direitos e das instituições dos trabalhadores.
“Neste evento vamos ouvir sindicalistas de
todo o país e acredito que conseguiremos
pensar em resoluções para diversificar as
fontes de financiamento sindical, para que
possamos garantir a sustentação material
da Confederação, federações e sindicatos.
Vamos unir forças e demonstrar toda a
capacidade de organização do movimento
sindical”, afirma.
Osmar Gussi, diretor de Pesquisa, Arquivo e Memória Sindical da CNTS e presidente da Federação dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Mato Grosso do Sul - Feessaúde, conclui que
independente das dificuldades enfrentadas
pelas entidades, o momento exige que os
trabalhadores se organizem por baixo, nas
bases, para a luta. “Os ataques e as reformas, como a da Previdência, seguirão. A ampliação da reforma trabalhista está em curso
e o fim da unicidade sindical é o objetivo.
Não podemos esperar de braços cruzados
enquanto eles acabam com tudo, a hora de
lutar é agora e faremos isso”, sustenta.
A diretora de Assuntos de Gênero, Raça,
Diversidade e Juventude da Confederação e vice-presidente da Federação dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
de Santa Catarina - Fetessesc, Maria Salete
Cross, ressalta que o Congresso é um bom
momento para fortalecer as organizações do
povo trabalhador, os sindicatos e o movimento
de mulheres e de jovens por meio de amplo
trabalho com as bases. “O Congresso Extraordinário será um primeiro passo e temos que
ir além se quisermos reconquistar os direitos
usurpados pelo capital”.

Palavra do Presidente

n

Terra arrasada: vem aí
a segunda reforma trabalhista
José Lião de Almeida*
Uma segunda reforma
trabalhista pode decretar o
fim da unicidade sindical. A
volta da CPMF e outras pérolas espreitam o futuro dos
trabalhadores. A sombra que
se instalou sobre o mundo
do trabalho e das instituições
democráticas se arrasta e ganha densidade. O objetivo buscado pelo atual
governo parece ser o da terra arrasada.
Ou seja: alimentar ao máximo o livre
mercado em seu propósito de acorrentar
a população às mais aviltantes formas
de escravidão e fazê-la trabalhar até a
morte. Liberar o trabalho aos domingos,
abrir os bancos aos sábados e reduzir em
90% os padrões regulatórios de segurança e saúde do trabalho são algumas das
“metas” anunciadas.
Em resumo: querem desmontar
todo tipo de proteção e dignidade conquistadas duramente pelo movimento
sindical em décadas de luta e mobilização. Este é o cenário. E tem mais:
privatização total e irrestrita é o novo
bordão do Ministério da Economia.
Nunca nos últimos tempos, a Demo-

cracia e o Estado de Direito
estiveram tão aviltados.
O movimento sindical
tenta reagir, mas é muito
difícil vencer a falta de financiamento e a própria apatia
econômica que se instalou
no país, com dezenas de
milhões de desempregados
e subempregados.
Na área da saúde os reflexos negativos se acumulam. Os acidentes de
trabalho atingiram a cifra recorde de
700 mil por ano. Doenças erradicadas
há décadas, como febre amarela, sarampo e outras, retornam ameaçadoras.
Os seguidos cortes orçamentários neste
segmento vital para os cidadãos estão
mutilando o Sistema Único de Saúde SUS, uma das maiores conquistas da
Constituição de 1988.
O movimento sindical precisa reagir
e a mobilização não pode ceder. Temos
que erguer as nossas bandeiras de luta
e ir às ruas protestar por nossos direitos.
A CNTS apoia e participa ativamente
desta luta.
*Presidente da CNTS
e do SinSaudeSP

CNTS presente no curso sobre gênero e trabalho
Gênero e Trabalho - uma abordagem plural
e contemporânea foi o tema do curso de extensão, realizado pelo Dieese, no período de 21
a 23 de agosto, em São Paulo, e que abordou
a temática de gênero e sua relação com o trabalho. O objetivo foi promover a discussão em
torno da equidade de oportunidades, com base
nas diferenças sociais (classe, raça, gênero)
e como estão conectadas pelas experiências
cotidianas observadas no mundo do trabalho.
“Discutimos a discriminação de gênero e
suas consequências para a vida da mulher,
com dados alarmantes. O Brasil é o quinto
país no ranking de homicídios de mulheres
no mundo. Pesquisas apontam que a cada 11
minutos acontece um estupro; a cada duas horas uma mulher é assassinada; 503 mulheres
são vítimas de agressão a cada hora e ocorrem
cinco espancamentos a cada dois minutos”,
ressalta a diretora de Gênero, Raça, Diversidade e Juventude da CNTS, Maria Salete Cross.
Segundo ela, os participantes abordaram
ainda sobre o feminicídio e a condição de vulnerabilidade de mulheres e LGBTs. “Constatamos
que, geralmente, a mulher nestas condições

morre mutilada, queimada ou estrangulada; já
o homem morre vítima de arma fogo, ou seja,
não sofre para morrer”, revela. O grupo discutiu
também sobre o conceito de divisão sexual do
trabalho, identificando os níveis de injustiça
social com auxilio dos conceitos de interseccionalidade e consubstancialidade.
A interseccionalidade é uma das principais
controvérsias atuais no campo dos estudos do
trabalho e do gênero. É a maneira de conceituar a interdependência das relações sociais
de raça, sexo e classe. No tocante à consubstancialidade, é aplicado à análise das relações
de gênero, de raça e de classe no trabalho de
care, trabalho material, técnico e emocional,
em que essas relações aparecem imbricadas.
“Estabelecemos diálogos com efeitos das
culturas machistas no ambiente do trabalho”.
O objetivo final do curso foi mobilizar conteúdos que atualizaram as discussões em torno
da equidade de oportunidades, sem perder
de vista o debate sobre as diferenças sociais,
classe, raça e gênero e como estão conectadas
pelas experiências cotidianas observadas no
mundo do trabalho. O curso se propôs a fazer

uma leitura tendo como ponto de partida o
contexto de transformação da sociedade organizada por uma economia de mercado, sabendo
que as mudanças que dinamizam as relações
de trabalho também revelam a dimensão das
relações de gênero, especificando o papel da
mulher na estrutura social nos âmbitos público
e privado. “O curso forneceu bases teóricas que
fundamentaram o debate, subsidiando estratégias para gerar maior investimento com visão
de impacto sobre melhorias das condições de
trabalho para todas”.
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Confência ISP

ISP denuncia perigo da privatização da saúde

O

impacto da onda neoliberal nas políticas
de privatização no setor saúde: tratado
de livre comércio e a luta pelos direitos
dos trabalhadores do setor foram temas de
discussão na reunião das entidades do setor
saúde da América Latina na 12ª Conferência
Regional Interamericana da ISP - Iamrecon,
realizada em Buenos Aires, Argentina. No documento aprovado, a ISP enfatiza os perigos
da privatização da saúde no continente, faz
um chamado em defesa da democracia em
risco no Brasil e da liberdade do ex-presidente
Lula, entre outros pontos. Houve um destaque
especial chamado de Brasil sob Risco.
Também entre os encaminhamentos foram
destacados a organização e a proteção dos
sindicatos, por meio da estruturação de ações
que integrem a diferença, a diversidade, a pluralidade e a inclusão; os investimentos em capacitação e formação dos dirigentes sindicais,
em particular jovens, mulheres e LGBTIs; e o
combate à criminalização da atividade sindical
e das políticas regressivas de direitos trabalhistas, em ação conjunta de defesa dos direitos
humanos e do estreitamento de laços entre as
entidades sindicais e o cidadão comum.
Segundo a Internacional de Serviços Públicos - ISP, estes segmentos devem estar à
altura da evolução dos meios de produção
e, para isso, devem ser capacitados e devem
ser buscados meios de utilizar a tecnologia
em favor dos trabalhadores/as. Os jovens e
as mulheres devem ser atores fundamentais,
pois eles representam a sustentação de uma
nova revolução econômica.
Participaram do evento a diretora de Finanças do Sindisaúde de Passo Fundo e diretora de
Formação e Política Sindical da CNTS, Terezinha
Perissinotto, representando a Feessers - Federação dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande
do Sul, e também a diretora de Assuntos Internacionais da CNTS, Lucimary Santos Pinto. As
resoluções foram aprovadas pelos mais de 435
delegados de países da América Latina.

Valorização profissional

Integrantes da comitiva brasileira levaram à
discussão a valorização dos trabalhadores da

A secretária-geral da ISP, Rosa Pavanelli,
destacou que “estamos num momento em
que é preciso fortalecer o continente, numa
perspectiva que seja de defesa dos serviços
públicos de qualidade e onde seja garantido
um trabalho decente e digno. Precisamos da
capacidade de coordenar nossas ações”, disse.

saúde, a tentativa de desmonte das políticas
públicas do setor, os ataques aos serviços
públicos, os cortes nos serviços e recursos de
saúde e a tentativa de privatização do SUS.
Para a ISP, estes ataques constituem ameaças
fundamentais e existenciais contra os direitos
humanos, a dignidade e os interesses dos mais
de 600 sindicatos filiados de 156 países.
Segundo Terezinha, o encontro foi importante para discutir formas de luta em uma
conjuntura adversa, com o ataque aos direitos
dos trabalhadores e às entidades sindicais.
O destaque, segundo ela, ficou no debate
da justiça fiscal e na participação da juventude. O painel sobre o combate à discriminação racial teve um enfoque importante na
defesa dos povos originários – os indígenas
e outros povos. “É muito interessante olhar
os problemas do ponto de vista dos povos
originários que, na sua grande maioria, são
vítimas e mais marginalizados em seus países. Isto abre os nossos horizontes”, declarou
a dirigente.
Argentina, Uruguai, Costa Rica, Chile, Paraguai e México fizeram importantes relatos,
que mostram que todos estes países estão
enfrentando as mesmas dificuldades que o
Brasil na área da saúde, tanto na assistência
como na previdência, e os sindicatos enfrentam as mesmas dificuldades em relação aos
trabalhadores que atuam no segmento.

Privatização da Saúde
Considerando que o Brasil vive um contexto de fascismo social e que se implanta
gradualmente um regime totalitarista, cujos
resultados são a violência contra as populações oprimidas, o Estado policial, a censura
à imprensa, o corte de direitos sociais e
laborais e o doutrinamento teológico-político
conservador: a ISP encoraja as organizações
filiadas a estender todas as formas de apoio
e solidariedade internacional aos sindicatos,
sindicalistas, trabalhadores/as brasileiros/as.
Considerando a aquisição de estruturas de
saúde por empresas transnacionais – como
United Health Group, Grupo Fresenius, Red
D’Or, Notre Dame – tem-se permitido a formação de conglomerados capazes de dirigir o
mercado de contratação de mão de obra, depreciando substancialmente os valores pagos
aos profissionais e condicionando a uma lógica
de trabalho extenuante, incluindo-se a redução
da infraestrutura, podendo comprometer os
serviços prestados aos pacientes.
Observando que existem exemplos de
ataques similares na região, como no caso
brasileiro, é um forte desafio frente à reforma
laboral que flexibiliza as formas de contratação, libera a terceirização, retira direitos, eleva
o crescimento da precarização das condições
e relações de trabalho e altera drasticamente
a forma de financiamento das entidades representativas dos trabalhadores/as.
Observando este quadro de desafios, a ISP
reitera a necessidade da execução de uma política forte de sindicalização, que traga maior
número de trabalhadores/as para as estruturas
sindicais e auxilie no financiamento e na manutenção de suas organizações e lutas. (Texto
e foto: Rosa Maria Pitsch - Feessers/Sindisaúde
de Passo Fundo)

Governo extingue colegiados de proteção ao trabalhador
Em mais uma ação para acabar com os
direitos trabalhistas, o governo Bolsonaro
editou a Portaria 972, que extingue de uma
só vez mais de 70 fóruns que tratam de áreas
de saúde e segurança no trabalho. Entre as
principais instâncias atingidas estão o grupo
sobre trabalho escravo; a Comissão Nacional
de Erradicação do Trabalho Infantil - Conaeti;
o Conselho Nacional do Trabalho e o Grupo
de Estudo sobre Acidentes Motivados por Excesso de Jornada de Trabalho dos Motoristas
de Transporte de Carga e de Passageiros.
Também extingue o Fórum Nacional do
Trabalho - FNT, que buscava o entendimento
entre trabalhadores e empregadores; a Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do
Trabalhador, que visava melhorar as condições
nutricionais, promover a saúde e prevenir doenças profissionais; além do Programa de Con-

trole Médico de Saúde Ocupacional, conjunto
dos procedimentos que deveriam ser adotados
pelas empresas com o objetivo de prevenir e
diagnosticar precocemente os danos à saúde
decorrentes do trabalho.
Ao extinguir estas comissões de saúde e
segurança do trabalho, as condições impostas aos trabalhadores poderão ser precarizadas. E, associadas à reforma da Previdência
– que aumenta a idade mínima e tempo de
contribuição – farão com que o brasileiro
trabalhe mais e em condições degradantes.
A CNTS entende que cortar normas de
saúde e segurança do trabalhador e estimular uma competitividade negativa é fazer
com que os empresários foquem na disputa
por depredação. Ou seja, quem depredar
mais a dignidade do trabalhador, ganha. A
Confederação ressalta que garantias de que

trabalhadores terão saúde, segurança e dignidade ao prestarem serviço não deveriam
ser vistas como “burocracias” ou “entraves
ao crescimento” em qualquer sociedade
minimamente civilizada.
“A revogação destas portarias, como também a extinção do Ministério do Trabalho,
junto com toda a deterioração das condições
de trabalho, em um país onde a ameaça do
desemprego ou subemprego, que já atinge
mais de 28 milhões de pessoas, demostram
que o país segue firme em direção à barbárie”, avalia o presidente da CNTS, José Lião
de Almeida.
Não satisfeito com a reforma trabalhista
de seu antecessor, Jair Bolsonaro também
escolheu como alvo o pacote de regras que
garantem um mínimo de dignidade para a população. (Com UOL, Agência Brasil, G1 e OIT)
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Enfermagem

