1º semestre de 2017
Filiado a CUT e a FNE

2017
a bandeira do Sergs
em muitas frentes

Em defesa do emprego e dos direitos trabalhistas
Enfermagem clama por
Eleições Diretas Já

Página central

www.sergs.org.br

facebook.com/sergs.sindicato

Maio: mês de renovar forças
para prosseguir na luta Página 8
IDENTIDADE - IDENTIDADE
IDENTIDADE
- Jan/Fev/Mar/Abr
- 1º semestre de 2017
2016

1

IDENTIDADE

EDITORIAL

OPINIÃO

2017: ano de luta e resistência dos
sindicatos e da classe trabalhadora

Sergs em defesa da democracia

Você está recebendo mais
uma edição do jornal Identidade no ano de 2017. Um ano
que já demonstrou ser de muita luta e resistência dos(as)
trabalhadores(as) contra os
retrocessos em curso no nosso país, principalmente em relação aos direitos trabalhistas.
Esta edição trata sobre a luta
do SERGS pela garantia dos
direitos dos(das) trabalhadores(as) e contra as reformas da
Previdência e legislação trabalhista, em meio às denúncias
de corrupção em Brasília. Não
é possível manter no poder um
governo ilegítimo e corrupto. É
hora de ir às ruas e pedir por
eleições diretas já.
Nesta edição, você também
poderá acompanhar um panorama das negociações coletivas com as entidades patronais
no RS e a luta pela defesa de
conquistas históricas como o
Vale Alimentação. É importante lembrar que apenas agora,
em 2017, a negociação do ano
passado foi concluída, após a
mediação do TRT. A luta pela
negociação deste ano segue,
com muito empenho do SERGS
e dos demais sindicatos de profissionais dos estabelecimentos
e serviços de saúde no RSOs
cofres das entidades patronais
permanecem fechados e não
há espaço para o diálogo com
a classe trabalhadora. Muitos
empregadores ainda preferem
adotar o discurso de uma crise
maquiada e, com isso, penalizar, os(as) profissionais que
atendem de forma incansável a
população.
Toda essa situação de embate junto às entidades patronais
e gestores em geral está exigindo muita mobilização e união de

todos os sindicatos. A luta tem
sido conjunta e unificada, em
defesa da classe trabalhadora
e deve continuar no próximo
semestre de 2017. SERGS, Feessers, Sindisaúdes, Sindicato
dos Farmacêuticos e demais
sindicatos de profissionais que
atuam em instituições e serviços de saúde têm levantado
juntos suas bandeiras pelo Rio
Grande e assim devem continuar, lutando por nenhum direito a
menos. Outra grande preocupação do SERGS e demais sindicatos tem sido com o desmonte
do SUS. Não podemos deixar
que um sistema de saúde que é
referência para a grande maioria da população seja sucateado, em nome da ganância dos
interesses privados.
Neste ano, que marca também os 45 anos de atividades
do nosso Sindicato, primeira
entidade do gênero no país,
além das lutas, muitas comemorações também estão previstas. E os festejos iniciaram
na Semana de Enfermagem, no
mês de maio. Afinal, é preciso
renovar forças para prosseguir
na luta. Para comemorar o 45º
aniversário, o SERGS também
lançou um novo site cheio de
novidades e muitos serviços,
conferindo mais modernidade,
praticidade e tecnologia ao relacionamento do SERGS com
enfermeiros(as) de todo o RS.
Tudo está sendo preparado
com muito carinho para congregar todos(as) os(as) profissionais da categoria. Vamos em
frente, sempre com VOCÊ! Sindicato forte para uma Enfermagem forte, esta é a nossa luta!
Gestão Renovação e União

EXPEDIENTE
Tiragem: 10 mil exemplares
Reportagem e Edição: Laura Gluer (MTb. 5351)
Diagramação: Luís Gustavo Van Ondheusden (Mtb. 13575)
Fotos: Laura Glüer, Bruno Moura e Luís Gustavo Van Ondheusden