Fórum Nacional elege nova diretoria
Cofen

O

Fórum Nacional da Enfermagem, composto pela CNTS, Cofen, FNE, ABEn,
Anaten e EneEnf, elegeu nova diretoria
para o biênio 2019/2021. Os membros do
Fórum aprovaram a criação de calendário
nacional para incentivar mobilizações em prol
da enfermagem em todo o Brasil. Em relação
à nova estrutura, o Cofen ficará responsável
pela coordenação-geral do grupo; a CNTS
se mantém na 1ª secretaria e coordenará a
Comissão Jurídica do Fórum.
A ideia de atuação conjunta foi consenso
entre as entidades, que pretendem intensificar
as articulações no Congresso Nacional em prol
de propostas em tramitação como o projeto que
regulariza a jornada de trabalho de 30 horas
semanais, a que estabelece o piso salarial nacional da enfermagem, da aposentadoria especial,
da lei do descanso, do dimensionamento dos
profissionais e o da educação.
Foi aprovada também a abertura de canal
de diálogo com o Ministério da Saúde, com
Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde - Conasems, Conselho de Secretarias Estaduais de Saúde - Cosens e entidades
privadas/filantrópicas, com vistas a debater
sobre as pautas da enfermagem.
Segundo o secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castagna, é necessário ampliar o debate
a fim de mobilizar toda a categoria em prol
das pautas justas, que há anos são negligenciadas. A exemplo do ato público realizado
em 17 de maio, Dia Nacional de Luta pela
Valorização da Enfermagem, que tomou as
ruas de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
reivindicar valorização e atenção às bandeiras prioritárias da categoria como elementos
fundamentais para a saúde dos trabalhadores
e a boa assistência aos usuários dos serviços

de saúde. Toda a direção da CNTS participou
da mobilização. “Precisamos multiplicar interlocutores, garantindo a representatividade
política da enfermagem”.
Outra forma de mobilização aprovada
pelo Fórum é a atuação junto às frentes em
defesa da enfermagem, com a finalidade de
acompanhar, propor e analisar proposições
e programas que disciplinem os assuntos
referentes à enfermagem; realizar encontros,
simpósios, seminários e outros eventos, com
vistas a difundir as medidas legislativas
necessárias à regulamentação do setor em
prol dos profissionais; e acompanhar ações
a serem empreendidas pelo poder público no
sentido de aprimorar a jornada de trabalho,
estabelecer piso salarial e regulamentar adequado local de descanso, entre outras ações que
garantam os direitos dos profissionais.

Onde há vida, há Enfermagem

Este e o tema da campanha “Nursing Now
Brasil” – Enfermagem Agora, uma iniciativa
da Organização Mundial de Saúde - OMS e do
Conselho Internacional de Enfermeiros, que busca chamar a atenção dos governos dos países
integrantes da Organização das Nações unidas
- ONU, para que valorizem os profissionais de
enfermagem, que são essenciais para atingir
as metas globais, nacionais e locais de saúde.
Entre as principais metas definidas para o
programa no Brasil estão o investimento no fortalecimento da educação e no desenvolvimento
dos profissionais de enfermagem com foco na
liderança; a busca pela melhoria das condições
de trabalho dos profissionais; e a disseminação
de práticas de enfermagem efetivas e inovadoras
com base em evidências científicas, em âmbitos
nacional e regional.

Cofen aprova anuidade única para profissionais
O plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen aprovou resolução que
trata do pagamento de anuidade única aos
profissionais com mais de um registro. Ou
seja, o profissional que pagava dupla ou
tripla anuidade, pagará somente uma. Por
exemplo, o profissional que for registrado
como técnico de enfermagem e enfermeiro
pagará somente a anuidade de enfermeiro. O
texto também incluiu o benefício de desconto na primeira anuidade aos profissionais recém-inscritos: 30% para enfermeiros e 50%
para auxiliares e técnicos de enfermagem.
O documento diminuiu, ainda, o número
de taxas e serviços cobrados pelos Conselhos Regionais, de 21 na legislação antiga,
para sete. Além disso, o profissional que
reside em áreas de calamidade será isento
da anuidade. A decisão entra em vigor a
partir de 1º de janeiro de 2020.
O diretor Jurídico e de Assuntos Trabalhistas da CNTS e membro efetivo da Comissão Nacional de Auxiliares e Técnicos de
Enfermagem - Conatenf, Emerson Pacheco,
congratula o Cofen pela aprovação da medida, já que o valor das anuidades fixadas
aos integrantes da categoria era motivo de

reclamações e de inadimplência por parte
dos profissionais.
“Esta é uma demanda antiga da CNTS já
que era um abuso cobrar várias taxas para
que o profissional exerça sua função. Agora,
o profissional pode ter até três inscrições e
pagar apenas uma anuidade. Isso vai ajudar muito o trabalhador financeiramente.
Vale ressaltar também que foi através da
intervenção da Conatenf que essa norma foi
aprovada. Já que protocolamos em julho a
questão da anuidade dupla e conversamos
com os conselheiros federais para encaminhar a demanda”, afirma.
A CNTS sempre lutou pela definição dos
valores para auxiliar e técnico de enfermagem condizentes com a realidade do trabalhador. A Confederação também defende que
as anuidades sejam fixadas pelo Conselho
Federal e não pelos conselhos regionais; e
que o valor nunca ultrapasse o percentual de
5% do contrato de trabalho em vigor do profissional. Já que na falta de uma legislação,
os valores são definidos pelos Conselhos
Regionais de Enfermagem de cada estado,
de forma desigual, até mesmo abusiva.
O secretário-geral da CNTS, Valdirlei

Iakov Filimonov

Castagna, lembra que essa cobrança abusiva
prevaleceu por conta da Medida Provisória
536/2011, hoje Lei 12.514/2011, que tratava, originalmente, apenas das atividades
dos médicos residentes, mas foi acrescida,
ao ser convertida em lei, de oito artigos sobre
as anuidades dos conselhos profissionais.
“Foi uma total discrepância. Colocaram o
bode na sala com aquela MP. Por conta disso,
foram estabelecidos valores para a cobrança
de anuidades que variam de R$ 250, para
profissionais de nível técnico, a R$ 4 mil, para
pessoas jurídicas”.
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Luta da enfermagem conquista apoio
de duas frentes no Congresso Nacional

pauta de reivindicações da enfermagem
ganhou reforço com a criação de duas
frentes parlamentares em prol dos profissionais. A Frente Parlamentar das 30 horas
e a Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Enfermagem foram lançadas dia 20 de agosto,
na Câmara dos Deputados. Com o grito de “30
Horas Já”, trabalhadores e entidades sindicais,
entre elas a CNTS, e de classe, representativas
da categoria, acompanharam o lançamento dos
colegiados e cobraram a aprovação de projetos
que tramitam há anos no Congresso Nacional,
como a jornada de 30 horas semanais, piso
salarial nacional, descanso digno e melhores
condições de trabalho.
O secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castagna, espera que, com a criação das frentes,
as reivindicações não sejam colocadas nas
gavetas novamente. “É a primeira vez que há
no Congresso Nacional duas frentes em defesa
da enfermagem e precisamos tirar disso uma
agenda prioritária para discutir as pautas dos
trabalhadores, seja o piso, seja aposentadoria,
sejam as 30 horas. A enfermagem não aguenta
mais tanta espera e tanto descaso. O que os
trabalhadores da saúde buscam é o respeito e
dignidade para cumprir suas funções”, cobrou
durante a solenidade.
Castagna também pediu apoio dos parlamentares na emenda modificativa à reforma da
Previdência, sugerida pela CNTS e protocolada
pelo senador Weverton (PDT/MA) na Comissão
de Constituição e Justiça do Senado, para que
os profissionais da enfermagem possam ter aposentadoria especial, com regras diferenciadas,
dentre elas, o salário integral após 25 anos de
contribuição.
“São mais de dois milhões de profissionais
que aguardam há muito tempo o reconhecimento da categoria. A defesa das 30 horas é uma
luta antiga minha e acredito que, com o traba-

Fotos: Julio Fernandes/Ag. Fulltime

lho conjunto das duas frentes, vamos conseguir
colocar esta proposta em votação”, destacou o
presidente da Frente Parlamentar das 30 horas,
deputado Mauro Naziff (PSB/RO).
O tesoureiro-geral da CNTS, Adair Vassoler,
ressaltou a importância das frentes em defesa
de uma categoria que está sobrecarregada e
doente. Segundo ele, é impossível garantir trabalho de excelência se os próprios profissionais
da saúde não dispõem de condições saudáveis
de trabalho. “Esperamos que os deputados e
senadores que integram as frentes pressionem
os presidentes das Casas para colocarem em
votação os projetos em prol da enfermagem.
Há anos estamos solicitando que o Congresso
Nacional aprove a jornada de 30 horas para
que a categoria pare de adoecer”, destacou.
Estratégia para mobilização
Continuando na luta pelos trabalhadores,
Vassoler participou também de reunião de trabalho com lideranças da oposição no Senado
Federal para traçar estratégia de tramitação da
reforma da Previdência. A diretora de Assuntos

Internacionais da CNTS, Lucimary Santos Pinto,
também participou da cerimônia.
O presidente da Frente Parlamentar mista da
Enfermagem, deputado Célio Studart (PV/CE),
ressaltou estar do lado certo. “A enfermagem
não falta ao país, mas o país falta à enfermagem. Os profissionais da categoria atuam sem
salário digno, em condições precárias e insalubres, mesmo assim, não perdem a coragem e a
bravura na hora de salvar vidas”, disse.
Durante a cerimônia de lançamento, parlamentares que integram as Frentes, Valdirlei
Castagna e dirigentes da FNE, Cofen, ABEn,
CNTSS, Anaten e Eneenf reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), para
discutir sobre o Projeto de Lei 2.295/2000, que
fixa a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em 30 horas
semanais. Maia se comprometeu em formar
uma comissão para avaliar os impactos do
projeto. De acordo com Castagna, a Frente irá
cobrar para que a avaliação da comissão seja
acompanhada por setores do governo, laboral
e dos empregadores.

CNTS repudia ataque de Bolsonaro à enfermagem
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS
vem a público manifestar seu mais veemente repúdio à fala preconceituosa do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que médicos
que não passarem nos exames do Programa Revalida poderão “ficar
trabalhando como enfermeiros, ganhando menos”. A manifestação
do presidente só demostra todo o seu desconhecimento e descaso
diante da segunda maior categoria do Brasil e que é a base da
sustentação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo a Organização Panamericana da Saúde - Opas, a enfermagem representa
a maior força de trabalho em saúde, respondendo por mais de 50%
dos profissionais da área.
Só para constar a Vossa Excelência, a enfermagem, que reúne mais
de 2 milhões de profissionais, em sua maioria mulheres, é fundamental
dentro da equipe hospitalar, pois ela atua na prevenção, tratamento e
reabilitação, atenta para o bem-estar físico e emocional do paciente e
faz um elo entre paciente, família e demais trabalhadores da saúde.
São profissionais dedicados ao cuidar, mais do que isso, eles se tornam
companheiros no dia a dia dos pacientes e fazem a diferença na vida
dessas pessoas. Eles trazem uma nova perspectiva, um novo olhar.
Resgatam a paixão pelo viver.
A profissão é uma dádiva, pois são os enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem que trazem esperança para a vida de pacientes que muitas vezes desistiram de acreditar. Ao mesmo tempo,

é também um desafio, ao passo que é uma categoria sobrecarregada, doente e desvalorizada, que trabalha em triplas jornadas, em
condições precárias e recebendo baixos salários.
Por isso, a luta constante da CNTS e demais entidades para que
sejam aprovadas as propostas que instituem a jornada de trabalho
em 30 horas, estabelecem piso salarial nacional e local de descanso
digno para os profissionais. Estas pautas tramitam há décadas no
Congresso Nacional e contam com o descaso dos parlamentares
para permanecerem engavetadas. Congresso este, presidente, ao
qual Vossa Excelência pertencia até poucos meses atrás, e não fez
nada para melhorar a vida dos trabalhadores da enfermagem nos
27 anos em que esteve lá.
Como dirigente máximo deste país, o presidente deveria propor
políticas públicas para valorizar os profissionais, para gerar empregos, para melhorar a formação dos trabalhadores. Em contrapartida,
prefere atacar a segunda maior categoria do país, atacar os nordestinos, atacar políticas que combatem o trabalho escravo e infantil,
pois é mais fácil atacar, do que propor melhorias para o país.
Como constata estudo da Opas, a enfermagem é essencial para
avançar rumo à saúde universal. Por isso, a CNTS permanece firme
na luta pela valorização da enfermagem e por saúde pública de
qualidade, definida constitucionalmente como direito de todos e
dever do Estado.
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Senado aprova reforma da Previdência
e mantém teto do abono salarial
O texto aprovado, porém, preserva as alterações feitas pela Câmara dos Deputados, como idade
mínima e tempo de contribuição. Pontos polêmicos ficaram para a PEC paralela
Jefferson Rudy/Agência Senado