Gestão Renovação e União

O sindicato dos Enfermeiros no
Estado do Rio Grande do Sul, por
sua diretoria, publiciza seu posicionamento frente as denúncias
tornadas públicas no dia 17/05, de
utilização de propinas envolvendo diretamente o então dito presidente da República, Michel Temer
(PMDB), e o senador tucano Aécio
Neves (PSDB), presidente do principal partido aliado do governo e coparticipe do golpe impetrado contra
a democracia brasileira e seu povo
que culminou com o impeachment
da presidenta legitimamente eleita.
A gravidade dos fatos narrados
e documentados pelo empresário
e proprietário do Frigorífico JBS,
demonstra objetivamente o modo
criminoso e pautado na ilegalidade
com que o governo federal opera.
Ficou explícito o caráter nocivo que
este governo representa para a sociedade brasileira.
O SERGS afirma categoricamente sua posição em defesa da
democracia e da realização imediata de ELEIÇÕES DIRETAS, em
conformidade ao posicionamento
da CUT – Central Única dos Trabalhadores. Só e somente através do
voto direito será possível reconduzir
o país à sua normalidade institucional e ao caminho do desenvolvimento econômico e social. O povo e
o país não podem mais ficar reféns
deste conluio de malfeitores que
tomou de assalto o poder, eleições

indiretas representam golpe sobre
golpe e a permanência de uma ideologia espúria imputada ao povo
brasileiro (ideologia da terceirização, privatização e reducionista de
direitos), haja visto a pretensão descabida das reformas em áreas tão
essenciais como a Trabalhista e a
Previdenciária, as quais precisam e
devem ser interrompidas imediatamente na Câmara e no Senado Federal. A ilegitimidade e a ilegalidade
deste governo só consolidam a certeza já manifestada de que não há a
mínima possibilidade de o Executivo
Federal conduzir qualquer processo
político de mudanças estruturais da
economia ou de caráter social.
Este governo selou seu destino
e seu fim com as graves denunciais apresentadas, fica provado
que não possui a menor legitimidade e capacidade para governar
o povo brasileiro ou conduzir qualquer política de Estado. A classe
trabalhadora e os movimentos sociais estão mobilizados em todo o
país para que sejam cumpridas as
medidas legais e políticas cabíveis
em casos desta natureza. Permaneceremos nas ruas e nos diversos
espaços sociais lutando por nossos
direitos e para que possamos retomar a legalidade institucional.
Diretas Já!
Sindicato dos Enfermeiros no
Estado do RS

ENFERMAGEM

Supervisão de estágio deve ser feita por enfermeiro(a)

Um dos temas que frequentemente gera dúvidas nos locais de
trabalho diz respeito à supervisão
de estagiários(as) de Enfermagem.
O SERGS lembra que esta é uma
atividade que deve ser desenvolvida por um(a) docente enfermeiro(a).
O(a) enfermeiro(a) do local onde

PRESIDENTE: Estevão Finger da Costa
VICE-PRESIDENTE: Claudia Carina Conceição dos Santos
SECRETARIA GERAL: Denize Gabriela Teixeira da Cruz
TESOURARIA: Sandra Stawinski e Erica Paula Pereira Oss
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO: Carlos Fussiger Luz e Maristela da Silva
DIRETORIA DE CULTURA E LAZER: Marcia Fabris
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO: Jairo Roberto Guimarães de Fraga
DIRETORIA DE RELAÇÕES COM MOVIMENTOS SOCIAIS: Patricia Hoffmann Carvalho
DIRETORIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR: Patricia Lima da Costa e Marcia da Silva Galarça
DIRETORIA DE INTERIORIZAÇÃO: Lisiani Pinheiro Vaz e Salete de Jesus Souza Rizzatti
DIRETORIA DE FORMAÇÃO POLÍTICA E PESQUISA:

o(a) estudante está fazendo seu estágio não pode exercer simultaneamente suas funções e a supervisão
do estágio. Conforme o Código de
Ética da Enfermagem, o Estágio
Curricular Supervisionado deverá
sempre ter acompanhamento efetivo do(a) docente orientador(a).