Em

meio à insatisfação dos senadores com o governo, o Senado
aprovou, por 56 votos a 19, o
primeiro turno da reforma da Previdência com
poucas alterações no texto aprovado pelos
deputados. Para evitar ainda mais prejuízo
à população, os parlamentares rejeitaram
mudanças na regra para concessão de abono
salarial, que tornaria mais difícil a obtenção do
direito para os mais pobres. Os senadores decidiram não alterar a regra atual, que favorece
quem recebe até dois salários mínimos – em
valores de hoje, R$ 1.996. O texto vindo da
Câmara dos Deputados reduzia o teto para
R$ 1.364,43.
O abono do PIS/Pasep é pago com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
Como se trata de uma supressão, essa mudança não provocará o retorno da Proposta
de Emenda à Constituição - PEC 6/2019 à
Câmara dos Deputados. Com isso, a previsão
de economia com a reforma da Previdência é
reduzida em R$ 76,4 bilhões em dez anos. O
impacto fiscal da PEC passa para R$ 800,3
bilhões no mesmo período. A reforma da Previdência saiu da Câmara com uma projeção
de corte de gastos de R$ 933 bilhões em
uma década. A versão original, enviada pelo
governo em fevereiro, previa uma redução de
R$ 1,2 trilhão nas despesas.
Entre as mudanças aprovadas pelos senadores está a supressão de parte da regra
de transição para os profissionais expostos a
agentes nocivos, como os mineiros de subsolo,
que elevava progressivamente os requisitos
para que esses trabalhadores conseguissem
a aposentadoria especial.
O relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), ainda acolheu outras mudanças como
a que acrescentou os trabalhadores informais

entre os trabalhadores de baixa renda, com
direito ao sistema especial de Previdência.
O relator também eliminou, por completo,
qualquer menção ao Benefício da Prestação
Continuada - BPC. Ou seja, as regras atuais
ficam mantidas e esse benefício não passará
a ser regulamentado pela Constituição.
Dos dez destaques, a emenda do abono
salarial apresentada pela bancada do Cidadania e apoiada pelos partidos de oposição
foi a única aprovada. As emendas destacadas que foram derrotadas beneficiavam
em especial às mulheres, com regras de
transição atenuadas para cumprir a exigência de idade para a aposentadoria e com
mudanças para garantir mais recursos para
as viúvas, pois as mulheres são mais de 80%

dos beneficiários das pensões por morte.
As emendas rejeitadas serão discutidas na
PEC Paralela. Porém, uma das insatisfações
dos senadores com o governo é a incerteza de
que os destaques rejeitados serão aceitos na
proposta desmembrada.
Além disso, os parlamentares da base do
governo estão se mobilizando para engavetar
a PEC Paralela no Congresso. Líderes da
bancada ruralista e da bala já confirmaram
que estão trabalhando para tentar vetar a
medida ainda no plenário, durante o período
de discussões e apresentação de emendas.
O motivo para tentar barrar a medida seria
o pacto federativo, conjunto de medidas que
visam destinar mais recursos para estados
e municípios.

O que muda na aposentadoria
l Idade mínima para se aposentar: 62 anos para mulheres e 65
anos para homens.
l Tempo mínimo de contribuição: 15 anos para mulheres e 20
para homens.
l Cálculo da aposentadoria: mulheres terão que contribuir por
35 anos para conseguir 100%. homens, por 40 anos.
l Servidores públicos: mulheres podem se aposentar aos 62
anos e homens aos 65 anos. Ambos precisam cumprir 25 anos de
contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no mesmo cargo.
l Pensão por morte: 50% da aposentadoria mais 10% por dependente, mas não pode ser menor que um salário mínimo.
l Transição: quem está no mercado de trabalho pode entrar em
uma das regras de transição.
l Sistema de pontos: Regra similar ao atual sistema 86/96. O
trabalhador terá de somar idade e tempo de contribuição e precisa
ter contribuído por 30 anos (mulheres) e 35 anos (homens).
l Idade mínima com tempo de contribuição: Quem optar por
esse modelo terá de cumprir a idade mínima seguindo uma tabela
da transição. E precisará ter contribuído por 30 anos (mulheres) e

35 anos (homens). Essa transição para as novas idades mínimas
vai durar 12 anos para as mulheres e oito anos para os homens.
l Pedágio: Quem está perto de se aposentar, faltando dois anos
pelas regras atuais, terá a opção de pagar pedágio de 50%. Se pelas
regras atuais faltar um ano para o trabalhador se aposentar, ele terá
de trabalhar um ano e meio. Se faltarem dois anos, terá de ficar no
mercado por mais três anos.
l As alíquotas de contribuição ao INSS serão progressivas de
acordo com faixas de salário, de maneira similar ao que acontece
com o Imposto de Renda. No INSS, elas partem de 7,5% – para
quem ganha até um salário mínimo – e chegam a 11,68% – para
quem ganha o teto, R$ 5.839,45.
l Aposentadoria especial: professores, policiais federais e trabalhadores expostos a agentes nocivos terão direito a regras especiais
de aposentadoria.
l Quem não será atingido: a aposentadoria rural e o Benefício
de Prestação Continuada - BPC não sofreram nenhuma mudança
com a reforma. Ou seja, continuam valendo as regras atuais para
acesso ao benefício.
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CNTS luta por aposentadoria
especial para a enfermagem
Julio Fernandes/Ag. Fulltime

proposta principal, mas deverão ser
luta histórica da CNTS para
discutidas na PEC Paralela. Ele suprique enfermeiros, técnicos
miu o dispositivo que elevava a regra
e auxiliares de enfermagem
de pontos ao longo dos anos, para a
tenham aposentadoria especial gaaposentadoria especial dos expostos
nhou um aliado. O líder da bancada
a agentes nocivos. Ficando mantida
do PDT no Senado, Weverton (MA),
apenas a necessidade de somar
protocolou na Comissão de Constiidade e tempo de contribuição nos
tuição e Justiça do Senado emenda
valores de 66, 76, ou 86 anos para
proposta pela CNTS à reforma da
mulheres e homens, dependendo do
Previdência para que os profissionais
caso, e tempo de exposição de 15,
possam ter aposentadoria especial,
20 ou 25 anos, também a depender
com regras diferenciadas, dentre
da situação.
elas, o salário integral e, pelo menos,
A Proposta de Emenda à Cons25 anos de contribuição atuando na
tituição
- PEC 133/2019, ou PEC
área. A Proposta de Emenda à ConsParalela,
inclui pontos que não entratituição - PEC 6/2019 não inclui
ram
na
proposta
principal. Além da
a enfermagem entre as profissões
aposentadoria
especial,
a proposta
contempladas com o benefício.
desmembrada propõe também a
“O setor de saúde se configura
João Rodrigues e Valdirlei Castagna se reuniram com o senador Weverton
inclusão de estados e municípios,
na área mais exposta a agentes
a cobrança de contribuições prequímicos, biológicos e físicos que possam
doria especial da enfermagem. Não há como
videnciárias de entidades filantrópicas, do
prejudicar a saúde do trabalhador. Já existe
os profissionais esperarem tanto tempo para
agronegócio exportador e do Simples, regime
a comprovação dos malefícios que o setor
aposentarem trabalhando em locais tão insasimplificado de tributação para pequenas
laboral, por sua exposição, pode sofrer com
lubres”, ressaltou o secretário-geral, Valdirlei
empresas, entre outros pontos.
longos anos de atividade nas áreas de riscos
Castagna, junto ao senador.
Outro tema a ser tratado na proposta aujá mapeadas. Para tanto, se faz necessário
tônoma, num acordo feito entre os senadores
corrigir essa distorção e prever a redução do
Condições insalubres
e o governo, é o chamado “pedágio” cobrado
tempo de serviço desses trabalhadores para
Em se tratando de aposentadoria especial,
dos trabalhadores prestes a se aposentar, que
garantir a possibilidade de sua aposentadoria
a Confederação alerta que o ambiente de
trabalharão o dobro do tempo que falta para
em tempo de desfrutar do benefício sem o
a aposentadoria.
trabalho dos profissionais de saúde é extreinfortúnio de uma saúde debilitada”, destaca
A proposta já recebeu 168 emendas e
mamente insalubre, com exposição a agentes
a emenda apresentada pela CNTS.
está na Comissão de Constituição e Justiça
ergonômicos, químicos e, principalmente,
“Lutamos arduamente para incluir na
do Senado - CCJ à espera da aprovação de
biológicos. Ainda que sejam instruídos e caproposta da reforma da Previdência um recoum plano de trabalho, que prevê audiências
pacitados, não existem condições adequadas
nhecimento explícito aos riscos enfrentados
públicas. Para não contaminar as discussões,
para a proteção. Para tanto, a CNTS reivindica
pelos trabalhadores da enfermagem”, explicou
isso só deverá ocorrer depois da votação em
que se aplique legalmente o que já vem sendo
o vice-presidente da Confederação, João Rosegundo turno da PEC 6.
conquistado judicialmente: a aposentadoria
A CNTS ressalta que continuará trabadrigues Filho, ao senador Weverton.
especial aos enfermeiros, técnicos e auxiliares
lhando
junto aos parlamentares para que os
“A aposentadoria especial é uma das bande enfermagem, com 25 anos de contribuição,
trabalhadores da enfermagem tenham uma
deiras da CNTS. Tínhamos trabalhado junto
pelas condições insalubres de trabalho.
aposentadoria digna. “Esta é uma das bandeiao senador Paulo Paim com o Projeto de Lei
A aposentadoria especial foi objeto de diras da CNTS, por isso não mediremos esforços
do Senado 349/2016, que trata do tema e
versas intervenções na reforma da Previdência,
para que a aposentadoria especial da enfermaentendemos que agora há oportunidade de
porém, o relator do texto, senador Tasso Jereisgem entre na PEC Paralela. A aprovação dessa
garantir via Constituição Federal a aposentasati (PSDB-CE), não acatou as mudanças na
emenda é fundamental para a valorização
Geraldo Magela/Agência Senado
do profissional”, afirma o secretário-geral da
CNTS, Valdirlei Castagna.
Em debates da comissão especial que
analisou a reforma da Previdência na Câmara
dos Deputados especialistas demostraram que
a proposta inicial do governo prejudicará a
vida dos trabalhadores em vez de melhorá-la.
Um dos argumentos levantados é que reforma
desconfigura o caráter preventivo da aposentadoria especial do trabalhador sujeito a agentes
nocivos no ambiente laboral. O aumento da
exposição a fatores pode levar a adoecimentos,
acidentes e mortes.
A esse cenário somam-se a proposta de aumento do tempo de contribuição para aqueles
trabalhadores expostos a agentes nocivos e a
pretensão do governo de revisar o conjunto de
regramentos de Segurança e Saúde do Trabalho - SST, as Normas Regulamentadoras - NRs.
Aposentadoria especial, incluída na PEC
paralela, voltará ao debate na Comissão de
Constituição e Justiça
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SUS para todos

16ª Conferência Nacional
reafirma: democracia é saúde
Conferência escreve capítulo histórico da saúde pública brasileira com resolução
que pede a revogação da emenda do teto dos gastos, garantia de financiamento público e
sustentável ao SUS e ampliação do Programa Mais Médicos

D

urante a abertura da 8ª Conferência
Nacional de Saúde, em 1986, o sanitarista Sérgio Arouca defendeu em seu
discurso a ideia de que “democracia é saúde”.
Naquele momento o país vivia o período de
redemocratização política e a 8ª Conferência,
considerada a pré-constituinte em matéria
de saúde, foi fundamental na definição do
Sistema Único de Saúde - SUS e tornou-se o
principal subsídio para a elaboração do capítulo da saúde da Constituição Federal de 1988.
33 anos depois do marco da 8ª CNS, os
brasileiros viram mais um capítulo da história
da saúde pública sendo escrito na 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8). O relatório
do evento, consolidado de 4 a 7 de agosto,
após amplas discussões que percorreram o
Brasil em mais de três mil conferências preparatórias, vai nortear as ações do Ministério
da Saúde para o SUS pelos próximos anos.
Entre as diretrizes, propostas e moções
provenientes da Resolução 617 estão: a revogação da Emenda Constitucional - EC 95,
que congela investimentos em saúde até o ano
2036; revogação da Emenda Constitucional
86/2015, que retirou recursos do pré-sal que
eram destinados para saúde e educação; e a
garantia de financiamento público e sustentável ao SUS.
O documento também traz propostas
para garantia e ampliação do Programa Mais
Médicos; efetivação da política de saúde
mental; fortalecimento da Atenção Básica
em Saúde - ABS; implementar o atendimento
de urgência odontológica em todas as regiões
de saúde; criar, normatizar e efetivar uma
Política Nacional de Saúde do Imigrante;
garantir plano de carreira, cargos e salários
do SUS para os servidores das três esferas
de governo; inserir na rede pública de saúde,
de forma intersetorial, multiprofissional e integral, a atenção às pessoas em situações de
violências, estupro, racismo, opressões, fobias,

Fotos: Arquivo CNS

pedofilia, bullying, LGBTfobia, entre outras.
“Somos a favor da luta nas suas diferenças
e a contribuição de cada segmento da saúde
foi fundamental nesse processo. Estamos
construindo coletivamente a garantia do SUS
como sonhamos”, disse Fernando Pigatto,
presidente do Conselho Nacional de Saúde CNS, órgão responsável pela organização da
16ª Conferência.

Valorização profissional

Os representantes da CNTS marcaram
presença neste evento histórico. Entre eles,
Lucimary Santos, diretora de Assuntos Internacionais, e Mário Jorge Filho, diretor
de Assuntos Legislativos, representantes da
Confederação no Conselho Nacional de Saúde;
Adair Vassoler, tesoureiro-geral; e os conselheiros fiscais Walter José Bruno D’Emery, Silvio
Vidart Madruga e Walteci Araújo dos Santos.
Dada a importância do evento para a saúde, a CNTS elaborou cartilha especial que foi

distribuída durante o evento sobre os eixos
temáticos da Conferência e sobre as bandeiras da CNTS pela valorização do profissional.
Na cartilha, a CNTS entende que a valorização é primordial para a efetivação do SUS.
Para tanto, defende há anos, a bandeira da
qualificação profissional, em todos os níveis,
de ações conjuntas de governo, parlamento,
trabalhadores e empregadores para melhorar
as condições de trabalho na área da saúde,
da jornada de 30 horas semanais e fixação do
piso salarial nacional.
Além disso, a Confederação considera os
alarmantes e crescentes dados de feminicídio
no Brasil como caso de saúde pública e por
isso defende a união da sociedade, do governo,
do parlamento e do Judiciário para eliminação
da violência contra as mulheres, com ações de
prevenção, atenção e sanção penal.

CNTS participa de ato
em defesa do SUS

Para Lucimary Santos, que foi uma das vozes da CNTS durante o ato em defesa do SUS
na Esplanada, a Conferência é um dos mais
importantes espaços de diálogo entre governo
e sociedade para a construção das políticas
públicas. “É através desse processo que a
população pode contribuir ativamente para o
desenvolvimento de políticas públicas. A saúde
precisa de um norte. O país passa retrocessos
enormes no campo da saúde e que são difíceis
de serem revertidos, mas precisamos enfrentar e resistir. A 8ª foi um marco para o país
e acredito que a 16ª também será”, afirma.
O diretor Mário Jorge Filho lembra que
muitos são os desafios que estão postos e
que exigem disposição de luta e enfrentamento, desde o congelamento dos recursos
por 20 anos, passando pelo desmonte de
políticas e programas, cuja intenção e propósito parecem ser de deixar a saúde em
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terra arrasada. “Os desafios a nós colocados
são imensos. Todos eles, contudo, passam
pela necessidade de criarmos uma ampla e
irrestrita coesão social em torno da defesa do
SUS público, universal, integral, de qualidade
e com financiamento adequado”, ressalta.
Diante do cenário recente de ameaças à
democracia brasileira e outras conquistas da
população, o tesoureiro-geral da CNTS, Adair
Vassoler, ressalta que a resistência se faz ainda
mais necessária, pois Sérgio Arouca e seus
contemporâneos já ensinavam que democracia
é saúde, ontem, hoje e sempre. “A CNTS sabe
que os desafios são imensos e difíceis, o que
amplia a responsabilidade no sentido de enfrentar e resistir. A Confederação nasceu com a
determinação de atuar na defesa intransigente
da saúde pública como dever do Estado, com
saúde para todos, com respeito aos princípios
da integralidade, universalidade e gratuidade
previstos no SUS”. (Com CNS)
Fotos: Cinthia Bispo

l

Julho a Setembro de 2019

Relator acata pedido
da CNTS e propõe restrição
da jornada 12×36

O

líder do PDT no
Senado, Weverton
Rocha, do Maranhão, apresentou parecer ao Projeto de Lei do
Senado - PLS 298/2017
que estabelece a restrição das jornadas de 12
horas de trabalho por 36
de descanso ininterrupto.
A polêmica reforma trabalhista do governo de
Michel Temer, aprovada
em 2017, determinou
que a jornada de 12×36
pode ser adotada mediante acordo individual ou
coletivo, sem distinção.
Para piorar, emendas aprovadas no Senado
definiram apenas o acordo individual para
os trabalhadores da saúde.
O vice-presidente da CNTS, João Rodrigues Filho, e o secretário-geral, Valdirlei Castagna, reuniram-se com o senador
para solicitar a rejeição das emendas
aprovadas na Comissão de Assuntos
Econômicos. As referidas emendas estabeleciam que o acordo individual só
valeria para o setor de saúde. E que as
demais categorias precisariam registrar
a possibilidade da jornada de 12 por
36 em convenção coletiva. O parecer do
senador pede a revogação das emendas.
O relatório será analisado pela Comissão
de Constituição e Justiça e, se aprovado,
será encaminhado para a Comissão de
Assuntos Sociais.
Para tentar diminuir os impactos da
reforma, principalmente da generalização da jornada 12×36, o relatório do
senador Weverton defende que o texto
seja aprovado conforme a redação original, entendendo que a jornada de 12
por 36 horas somente pode ser adotada
em caráter excepcional e em atividades
que demandam, por suas características
especiais, essa forma de organização do
trabalho. A possibilidade de livre adoção
desse tipo de jornada em qualquer atividade econômica representa elevadíssimo
risco, não apenas para os trabalhadores,
mas para toda a sociedade. Por esse motivo, o parecer entende que sua adoção
deve ser restrita.
O senador Weverton reforça a tese da
redação original do senador Paulo Paim
(PT/RS), de que a jornada alongada, com
o efeito concomitante em seus níveis
de cansaço e queda dos reflexos e da
concentração, pode levar, facilmente, à
ocorrência de gravíssimos acidentes de
trabalho com perda de vidas e grandes
prejuízos materiais.

IgorVetushko/Depositphotos

ADI 5994

A CNTS ingressou junto ao Supremo
Tribunal Federal - STF com a Ação Direta
de Inconstitucionalidade 5.994, onde
defende que a instituição da jornada por
meio de acordo individual fere incisos
do artigo 7º da Constituição, que estabelecem o acordo ou convenção coletiva
como 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.
Na ação, que tem o ministro Marco
Aurélio Melo como relator, a CNTS 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”.
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Negociação salarial

Em 2018, 67% das categorias tiveram reajustes
inferiores ao índice do custo de vida do Dieese

C

erca de 68% das negociações
salariais de 2018, coletadas pelo
Sistema de Acompanhamento de
Salários, do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos - SAS-Dieese, conquistaram aumentos reais de salários em 2018. 25%
resultaram em reajustes em valor igual
à inflação e apenas 7% ficaram abaixo
desse patamar. A variação real média dos
percentuais aplicados sobre os salários
em 2018 foi de 0,47%. Ao se considerar o Índice de Custo de Vida do Dieese
como deflator das negociações coletivas,
porém, o quadro se altera significativamente: 67% das categorias obtiveram
reajustes inferiores ao índice.
Os dados de um conjunto de 601 negociações analisadas revelam ligeira melhora em
relação aos resultados apurados pela pesquisa
em 2017, em comparação com a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística INPC-IBGE. A seguir, trechos do Balanço das
negociações dos reajustes salariais de 2018.
Apesar do resultado positivo, o quadro
mostra as dificuldades enfrentadas pelo movimento sindical para superar os efeitos da
grave crise econômica que abate o país. As
negociações do segundo semestre de 2018
apresentaram um desempenho inferior às do
primeiro, revelando uma influência maior da
variação da inflação do que a observada em
anos anteriores, quando a economia do país
apresentou números melhores do que os da
atual conjuntura.
Outro dado relevante é a queda da quantidade de negociações com registro de reajuste
salarial informado, seja no sistema Mediador,
seja nos canais usuais de informação das
próprias entidades sindicais acordantes. Em
anos anteriores, o SAS-Dieese analisava mais
de 700 reajustes salariais ao ano.
Variações nas datas bases
A análise dos reajustes segundo as datas-bases das categorias mostra um comportamento
distinto entre o primeiro e o segundo semestres.
Embora se observem variações internas em
cada um desses períodos, verifica-se que, no
primeiro, é maior a proporção de reajustes em
patamar superior ao INPC-IBGE. Uma possível
explicação para o comportamento tão desigual
é o aumento abrupto da inflação em junho, de

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

aproximadamente 1 p.p. em relação a maio,
fruto principalmente da elevação dos preços
do transporte, alimentação e habitação. Essa
variação acarretou o aumento dos valores do
reajuste necessário para recomposição salarial
nas datas-bases seguintes.
Quase a totalidade dos reajustes salariais
analisados em 2018 foram pagos em única
parcela; cerca de 23% dos reajustes foram
pagos em valores diferenciados segundo faixas salariais, ou seja, de forma escalonada.
O pagamento de abono salarial combinado
com aplicação do reajuste foi observado em
3% das negociações. É o menor patamar dos
últimos anos.
Dentre os setores econômicos analisados,
a indústria foi o que apresentou a menor
proporção de reajustes acima da inflação.
Cerca de 61% das categorias do setor, frente
a 72% do comércio e 77% dos serviços, obtiveram ganhos reais nas datas-bases, que se
concentraram nas faixas de menor valor, em
especial na primeira, de até 0,5% acima do
INPC-IBGE.
Na indústria também se observa a maior
proporção de reajustes iguais à inflação: 32%,
frente a 24% no comércio e 14% nos serviços.
A maior proporção de reajustes abaixo da inflação foi registrada no setor de serviços (9%)
onde se inclui a saúde privada, seguido pela
indústria (7%) e comércio (4%).
Negociações por região
As negociações de abrangência nacional
ou inter-regional foram as que apresentaram
maior incidência de aumentos reais no recorte
regional. Nas regiões sul, norte e nordeste,

mais de 60% das negociações conquistaram aumentos reais; no centro-oeste,
59%; e, no sudeste, 56%. Reajustes
abaixo da inflação foram mais frequentes
na região norte (24%) e menos frequentes
na região sul (3%).
Como em anos anteriores, a maior
frequência de reajustes salariais acima
da inflação (71,8%) foi observada nas
negociações por categoria profissional (que
assinam convenções coletivas). Em menos
da metade (48,3%) das negociações por
empresa (que assinam acordos coletivos)
foram conquistados ganhos reais.
Ao se considerar o Índice de Custo
de Vida do Dieese como deflator das
negociações coletivas de 2018, o quadro
se altera significativamente. Na comparação
com o ICV-Dieese, apenas 31% das categorias
analisadas tiveram aumentos reais no ano
passado; e quase 2%, reajustes iguais à variação do índice. As demais categorias (67% do
total) obtiveram reajustes inferiores ao índice.
Segundo o ICV-Dieese, a variação real média
dos reajustes foi de -0,21%.
Segundo o levantamento realizado no
Mediador, cerca de 75% das categorias que
obtiveram reajustes em 2018 conquistaram
aumentos superiores ao INPC-IBGE; 16%
negociaram percentuais equivalentes a esse
índice; e 9%, reajustes inferiores. O valor do
reajuste médio real foi de 0,80%.
Ainda se ressalva que, embora a relação
entre taxas de inflação e reajustes salariais
seja direta, nem sempre a inflação é determinante para o desempenho das negociações
salariais. Outros fatores, portanto, devem
ser considerados para análise dos resultados
dessas negociações em 2018, como o baixo
nível de atividade econômica e as elevadas
taxas de desemprego.
Outro fator que não pode ser ignorado é a
reforma trabalhista, que afetou a ação sindical
dos trabalhadores e deu maior poder de barganha ao lado patronal. Trata-se de uma conjuntura desfavorável aos trabalhadores. Nesse
sentido, frente à flexibilização propiciada pela
reforma, os sindicatos têm se empenhado para
a manutenção dos direitos, dos empregos e
do poder de compra dos salários. Isso posto,
é positivo que 93% das categorias acompanhadas pelo SAS-Dieese e 91% das categorias
com reajustes registrados no Mediador tenham
alcançado ao menos a recomposição salarial.

MP da Liberdade Econômica traz prejuízo aos trabalhadores
O governo federal e parte do Congresso
Nacional bem que tentaram, mas a maioria dos “jabutis” de caráter trabalhista da
Medida Provisória da Liberdade Econômica
não foi aprovada. Quando o presidente Jair
Bolsonaro sancionou o pacote de mudanças
legislativas para reduzir a burocracia de
empresas, o texto que chegou às suas mãos
já não contava com as propostas mais relevantes para o governo, do que estava sendo
chamada de minirreforma trabalhista. A
maior polêmica da MP, a permissão de tra-

balho aos domingos e feriados para todos os
setores, acabou caindo durante tramitação
no Senado Federal.
Alguns pontos polêmicos, porém, ficaram.
É o caso da regulamentação do “ponto por
exceção” para empresas com mais de 20
funcionários mediante acordo, medida que
na prática dispensa o trabalhador de bater
ponto de entrada e saída. Pelo sistema, esses
registros só serão feitos quando o trabalhador
fizer um horário diferente do habitual – para
qualquer tipo de empresa, bastando que seja

assinado acordo individual com o empregado.
O que dificultará a fiscalização da jornada e
violações de direitos.
A Lei 13.874/2019 também elimina alvarás
para atividades de baixo risco; separa o patrimônio dos sócios de empresas das dívidas de uma
pessoa jurídica e proíbe que bens de empresas
de um mesmo grupo sejam usados para quitar
débitos da empresa. Há, ainda, a criação da carteira de trabalho digital e a extinção do e-Social
para a substituição por um novo sistema. (Com
UOL, Gazeta do Povo e O Globo)
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Artigo 8º da CF

Em resposta às investidas do governo, FST
apresenta proposta sobre organização sindical

A

pós os ataques do governo federal ao
movimento sindical através da Medida
Provisória 873 e de novas mudanças
nas leis trabalhistas com o objetivo de acabar
com a unicidade sindical, o Fórum Sindical dos
Trabalhadores - FST, do qual a CNTS faz parte,
vai apresentar junto à Câmara dos Deputados,
o anteprojeto de lei que será um contraponto
às ofensivas que as entidades sindicais vêm
sofrendo. Trata-se da regulamentação do
artigo 8º da Constituição Federal, em busca
de garantir um sindicalismo representativo,
negociação coletiva real, efetiva e um sistema
de composição de conflitos que seja adequado
a uma sociedade democrática.
Em reunião com as confederações e centrais filiadas, foi aprovada a proposta que
altera e acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, validando a
importância da soberania das assembleias
de trabalhadores para decidir sobre qualquer
tema para o qual tenha sido convocada. O
texto ressalta que é necessário instaurar novas regras para o exercício do sindicalismo,
fortalecendo as entidades sindicais para que
façam a defesa dos trabalhadores. A proposta foi enviada às confederações patronais.
A ideia é que empregadores e trabalhadores
busquem acordo que favoreça a tramitação
no Congresso Nacional.
Mobilizados nacionalmente em torno desses debates, os líderes sindicais do FST, após
sucessivas e proveitosas reuniões, elaboraram
o projeto que tem por objetivo a atualização e
democratização da estrutura sindical a partir
do princípio da razoabilidade. Basicamente, o
projeto mantém o regime da unicidade sindical
e molda-se, com exatidão, às normas constantes
no artigo 8º da Constituição Federal, notadamente as relativas à liberdade e à autonomia.
O projeto mantém a tradicional dicotomia
entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores, organizados segundo o disposto
nos próprios estatutos, que devem obediência
apenas aos preceitos legais, assegurada a ampla liberdade de filiar-se ou desfilar-se. O texto
cria ainda o Conselho Sindical Nacional, com

Arquivo FST

representação paritária de trabalhadores e empregadores, dotado de autonomia, com sede e
foro em Brasília, cuja atribuição é promover a
regulação e a regulamentação da organização
sindical, proceder o registro e o ordenamento
dos sindicatos, federações e confederações.
No projeto, o custeio das despesas das
entidades sindicais seguiu, com atualizações
e diferentes percentuais de distribuição, as
formas já consagradas pela prática sindical,
permitindo-se a cobrança da contribuição da
categoria definida pela assembleia geral, no
exercício de seu poder soberano, restando
inadmitido o chamado “direito de oposição”
ao desconto. Significa que todos os integrantes da categoria estão sujeitos aos descontos,
não podendo a eles se oporem, até mesmo
em decorrência da vinculação à categoria da
qual fazem parte. O texto limita em 1% da
renda bruta anual do trabalhador o total dos
descontos a título de contribuição da categoria.
Para o coordenador nacional do FST, Oswaldo Augusto de Barros, “o projeto torna claro
questões que durante muitos anos ficaram
obscuras no seu esclarecimento ao propor

regulamentar o art. 8º da Constituição, no
que tange a organização, trabalho sindical,
direito de representação e importância das
assembleias”.
Segundo ele, o PL se preocupa com a manutenção da unicidade sindical; da assembleia
como representação da vontade do trabalhador; e uma forma de traduzir em custeio o
trabalho sindical realizado. “O bem-estar do
trabalhador está na regulamentação desses artigos que darão consistência ao funcionamento
sindical, exigindo que haja uma igualdade na
relação entre o capital e o trabalho”.
Para o vice-presidente da CNTS, João Rodrigues Filho, representante da Confederação
no FST, é necessário garantir um sindicalismo
com representatividade, e o projeto poderá trazer um ganho essencial para a relação capital
e trabalho. “O que se constata atualmente é a
marcante presença da intransigência e da intolerância no dia a dia da relação. Havendo diálogo,
ocorrerá o crescimento mútuo da relação, bem
como a manutenção e a geração de postos de
trabalho”. (Veja a minuta do anteprojeto no site
da Confederação – www.cnts.org.br).

Entidades denunciam governo por práticas antissindicais
A Internacional de Serviços Públicos – ISP,
centrais sindicais, sindicatos, federações e
confederações, entre elas a CNTS, denunciaram o governo brasileiro na Organização
Internacional do Trabalho – OIT por práticas
antissindicais que contrariam as Convenções
98 e 151 do organismo. As entidades apresentaram também queixas sobre violações de
direitos no mundo sindical na área da educação, saúde e no Judiciário do Maranhão,
Tocantins e Ceará.
Na reunião que aconteceu na quinta-feira, 26, em Brasília, Denise Dau, secretária
sub-regional da Internacional de Serviços
Públicos ISP-Brasil, entidade na qual a
CNTS é filiada, cobrou do diretor da OIT-

-Brasil, Martin Hahn, os desdobramentos
da denúncia entregue em 2018, referente ao
descumprimento da Convenção 151 da OIT,
protocolada pelas federações, confederações
e centrais. O objetivo da denúncia é assegurar aos trabalhadores do serviço público
municipal, estadual e federal do Brasil o direito à negociação coletiva, sobretudo após a
aprovação da reforma trabalhista que atingiu
trabalhadores do setor público e do privado.
Durante a reunião, o secretário-geral da
CNTS, Valdirlei Castagna, falou sobre os
problemas que o setor privado enfrenta por
conta da reforma trabalhista, como a falta
de negociações e a interferência patronal no
financiamento sindical. A Confederação tem

recebido diversas denúncias de que, em algumas regiões, as patronais estão incentivando
e organizando os trabalhadores a apresentarem oposição à contribuição definidas pelos
acordos junto aos sindicatos.
A CNTS informa que as entidades filiadas
e vinculadas que tenham relatos de violações de práticas antissindicais, precisam de
embasamento com provas fortes, tais como
matérias, documentos e cópias de ações
judiciais para que possam ser apresentadas
em forma de denúncia na OIT. As entidades
encaminharam a criação do observatório da
ISP sobre denúncias e práticas de violações
de direitos no mundo sindical. (Com ISP/
Brasil e Fenajud)
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Reforma Trabalhista

Governo cria grupos temáticos
para alterar leis trabalhistas

M

enos de dois anos depois da reforma
trabalhista que mudou mais de 100
pontos da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, o presidente Jair Bolsonaro
pretende fazer uma segunda leva de mudanças. A equipe econômica do governo,
representada pela Secretaria de Previdência
e Trabalho, instalou um grupo composto por
membros do governo e do Judiciário, além de
acadêmicos e advogados, para discutir mais
flexibilização das normas. Sem a participação
dos trabalhadores, a medida fere princípios
básicos do tripartismo e do diálogo social,
prática defendida pela OIT.
Integrado por ministros e magistrados, o Grupo de Altos Estudos do Trabalho - Gaet pretende “tratar, entre outros
assuntos, sobre segurança jurídica, previdência e trabalho”, explicou o Ministério
da Economia. As discussões serão divididas por quatro órgãos temáticos, que
terão quatro grupos, que se dedicarão
ao estudo de temas específicos, como
eficiência do mercado de trabalho e das
políticas públicas para os trabalhadores;
informalidade; rotatividade; e futuro do
trabalho e novas tecnologias.
Já o Grupo de Estudo de Direito do
Trabalho e Segurança Jurídica irá tratar
dos temas simplificação e desburocratização de normas legais; segurança jurídica;
redução da judicialização. O Gaet será
coordenado pelo ministro do Tribunal Superior
do Trabalho - TST, Ives Gandra, e pela juíza
do trabalho Ana Fischer, ambos defensores do
fim da unicidade sindical.
Segundo o secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,
Rogério Marinho, a intenção da turma é dar
continuidade à reforma trabalhista, que está
em vigor desde o fim de 2017. Um dos pontos da nova reforma trabalhista será a revisão
do modelo sindical e a criação da carteira de
trabalho verde e amarela, que reduz direitos
trabalhistas em troca de uma desoneração
tributária como forma de estimular a geração
de empregos.
No entendimento de Marinho, o país precisa rever as regras trabalhistas para se adaptar
às mudanças que estão em curso no mercado
de trabalho em todo o mundo, e aprofundar as
mudanças implementadas pela reforma traba-

lhista, durante o governo de Michel Temer. As
mudanças aprovadas pelo Congresso há dois
anos regulamentaram, por exemplo, o trabalho
intermitente. Este regime de contratação cria a
possibilidade da prestação de serviço de maneira esporádica, dependendo da necessidade
do empregador, mediante convocação.
No Twitter, Ana Fischer comentou que “há
muito o que ser feito no sentido da simplificação do ambiente de contratação” e reafirmou
o interesse na revisão do modelo sindical. O
assunto será um dos eixos principais da nova
reforma. Pela regra atual, só um sindicato

- PEC que acabaria com a unicidade sindical.
Para os sindicatos, a medida vai enfraquecer o movimento. O Congresso aprovou, em
agosto, a Medida Provisória 881/2019, conhecida como MP da Liberdade Econômica e
considerada uma “minirreforma trabalhista”.
Os senadores retiraram o trecho que permitia
trabalho aos domingos e feriados irrestritamente, mas mantiveram pontos como o fim
da necessidade de alvará para atividades de
baixo risco e os novos critérios para registro
de ponto no trabalho, que só será obrigatório
em empresas com mais de 20 funcionários.
Apesar de o texto ter passado por
Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
todas as fases de tramitação e estar
pronto para sanção de Bolsonaro, líderes partidários pedem que ele seja
revisto pela Câmara, devido à mudança
feita pelos senadores. Pelo regimento
do Congresso, quando a segunda casa
que analisa uma matéria altera algum
ponto, ela precisa voltar para ser avaliada novamente pela anterior. Deputados recorreram ao Supremo Tribunal
Federal - STF para que a matéria receba
mais tempo de avaliação.

Carteira Verde e Amarela

pode representar determinada categoria na
mesma base territorial. Estimular a concorrência deve melhorar a prestação de serviços
das entidades, dizem os magistrados. Rogério
Marinho, também considera “condicionante
para a modernização do Estado brasileiro”,
como publicou no Twitter.

Alvo é a unicidade sindical

Não é de hoje que Marinho defende essa
pauta. Ex-deputado federal, ele está à frente
da atual reforma da Previdência, foi relator da
reforma trabalhista do governo Michel Temer, em
2017, e tem grande influência na discussão da
tributária. Agora, também terá papel de destaque
em mais uma reestruturação das normas trabalhistas. Em março, pouco depois de o governo
enviar a reforma da Previdência ao Congresso,
o secretário comentou que o passo seguinte
seria uma proposta de emenda à Constituição

Marinho afirmou que o grupo de
trabalho não irá se debruçar sobre a
eventual criação da chamada carteira
de trabalho verde e amarela, uma vez
que a iniciativa já saiu da secretaria e foi
apresentada ao ministro da Economia, Paulo
Guedes. No início do ano, Guedes defendeu
que a carteira verde e amarela seria amparada
pelo regime previdenciário de capitalização,
no qual cada trabalhador contribui para uma
conta individual e retira daí os proventos de
sua aposentadoria. Descontado do salário,
o dinheiro é administrado por gestores em
fundos de pensão.
Guedes também já chegou a dizer que o
jovem que optasse pela carteira verde e amarela teria menos direitos trabalhistas, já que
as empresas não arcariam com custo sobre
a folha de pagamento nessa modalidade. A
contrapartida seria, na visão do ministro, um
impulso à empregabilidade, para reverter a
alta taxa de desemprego no país. (Com Correio Braziliense, Gazeta Online, UOL, Poder
360º e Terra)

Brasil é um dos 10 piores países para o trabalhador
Pela primeira vez, o Brasil está na lista
dos dez piores países do mundo para os trabalhadores, de acordo com o Índice Global
de Direitos da Confederação Sindical Internacional - CSI, divulgado durante a 108ª
Conferência da OIT. O Índice de 2019 classificou 145 países de acordo com 97 indicadores reconhecidos internacionalmente, que
apontam em quais países os trabalhadores
estão menos protegidos, tanto no que diz respeito à legislação quanto à prática sindical.

Os recursos de extrema violência contra
todos aqueles que defendem os direitos
trabalhistas têm resultado em prisões, assassinatos e restrição de direitos e de acesso
à Justiça de milhares de trabalhadores.
Segundo o índice, Arábia Saudita, Argélia,
Bangladesh, Brasil, Colômbia, Filipinas,
Guatemala, Cazaquistão, Turquia e Zimbábue são os dez piores países do mundo para
os trabalhadores.
O desmonte sistemático dos direitos demo-

cráticos dos trabalhadores no local de trabalho
e a violenta repressão à greve e manifestações
estão colocando em perigo a paz e a estabilidade no mundo, aponta o relatório. Segundo
a CSI, as prisões e perseguições têm tomado
grandes proporções na Índia, Turquia e no
Vietnã. Entre os 145 países analisados, os
trabalhadores foram vítimas de violência em
52 países. Em alguns deles, como o Brasil,
foram registradas mortes de sindicalistas.
(Com Anamatra)

JORNAL CNTS

l

Julho a Setembro de 2019

15

Lei 13.467 aumenta desemprego e pobreza

Ao

longo de dois anos de vigência,
completados no mês de julho, as
previsões catastróficas de especialistas foram confirmadas e a reforma trabalhista - Lei 13.467/2017, que retirou direitos
fundamentais dos brasileiros, só serviu para
agravar a crise do emprego e renda. Atualmente o desemprego atinge 13,2 milhões de
brasileiros. “Foi um equívoco alguém um dia
dizer que essa Lei ia criar empregos”, afirmou
o presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
ministro João Batista Brito Pereira, em entrevista à BBC News.
A reforma foi apresentada como solução
para o mercado de trabalho, que precisava
se modernizar para permitir a criação de
empregos, algo que a legislação “atrasada”
não permitia. Os dados do próprio governo
apontam no sentido contrário: nestes dois
anos de sanção, a “modernização” mais fechou do que abriu empregos no país. “O que
cria empregos são os programas de incentivo
à produção, que gera bens, permite o consumo e faz girar a economia”, acrescentou
o ministro.
Se comparadas as três modalidades surgidas com a Lei, o fechamento de vagas é duas
vezes maior que a abertura. A reforma implementou duas formas de contratação, mais
precárias: o trabalho intermitente e o parcial.
Ao mesmo tempo, surgiu o desligamento por
acordo entre patrão e empregado. Este último
supera de longe as duas formas novas de contratação de mão de obra.
De janeiro de 2018 a junho deste ano, o
saldo total de postos de trabalho formais no
país foi de 938.054, segundo o Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados - Caged que,
com a extinção do Ministério do Trabalho, pas-

Agência Brasil

Subutilização bate recorde

sou a ser divulgado pela pasta da Economia,
comandada por Paulo Guedes, um entusiasta
da flexibilização. Já o saldo somado de trabalho intermitente (88.437) e parcial (33.315)
é de 121.752 vagas no período. Enquanto
isso, os desligamentos por acordo totalizaram
276.284 – 2,27 vezes mais.
Essas duas modalidades representam apenas 13% do saldo total do Caged em um ano
e meio. O próprio saldo integral, até agora,
não chega a 1 milhão. Apenas em junho, úl-

Desigualdade de renda bate
recorde e não para de subir
O Brasil vive o ciclo mais longo de
aumento da desigualdade de sua história.
Estudo do economista Marcelo Neri, diretor
da Fundação Getúlio Vargas Social, mostra
que a concentração de renda cresce no
país há mais de cinco anos. Nos últimos
17 trimestres seguidos, o Índice Gini, que
mede o nível de desigualdade social, vem
crescendo continuamente.
“Nem mesmo em 1989, que constituiu
o nosso pico histórico de desigualdade,
houve um movimento de concentração de
renda por tantos períodos consecutivos”,
diz o estudo. Segundo a pesquisa, a piora
na desigualdade é resultado do aumento
do desemprego no país, que ainda aflige
12 milhões de pessoas.
Outro indicador do avanço da desigualdade no país é a análise do comportamento
dos rendimentos do trabalho de acordo
com a faixa de renda. No período de 2014
a 2019, a renda da metade mais pobre

timo dado disponível, o trabalho intermitente
teve saldo de 10.177 vagas – diferença entre
contratações e demissões. Desse total, 417
trabalhadores foram admitidos mais de uma
vez. O total de estabelecimentos envolvidos
chegou a 2.691. No parcial, o saldo foi de
1.427. E os desligamentos somaram 17.951.

da população caiu, a perda foi de 17,1%.
No mesmo período, a renda da parcela
que compreende o 1% mais rico avançou
10,11%. Os mais pobres não foram os únicos que viram seu rendimento encolher no
período. Os mais jovens, com idade de 20
a 24 anos, registraram queda de 17,7% no
período. As pessoas sem instrução tiveram
recuo de 15%.
Além da disparidade crescente de renda
entre os trabalhadores, o número de pobres no Brasil aumentou. De acordo com
o levantamento, entre 2015 e 2017, a
população pobre aumentou de 8,3% para
11,1% do total. Este contingente representa uma parcela de 23,3 milhões de pobres,
pessoas que vivem com menos de R$ 233
por mês. Em dois anos, o Brasil passou
a ter mais 6,2 milhões de pobres. Uma
das causas para esta situação, ressalta o
diretor da FGV, é a falta de expansão de
programas sociais.

No trimestre encerrado em maio, o Brasil
registrou recorde de trabalhadores subutilizados, que trabalham menos de 40 horas ou
fazem bicos para sobreviver; e também de
desalentados, aqueles que cansaram de procurar emprego sem conseguir recolocação no
mercado. A taxa de desemprego ficou estável,
mas essa também não é uma boa notícia. O
que contribuiu para a estabilidade foi o aumento da informalidade.
Os dados são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios - Pnad Contínua divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE. A taxa de subutilização
da força de trabalho – 25%, que atinge 28,5
milhões de brasileiros, é recorde da série histórica iniciada em 2012 e registrou alta em
comparação ao trimestre anterior – 24,6% e
ao trimestre móvel de 2018 – 24,6%.
O número de trabalhadores por conta
própria, que faz bicos para sobreviver ou
abre pequenos negócios, atingiu 24 milhões
de brasileiros. Mais uma vez, o total do que
alguns chamam de empreendedores bateu o
recorde da série histórica e subiu nas duas
comparações: 1,4% – mais 322 mil pessoas
– frente ao trimestre anterior e 5,1% – mais
1.170 mil pessoas – frente ao mesmo período
de 2018. (Com BBC Brasil, Gazeta do Povo,
Revista Veja, Estadão e UOL)

Salário mínimo
não terá ganho real
Violin/Depositphotos

A Comissão
Mista de Orçamento aprovou
o projeto de Lei
de Diretrizes
Orçamentárias
- LDO enviado
pelo Executivo
para 2020 com
reajuste do salário mínimo para R$ 1.039. Em relação ao
valor atual de R$ 998, o aumento nominal
será de 4,2%, mesma variação prevista pelo
governo para o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC neste ano. Com isso, o
governo retira a regra que permitia ganho real
ao trabalhador.
2020 será o primeiro ano que o reajuste
não terá ganho real, desde que a Política de
Valorização do Salário Mínimo foi implantada em
2004. Essa medida permitia que, nos momentos
de crescimento da economia, o ganho do salário
mínimo superasse a inflação, ajudando a reduzir
as desigualdades e estimulando o consumo
das famílias. A regra, entretanto, teve validade
encerrada em janeiro deste ano.

16

n

JORNAL CNTS

l

Julho a Setembro de 2019

Jurídico

CNTS vai ao Supremo em defesa
do piso salarial para a enfermagem

Em

defesa do piso salarial instituído
pela Lei Estadual 8.315/2019,
do Rio de Janeiro, para profissionais da enfermagem, entre outras categorias,
a CNTS requereu ao Supremo Tribunal Federal
- STF o ingresso como Amicus Curiae na Ação
Direta de Inconstitucionalidade - ADI 6149. A
Ação foi impetrada pela Confederação Nacional da Saúde - CNSaúde, em que a patronal
alega que a lei dispõe também sobre jornada
de trabalho e estaria invadindo competência
privativa da União em legislar sobre matéria
de direito do trabalho. A CNTS pede a improcedência da ADI.
A confederação patronal argumenta que
os estados e o Distrito Federal receberam da
Lei Complementar 103/2000 competência
apenas para fixar o piso salarial dos profissionais que não tenham piso salarial definido em
lei federal, convenção ou acordo coletivo de
trabalho. Segundo a CNSaúde, a Lei Estadual
8.315/2019 foi além do autorizado e disciplinou jornada de trabalho dos enfermeiros,
auxiliares e técnicos de enfermagem.
Para a entidade, a lei impugnada gera
“gravíssimo impacto financeiro” aos hospitais
e clínicas, uma vez que os profissionais que
cumprem a jornada devida – de 44 horas – receberão verbas extraordinárias, acima do piso.
Numa primeira decisão, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar na ADI para
suspender trechos da Lei 8.315, no que se
refere à jornada de trabalho. Segundo ele, a
jurisprudência do STF assenta que não compete à lei estadual disciplinar sobre o tema. De
acordo com o relator, a lei mencionou a carga
horária de trabalho de 30 horas semanais
apenas para os profissionais de enfermagem,
associada aos pisos salariais fixados.
O ministro apontou que “os dispositivos em
questão tornam a contratação dos referidos
trabalhadores mais onerosa, em prejuízo à
administração pública e aos entes privados
contratantes, sem haver norma federal autori-

Michael Jung/Depositphotos

zativa para tanto”. E concedeu parcialmente a
medida liminar, a ser referendada pelo plenário, para suspender a eficácia das expressões
referentes à jornada.
O relator solicitou informações à Assembleia Legislativa e ao governador do Rio de
Janeiro e posição da Advocacia-Geral da União
e da Procuradoria-Geral da República.
A CNTS contesta os argumentos da patronal
e também o entendimento do relator, visto que
a legislação estadual não dispõe sobre direitos
e garantias trabalhistas reservados à esfera
federal. O que se esquadrinhou foi um piso
salarial aos empregados e que não tinha sido
definido em lei federal, convenção ou acordo
coletivo de trabalho – de R$ 1.375,01 para
auxiliares, R$ 1.665,93 para técnicos e de
R$ 3.158,96 para enfermeiros.
“Uma lei estadual, uma convenção ou acordo
coletivo pode estipular um piso salarial com
base em outra carga de tempo trabalhado – no
caso em apreço restou por 30 horas semanais.
Nesse cenário, não se estará automaticamente
limitando a carga horária, de modo que as
jornadas maiores poderão ser calculadas, proporcionalmente”. Para a CNTS, considerando
ainda não haver alteração da jornada, as escalas
de serviço seguem definidas em conformidade
com os interesses das instituições de saúde.
(Com STF)

STF proíbe grávidas
e lactantes em
atividades insalubres
O Supremo Tribunal Federal - STF derrubou, por 10 votos a 1, trecho da nova lei
trabalhista que só permitia o afastamento
de grávidas e lactantes de atividades insalubres mediante atestado médico. Os
ministros entenderam que o artigo 394-A
da Lei 13.467/2017, do governo Temer,
viola a proteção constitucional à criança e à
maternidade e a igualdade de gênero. Com
a decisão, grávidas e lactantes não poderão
de forma alguma trabalhar em ambientes
e situações que ofereçam qualquer tipo de
risco a elas ou ao bebê.
“Quem de nós gostaria que nossas filhas, nossas irmãs, nossas netas, grávidas
ou lactantes, continuassem a trabalhar em
ambientes insalubres? Essa pergunta é que,
ao meu ver, ao ser respondida, resolve a
questão sobre a constitucionalidade”, defendeu o ministro e relator da ADI 5938,
Alexandre de Moraes.
Na avaliação do ministro, a norma está
em desacordo com diversos direitos consagrados na Constituição Federal e deles
derivados, entre eles a proteção à maternidade, o direito à licença-maternidade
e a segurança no emprego assegurada à
gestante, além de normas de saúde, higiene
e segurança. Sob essa ótica, a proteção da
mulher grávida ou da lactante em relação
ao trabalho insalubre caracteriza-se como
direito social protetivo tanto da mulher
quanto da criança.
A ministra Rosa Weber disse que a inovação trazida pela reforma sobre grávidas e
lactantes configura “retrocesso social”. Ela
ainda defendeu a Justiça do Trabalho e os
avanços da legislação sobre a proteção da
mulher e da criança, mas fez críticas à reforma trabalhista. “Hoje, em muitos sentidos,
se formos aplicar o nosso Código Civil de
2003, teremos uma proteção mais efetiva
ao trabalhador do que se aplicarmos a CLT
com a reforma trabalhista”. (Com STF, Jota
Info e Brasil de Fato)

Empregador tem responsabilidade em
acidentes de trabalho nas atividades de risco
O plenário do Supremo Tribunal Federal STF decidiu que o trabalhador que atua em
atividade de risco tem direito à indenização
em razão de danos decorrentes de acidente
de trabalho, independentemente da comprovação de culpa ou dolo do empregador. Por
maioria de votos, os ministros entenderam
que é constitucional a imputação da responsabilidade civil objetiva do empregador por
danos decorrentes de acidentes de trabalho
em atividades de risco. A tese de repercussão geral será definida em próxima sessão.
A questão foi decidida no Recurso Extraordinário - RE 828040, com repercussão
geral reconhecida, no qual se discutiu a
possibilidade de aplicação da regra do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.
Prevaleceu o entendimento do relator do RE,

ministro Alexandre de Moraes, de que não
há impedimento à possibilidade de que as
indenizações acidentária e civil se sobreponham, desde que a atividade exercida pelo
trabalhador seja considerada de risco.
Para o ministro Alexandre de Moraes, o
fato de o texto constitucional elencar uma
série de direitos não impede a inclusão, por
meio de lei, de proteções adicionais aos
trabalhadores.
Segundo ele, a Constituição de 1988
mudou essa perspectiva e estabeleceu um
piso protetivo que admite o recebimento do
seguro acidentário e também da reparação
civil. Em seu entendimento, não há uma
limitação normativa absoluta, ou seja, um
teto em relação à responsabilização do empregador. O ministro alegou que a respon-

sabilidade civil surgiu como forma de fazer
justiça às vítimas em algumas situações em
que, mesmo sem dolo ou culpa, existe a
responsabilidade plena de indenizar.
Seguiram este entendimento os ministros
Edson Fachin, Rosa Weber, Cármen Lúcia e
Ricardo Lewandowski. Os ministros Roberto
Barroso e Gilmar Mendes também seguiram o
relator, mas ressaltaram a necessidade de que
as atividades de risco estejam especificadas
em lei. Ficaram vencidos os ministros Marco
Aurélio e Luiz Fux. Eles consideram que, como
o empregador já recolhe contribuição relativa
ao seguro acidente de trabalho, com alíquotas
maiores para as atividades de maior risco, a
obrigação de responder pela indenização civil
sem que tenha havido culpa ou dolo seria
excessiva. (Fonte: STF)
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Segurado x INSS

Parceria entre Judiciário e União
visa reduzir ações judiciais contra o INSS

Em

meio à tramitação da
reforma da Previdência
Social, fase final da PEC
6/2019 já aprovada na Câmara e sob
apreciação dos senadores, os poderes
Executivo e Judiciário firmaram parceria que visa reduzir o número de ações
contra o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS. Ou seja, os segurados
serão penalizados duplamente: além de
ter direitos extintos ou reduzidos pela
reforma, terão reduzidas as possibilidades de recorrerem à Justiça quando
se sentirem prejudicados.
O acordo, denominado Estratégia
Nacional Integrada para Desjudicialização da Previdência Social, assinado
pelo ministro Dias Toffoli, que representou o Judiciário, e pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes, em nome do governo, firma o
compromisso de promover ações que resultem
na redução de litígios relacionados a direitos e
benefícios previdenciários. A Estratégia recebeu a
adesão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e
do Conselho da Justiça Federal - CJF, pelo Poder
Judiciário; da Defensoria Pública da União - DPU
e da Advocacia-Geral da União - AGU, do INSS
e do Ministério da Economia, pela União.
O INSS está envolvido em metade (48%)
das novas ações que tramitam na Justiça
Federal, instância do Judiciário à qual os
segurados recorrem quando o Instituto nega
benefícios previdenciários. “A quantidade de
conflitos semelhantes que saem da esfera
administrativa e são levados à mesa de um
juiz federal consome boa parte do orçamento
da Previdência Social, de acordo com relato
das autoridades que formalizaram a parceria”.
Cerca de R$ 220 milhões são gastos por ano
com perícias em processos judiciais ligados a
benefícios previdenciários, segundo o presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ e
do CJF, João Otávio de Noronha.

Prevenção e solução

“Do universo dos 80 milhões de processos
judiciais, objeto de trabalho da administração
judiciária, as ações previdenciárias representam cerca de 10%, tramitando em unidades
das justiças Federal e Estadual. O quadro
exige análise das causas da judicialização e, a

Arquivo CNJ

partir de uma base dialógica interinstitucional,
a busca dos meios adequados à prevenção e
à solução dos litígios”, afirmou Dias Toffoli,
presidente do STF e do CNJ, na cerimônia de
lançamento da parceria.
“O grande número de ações é reflexo da
precariedade do trabalho prestado pelo INSS à
população. Isso por conta do quadro profissional
defasado, falta de infraestrutura adequada em
relação à demanda e pela burocracia, levando
a um longo tempo de espera para perícias e
respostas a pedidos de aposentadoria e outros
benefícios, muitas vezes injustificadamente negados. Entre as propostas para melhorar o atendimento e reduzir os gastos não vimos medidas
que tratem de investimentos necessários para
garantir o bom atendimento do órgão”, critica o
tesoureiro-geral da CNTS, Adair Vassoler.
O termo estabelece que governo e Judiciário
deverão orientar e apoiar ações que garantam
soluções para enfrentamento das reais causas da litigiosidade, além de buscar maior
efetividade ao reconhecimento dos direitos, a
exemplo da concessão e revisão de benefícios
quando os temas já estiverem pacificados em
precedentes qualificados. Ou seja, decisões
judiciais recorrentes devem passar a nortear
os pedidos de benefícios, de modo a evitar a
necessidade de se acionar a Justiça. Prevê
ainda o fortalecimento da mediação e da
conciliação, estimulando a criação de câmaras
extrajudiciais, como forma de reduzir o ajuizamento de ações.

Litigiosidade excessiva

O presidente do INSS, Renato Rodrigues Vieira, se comprometeu a abandonar procedimentos que perpetuam a
litigiosidade nessas discussões, que justificam as sete mil novas ações judiciais
apresentadas contra o INSS diariamente,
em média. “Em última instância, queremos parar de brigar desnecessariamente
com o cidadão e dar efetividade ao
processo de concessão dos benefícios”,
disse. Segundo Vieira, a judicialização
se origina dos cerca de 40% dos benefícios indeferidos pelo órgão – e, desses,
apenas 30% prosperam nos tribunais.
“Não vamos questionar o que o
cidadão tem direito. Seguimos com o
firme propósito de defender o erário e
temos o interesse público em primeiro lugar,
mas muitas vezes o interesse público está em
atender o cidadão”, disse o ministro André
Mendonça, responsável pela Advocacia-Geral da União - AGU, órgão que representa o
INSS nos tribunais. Quando assumiu o cargo,
no início do ano, Mendonça constatou que
a AGU defendia o INSS em 5,6 milhões de
processos, uma a cada quatro ações em que
a União era parte.
Do outro lado da ação, a Defensoria Pública da União - DPU defende os cidadãos
que requerem benefícios previdenciários em
cerca de 1,8 milhão de causas judicializadas.
Segundo o defensor público-geral Federal,
Gabriel Faria Oliveira, o órgão começou a
estudar as teses para evitar a judicialização
excessiva. “Como advogados dos cidadãos,
em geral, pobres, que recorrem à Defensoria,
precisamos ter responsabilidade, porque essas
demandas impactam nos benefícios de quem
realmente têm direito. Precisamos construir
uma eficiência que respeite ambas as partes”,
afirmou Oliveira.
Além da parceria, o CNJ, o INSS, o Ministério da Economia e a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho assinaram um acordo
de cooperação técnica visando promover o
compartilhamento das bases de dados mantidas pelo CNJ, Ministério da Economia e INSS,
para dar mais agilidade aos processos. (Com
informações da Agência CNJ de Notícias, STJ,
Agência Brasil)

Governo suspende produção de 19 remédios gratuitos
O Ministério da Saúde suspendeu contratos com sete laboratórios públicos nacionais
para a produção de 19 medicamentos distribuídos gratuitamente pelo SUS. Documentos obtidos pelo jornal Estadão apontam a
suspensão de projetos de Parcerias para o
Desenvolvimento Produtivo - PDPs destinados à fabricação de remédios para pacientes
que sofrem de câncer e diabete e transplantados. Os laboratórios que fabricam por PDPs
fornecem a preços 30% menores do que os
de mercado. E já estudam ações na Justiça.
Associações que representam os labora-

tórios públicos falam em perda anual de ao
menos R$ 1 bilhão para o setor e risco de
desabastecimento – mais de 30 milhões de
pacientes dependem dos 19 remédios. A
lista inclui alguns dos principais laboratórios: Biomanguinhos, Butantã, Bahiafarma,
Tecpar, Farmanguinhos e Furp.
Além disso, devem ser encerrados contratos com oito laboratórios internacionais
detentores de tecnologia, além de laboratórios particulares nacionais. Isso porque cada
laboratório público, para desenvolver um
produto, conta com dois ou três parceiros.

Depois, esses laboratórios públicos têm o
compromisso de transferir a tecnologia de
produção do medicamento ao governo.
O Ministério da Saúde informou que as
PDPs continuam vigentes e que foi encaminhado aos laboratórios ofício que solicita
“manifestação formal sobre a situação de cada
parceria”. Informou, ainda, que “o chamado
‘ato de suspensão” é por período transitório”,
enquanto ocorre “coleta de informações”. O
Estadão, porém, teve acesso a um dos ofícios
em que o Ministério é categórico ao informar
o encerramento da parceria. (Com Estadão)
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Federações e Sindicatos

FETESSESC debate organização e
financiamento das entidades sindicais
A Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado
de Santa Catarina - Fetessesc realiza, dia 9 de
outubro, em Florianópolis, o XXVIII Encontro
Estadual de Dirigentes Sindicais e Trabalhadores da Saúde, que tem como objetivo central
debater sobre o fortalecimento da organização
sindical e estratégias de enfrentamento aos
ataques contra os trabalhadores e suas entidades de representação.

A atualização do projeto técnico organizativo e o financiamento das entidades sindicais
são temas a serem abordados pelo coordenador técnico do Dieese-SP, Fausto Augusto
Júnior. Após a apresentação dos trabalhos
desenvolvidos pelos sindicatos filiados à Federação, haverá debate e formulação de propostas para encaminhamento, com mediação do
supervisor técnico do Dieese-SC, José Álvaro
de Lima Cardoso.

SITESSCH reúne nova
diretoria para primeira atividade
O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Chapecó
e Região - Sitessch reuniu a nova diretoria, nos
dias 1 e 2 de julho, para a primeira atividade da
gestão, que teve início quando os novos diretores
conheceram toda a estrutura do Sindicato e sua
base de atuação e tiveram, juntamente com os
demais diretores, um dia de formação sindical,
com destaque para a luta que se trava com o
capital para melhorar a vida do trabalhador.
A primeira reunião dos diretores foi marcada
por grandes discussões, debates e deliberações
importantes. Para os novos diretores foi uma surpresa o quão difícil é a luta sindical, mas todos
reafirmaram a importância da continuidade de
permanecer na luta. Para o presidente eleito,
Fabio Ramos Fernandes, somente com muita
discussão e ouvindo o outro é que o Sindicato
constrói a luta. “Ninguém solta a mão de ninguém, pois juntos somos mais fortes”.
A chapa Resistência e Luta foi eleita para
conduzir a entidade sindical pelo quadriênio
2019/2023. O colegiado tomou posse em
maio, em solenidade que contou com a presença de inúmeras entidades sindicais ligadas
à saúde e demais entidades parceiras. O ato
foi marcado por discursos e diálogos que remeteram à importância da união, resistência
e muita luta para defender a manutenção
dos direitos dos trabalhadores, que há muito
tempo foram conquistados, mas correm um
sério risco de sucumbir.
O presidente da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
de Santa Catarina - Fetessesc, Cleber Ricardo
da Silva Candido, parabenizou os diretores e
reforçou a responsabilidade de cada um, ao
assumirem o compromisso de bem representar
a categoria e primar por seus direitos. O tesoureiro-geral da CNTS, Adair Vassoler, representou a Confederação e reforçou a importância
do Sindicato como entidade vinculada. “Precisamos mais do que nunca estarmos unidos
para que possamos continuar nas trincheiras

em defesa dos direitos, em especial agora no
ataque contra a Previdência Social”.
A ex-presidenta do Sitessch, Maria Salete
Cross, afirmou o quanto se orgulhava por ter
comandado a entidade sindical por dois mandatos e o quanto era grata por ter aprendido
nestes anos. Disse que entregava o mandato
com sinal de dever cumprido, mas com grande
preocupação. “A cada dia estamos andando em direção ao abismo com as políticas
nefastas impostas por este governo”. Maria
também agradeceu a família por entender seus
incontáveis momentos de ausência e desejou
sucesso ao novo presidente.
Encerrando a solenidade de posse o presidente eleito, Fabio Ramos Nunes Fernandes,
agradeceu aos companheiros que o antecederam no comando da entidade pelo trabalho
e compromisso desempenhados em prol da
categoria. Fábio fez um agradecimento especial
à categoria pela confiança depositada na chapa
“Resistência e Luta” e reafirmou o compromisso
assumido na campanha, de manutenção e ampliação dos direitos dos trabalhadores. Parabenizou a diretoria e solicitou dedicação e doação
dos companheiros/as para continuar na luta para
melhor representar a categoria. (Com Sitessch)

Campanha de filiação
O Sitessch continua com a campanha no
sentido de ampliar o número de sindicalizados.
Além de fortalecer o Sindicato para a representatividade do trabalhador junto ao setor
patronal, com vistas a enfrentar as situações
adversas, o Sitessch oferece benefícios como
convênio médico, farmácia, dentistas, atendimento jurídico, orientações trabalhistas e

previdenciárias, e cálculos rescisórios, tudo por
R$ 18,00 mensais. A campanha tem ainda
como atrativo o sorteio de prêmios a cada 10
novos sócios, incluindo ferro elétrico, ventilador, sanduicheira, secador de cabelos e outros
brindes. Ao final da campanha será sorteada
uma moto entre todos os filiados. Então, bora
se sindicalizar!

Sindicato de Saúde
de Tubarão tem
diretoria composta
99% por mulheres
A diretoria eleita para a gestão 2019-2023
do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Tubarão
e Região - Sitesst, vinculado à CNTS, será
liderada 99% por mulheres pela segunda vez
consecutiva desde sua fundação, em 1981. A
presidente, reeleita, será a técnica em enfermagem Denise Matos de Freitas, que terá ao
seu lado mais 18 mulheres que trabalharão
visando ampliar a luta em defesa da saúde
e do direito dos trabalhadores. No cargo de
vice-presidente foi eleita a técnica em enfermagem, Raquel Conceição Moreno Botelho.
Com chapa única, a nova diretoria foi eleita
em 27 de junho. A posse dos dirigentes foi realizada em 24 de setembro. O tesoureiro-geral
da CNTS e primeiro secretário da Fetessesc,
Adair Vassoler, representou a Confederação
na cerimônia.
A presidente afirma que a meta para a
próxima gestão é reforçar a luta em defesa
de jornada justa de trabalho, piso salarial,
condições dignas de trabalho, melhor qualificação profissional, segurança e saúde para o
trabalhador da saúde. “Mesmo com a sanção
da reforma trabalhista, que prejudicou muito
os trabalhadores, conseguimos com muito
esforço manter alguns direitos, como horas
extras, feriado e jornada 12x36 mediante acordo coletivo. Mas temos muito trabalho a fazer,
ainda mais diante das ameaças de redução e
até extinção de direitos sociais, previdenciários
e trabalhistas”, afirmou Denise Matos.

CNTS e SinSaudeSP
participam de evento
da Alimentação
O vice-presidente do
SinSaudeSP e diretor
da CNTS, José Sousa
da Silva, representou
a entidade nacional da
saúde no VII Congresso
Nacional da Categoria
Profissional da Alimentação, realizado pela
Confederação Nacional
dos Trabalhadores da
Alimentação - CNTA. O
evento recebeu 108 entidades, representando 20 estados. “As alternativas de
financiamento da estrutura sindical” foi
um dos temas em destaque, em palestra proferida por Clemente Ganz Lúcio,
diretor técnico do Dieese.
“Nós buscamos, nesse Congresso,
avaliar e definir ações para contrapor
ao governo. Elas serão feitas pelas
federações e sindicatos filiados e por
trabalhadores nas bases, independente
da categoria”, afirmou Artur Bueno de
Camargo, presidente da CNTA. (Fonte:
SinSaudeSP e Agência Sindical)
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FEESSERS e sindisaúdes debatem
estratégia e mobilização contra
o desmonte sindical e reformas
Numa clara demonstração
da importância do debate
sobre os rumos do sindicalismo e a necessária unidade
em torno de uma agenda
estratégica de mobilização,
os dirigentes sindicais da Federação dos Trabalhadores de
Saúde do RS - Feessers reuniram-se na sede da entidade,
onde trocaram experiências e
dividiram soluções.
Participaram os Sindisaúdes de Cachoeira do Sul,
Caxias do Sul, Cruz Alta,
Erechim, Ijuí, Passo Fundo,
Pelotas, Região Carbonífera,
Rio Grande, Rosário do Sul,
Santa Rosa, Santana do Livramento, Santiago,
Santo Ângelo, São Borja, São Gabriel e Vale
dos Sinos. Também estavam presentes o presidente da CUT-RS, Claudir Nespolo; o assessor
jurídico Alexandre Pastl (escritório Forbrig); o
diretor do Dieese, Ricardo Franzoi; e a diretora
da Feessers, Elaine Fátima Oliveira da Costa.
Além do debate com as entidades sindicais,
a mobilização incluiu reunião com o senador
Paulo Paim (PT); corpo a corpo com deputados
federais gaúchos; reforço no corpo a corpo nos
aeroportos; e participação no congresso da

UNE e na Marcha das Margaridas, realizados
em Brasília.
“O momento é cíclico e já passamos por
vários, quando enfrentamos lutas contra a
retirada de direitos dos trabalhadores”, disse o
presidente da CUT-RS, que acredita na mobilização como a grande e mais poderosa arma
para evitar a catástrofe anunciada. Claudir
Nespolo diz que “é hora de pegar no pé dos
deputados federais, para que nas discussões e
votação, ainda tenhamos possibilidade de reverter os danos da reforma”. (Fonte: Feessers)

Justiça autoriza leilão
de terreno da Santa Casa
para pagamento de dívidas
Lutar e resistir vale a pena. Esse é o pensamento de Izabel Leitão,
uma das 407 beneficiárias da ação movida pelo Sindsaúde/CE cobrando
da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza as diferenças salariais decorrentes do Plano Bresser. “Depois de 27 anos, um final feliz”, afirma
ela, que foi demitida da Santa Casa em 2012, depois de desenvolver
dermatite de contato que a impedia de trabalhar. “Isso para mim e
para as minhas colegas é uma vitória muito grande. Eu acreditei no
Sindsaúde, que nunca desistiu da gente e agora esse pagamento vai
chegar na hora certa”, comemora.
A comemoração de Izabel é por conta da mais recente decisão da
Justiça, que autorizou o leilão do terreno pertencente à Santa Casa,
em Fortaleza. O terreno abriga hoje o Hospital Psiquiátrico São Vicente
de Paulo, a Igreja Sagrado Coração de Jesus e algumas residências
populares, edificações que ficam fora da área destinada à venda. Outro
trecho do terreno também fora do leilão, por decisão acertada em acordo
entre o Sindsaúde e a Santa Casa, deve ser destinado à construção de
equipamento público de saúde.
O terreno, já disponível para leilão, está avaliado em R$ 25,6 milhões. O lance inicial já está definido e deve ser de 70% do valor da
avaliação, ou seja, 17,9 milhões. Cada trabalhador deve receber cerca
de 50 mil reais, dependendo do valor da venda do referido terreno.
Para a presidente do Sindsaúde, Marta Brandão, esta é uma vitória
importante, apesar da longa espera. “Algumas vitórias são demoradas
e exigem persistência e paciência. Nunca desistimos de lutar para assegurar o respeito aos direitos desses trabalhadores. Agora, estamos
mais perto de ver a Justiça sendo feita”, afirmou. (Fonte: Assessoria
de Comunicação Sindsaúde/CE)
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Sateal conquista
piso da enfermagem
O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de
Enfermagem do Estado de Alagoas - Sateal
conquistou significativas vitórias na Justiça
em prol dos profissionais da área. Na primeira
ação, a 8ª Vara do Trabalho homologou o acordo
extrajudicial envolvendo o Hospital Sanatório e
os profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem da unidade, no qual estabelece que a
empresa irá implantar o piso salarial da categoria, regularizar as férias dentro do mês vencido,
além de fornecer o fardamento completo.
O hospital terá ainda que praticar o pagamento das diferenças salariais de todo o período
em que não praticou o piso, acrescido o percentual de 5% por descumprimento da convenção
coletiva de trabalho. “Esse percentual incorre
ainda dentro dos pagamentos de insalubridade,
auxílio creche, além de férias”, destaca a assessora jurídica do Sindicato, Mônica Carvalhal.
A implantação do piso representa muito para
os profissionais do Sanatório, uma vez que a
empresa, que é filantrópica, até este acordo,
só pagava o salário mínimo a auxiliares e técnicos. “Caso haja descumprimento por parte
do Sanatório, a multa aplicada é de 100% por
descumprimento do acordo judicial”, destacou
o presidente do Sindicato, Mário Jorge Filho.
Na segunda ação, a Justiça do Trabalho rejeitou os embargos de declaração ajuizados pelo
Hospital Maceió, que segue tentando implantar a
jornada de 12 horas diurnas para os profissionais
auxiliares e técnicos de enfermagem da empresa,
pertencente ao grupo Hapvida. (Fonte: Sateal)

Profissionais de saúde realizam
manifestação em São Luís
Enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham em
unidades de saúde no Maranhão, com a participação da CNTS,
realizaram manifestação, dia 2 de setembro, em frente à sede
da Secretaria de Estado da Saúde - SES, em São Luís. As categorias exigem o fim das demissões e jornada de trabalho digna
e humana. Usando nariz de palhaço e carregando faixas na
cor preta, os manifestantes escreveram mensagens de protesto
e ocuparam a rampa de acesso ao prédio da SES. De acordo
com os profissionais, as demissões nas Unidades de Pronto
Atendimento - UPA, que são administradas pelo Estado, estão
comprometendo a qualidade do atendimento.
De acordo com o Sindicato dos Profissionais da Saúde do
Maranhão - SindSaúde/MA, várias unidades estão demitindo,
com alegação de que estão em recessão e de que o Estado está
quebrado, porém, o corte acontece apenas no setor da saúde.
Os trabalhadores da categoria têm a jornada aumentada, mas
não têm reajuste há mais de dois anos.
Além disso, segundo o SindSaúde/MA, outras demandas da
categoria também são reajustes salariais das convenções coletivas
de trabalho 2018 e 2019, pagamento de horas extras, pagamento dos adicionais noturno e insalubridade e pela manutenção
das escalas em 30 horas semanais.
Esta não é a primeira manifestação realizada por profissionais
que atuam na saúde estadual. Apenas no fim do ato, representantes dos técnicos e auxiliares de enfermagem e dos enfermeiros
foram chamados pela administração da SES para reunião sobre
as reivindicações. O governo local alega que as alterações nas
jornadas de trabalho estão sendo realizadas de acordo com as
convenções de trabalho de cada categoria. (Com SindSaúde/MA
e G1 Maranhão)

JORNAL CNTS

20

n

l

Julho a Setembro de 2019

Basta de Violência

Lei Maria da Penha marca 13 anos
de combate à violência contra a mulher

T

reze anos de proteção ampliada, mais
denúncias e mais conscientização. O
aniversário da Lei Maria da Penha 11.340/2006 – sancionada em 7 de agosto
de 2006 e reforçada em 2015 pela Lei do
Feminicídio – representou avanços no combate
à violência doméstica e de gênero. Nesse período, a Lei salvou a vida de mais de 300 mil
mulheres no Brasil e 100 mil mandados de
prisão foram expedidos contra os agressores.
A revolução social, iniciada com a sanção da
Lei, permitiu que mulheres rompessem com
o silêncio e denunciassem seus parceiros violentos. Os dados são da Secretaria Especial
de Políticas para Mulheres da Presidência da
República - SPM.
O desafio da Lei não é apenas punir os
agressores de mulheres. É, sobretudo, contribuir para repensar e redefinir os códigos morais
arcaicos, machistas de forma a desnaturalizar
a violência de gênero. Mais mulheres hoje se
sentem encorajadas a denunciar violências.
A Lei colabora com o resgate da dignidade,
principalmente da mulher, mas também do
homem, pois essa história de que “mulher
de malandro gosta de apanhar”, desqualifica
a ambos.
Tal legislação não precisaria existir se vivêssemos em uma sociedade onde as mulheres
fossem tratadas com igualdade material de
direitos frente aos seus parceiros, homens. As
relações sociais são ainda fortemente mediadas por práticas machistas, alimentadas por
referências patriarcais persistentes, que mantêm o desequilíbrio estrutural de gênero, impondo às mulheres posição de desvantagem.
Infelizmente, por conta desse machismo,
a sociedade ainda precisa percorrer um longo

Fernando Frazão/Agência Brasil

caminho para tentar acabar de vez com os
assombrosos casos de violência doméstica
no país. Ainda precisa superar culturalmente
o processo de dominação, propriedade e de
agressão às mulheres. É preciso avançar mais,
por isso a CNTS entende que faltam métodos
que garantam a aplicação de medidas protetivas. É preciso também a adoção de medidas
a longo prazo, que ajudem a transformar a
cultura de violência contra a mulher ainda
existente no país e no mundo.
A Confederação desenvolve campanha
permanente buscando acabar com a violência,
disseminando informações através de cartilhas
e debates sobre a violência contra a mulher,
promovendo o necessário esclarecimento

para que elas, caso estejam sofrendo algum
tipo de violência, saibam como buscar ajuda
e denunciar.
Além das cartilhas já elaboradas pela
CNTS sobre violência doméstica e assédio
moral no trabalho, a Confederação produziu
no mês de agosto cartilha sobre feminicídio,
que foi distribuída durante a 16ª Conferência
Nacional da Saúde, em Brasília. “Todos devemos comemorar a lei em vigor. Mas é preciso
avançar mais, principalmente na relação de
posse entre os gêneros. É preciso que mais
mulheres continuem denunciando e enfrentando, pois só assim conseguiremos alcançar
uma cultura de paz no Brasil”. (Com Geledes,
Huffpost e Agência Patrícia Galvão)

Lei agiliza adoção de medidas de proteção
A Lei 13.827/2019, que facilita a aplicação de medidas protetivas de urgência
para mulheres ou a seus dependentes, em
casos de violência doméstica ou familiar,
foi publicada no Diário Oficial da União de
14 de agosto. O texto altera a Lei Maria da
Penha - Lei 11.340/2006. Publicada sem
vetos, a nova norma dá mais poder a autoridades do Judiciário e a policiais na adoção
de medidas emergenciais protetivas.
Verificada a existência de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física da
mulher, ou a seus dependentes, o agressor
deverá ser imediatamente afastado do lar,
domicílio ou local de convivência com a
ofendida. Esse afastamento urgente deverá
ser determinado pela autoridade judicial (juiz
de direito), delegado de polícia (quando o
município não for sede de comarca) ou policial (quando o município não for sede de
comarca e não houver delegacia disponível
no momento da denúncia).
Nos casos em que as medidas protetivas
forem decididas por delegado ou policial, o
juiz deverá ser comunicado no prazo máxi-

mo de 24 horas e decidirá em igual prazo
sobre a manutenção ou revisão da medida,
comunicando sua decisão ao Ministério
Público. A Lei 13.827 também prevê que
o juiz competente determinará o registro da
medida protetiva de urgência em banco de
dados mantido e regulado pelo Conselho
Nacional de Justiça, garantido o acesso do
Ministério Público, da Defensoria Pública,
dos órgãos de segurança pública e assistência social. Agressores presos não terão
liberdade concedida enquanto houver risco à
vítima ou à efetividade da medida protetiva.

Cadastro de agressores

O Projeto de Lei 1.320/2019 determina
que os governos federal, estaduais e do
Distrito Federal criem cadastros de agressores de mulheres condenados em primeira
instância. Pela proposta, em análise na
Câmara dos Deputados, esses cadastros
comporão a base de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança e
as imagens dos agressores serão exibidas
em páginas da internet desses órgãos. O

texto acrescenta a medida à Lei Maria da
Penha (11.340/2006). A proposta será
analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher;
de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado; e de Constituição e Justiça e
de Cidadania.

Agressor deve ressarcir o SUS

O Projeto de Lei 2.438/2019, que responsabiliza o agressor de violência doméstica a ressarcir o SUS pelos custos médicos
e hospitalares de atendimento à vítima foi
aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados e sancionado como Lei 13.871/2019.
Os agressores também terão de arcar com os
custos de uso do abrigo e pelos dispositivos
de monitoramento das vítimas; estão proibidos de usar os bens delas para pagar os
custos; e não poderão usar o ressarcimento
como atenuante da pena ou sua comutação,
de restrição de liberdade para pecuniária. O
dinheiro deverá ir para o fundo de saúde do
ente federado responsável pelas unidades de
saúde que prestarem os serviços.