Janaina Furtado Rodrigues e Guilherme Emanuel Weiss Pinheiro
DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS:
Claudia Ribeiro da Cunha Franco e Rodrigo Carolo Suzbach
DIRETORIA DE ASSUNTOS DE GÊNERO, RAÇA E DIVERSIDADE SEXUAL:
Janice Lopes Schiar e Rosene Ines De Bastiani
CONSELHO FISCAL: Vera Lucia Martini Garcia, Angelina Vargas, Luciane Bica Campelo Cimador,
Claudia da Silva e Maria Lucia Pereira de Oliveira
Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 8:30 às 18:00
Fone: (51) 3226.5587 - www.sergs.org.br | sindenfrs@portoweb.com.br
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DIA DA MULHER

8 de março: um dia
para debater Trabalho,
Violência e Gênero
O SERGS marcou presença no
Dia de Luta das Mulheres Contra a
Reforma da Previdência. Diversas
ações foram realizadas ao longo do
8 de Março, tendo a participação da
diretoria do SERGS e profissionais
da Enfermagem. Não foi um dia de
comemoração, mas de reflexão e
luta, neste ano tendo como pauta
principal a luta contra as reformas
trabalhista e da previdência.
A diretora Janice Schiar participou da marcha que reuniu, no raiar
do dia, as mulheres campesinas e
da cidade, com trajeto da Ponte do
Guaíba até o Centro de Porto Alegre. As diretoras Janice Schiar, Denize Cruz e Cláudia Franco também
participaram pela manhã do seminário “O Impacto da Reforma da
Previdência na Vida das Mulheres
Trabalhadoras”, que ocorreu no plenário Dante Baroni, na Assembleia
Legislativa. Políticos e especialistas

dissertaram sobre os impactos da
reforma na vida das mulheres.
Ao final da tarde, uma grande concentração de mulheres se
iniciou na Esquina Democrática,
quando foram entoados gritos de
ordem e protestos contra os abusos e injustiças que historicamente
têm sido realizadas. O SERGS foi
representado pelas diretoras Denize Cruz e Cláudia Franco e pela
delegada sindical Silvia Medeiros.
Além da caminhada, o Seminário
“Mulheres da Enfermagem”, promovido pelo Coren-RS, SERGS, Feessers e Aben-RS fechou a programação no Hospital Materno Infantil
Presidente Vargas. O debate mediado pela conselheira do Coren-RS,
Nelci Dias, contou com as painelistas Ariane Leitão, Dagmar Meyer e
Denise Corrêa, e com a participação
da vice-presidente Cláudia Carina
Santos e da diretora Janice Schiar.

Diretora Janice Schiar acompanhou durante todo o dia a programação

Diretora Denize Cruz distribui panfletos do SERGS para a população

Mulher Enfermeira:

Bandeira do SERGS no palco da Assembleia em protesto contra reformas

Conferência Estadual
da Saúde da Mulher
teve apoio do SERGS
www.sergs.org.br

lute por seus direitos,
lute contra a violência de
gênero.O SERGS está
junto nesta luta!

De 9 a 11 de junho, aconteceu, em
Porto Alegre, a 1ª Conferência Estadual
da Saúde da Mulher do Rio Grande do
Sul – 1ª CESMu/ RS. Essa foi a etapa estadual da Conferência Nacional da Saúde da Mulher, prevista para agosto, em
Brasília. O SERGS colaborou na divulga-

facebook.com/sergs.sindicato

ção deste evento, que teve como tema
central os desafios para a integralidade
com equidade, tendo como eixos a implementação da política nacional de atenção
integral à saúde das mulheres e diretrizes para definir uma política estadual de
atenção integral à saúde das mulheres.
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GREVE GERAL

Resistência e luta contra as reformas
O ano de 2017 trouxe um panorama difícil, que
exige ainda mais mobilização e luta.
A Reforma Trabalhista já passou pela Câmara
dos Deputados. Mas a Reforma da Previdência ainda está na pauta e deve ter sua votação retardada
com os escândalos envolvendo a presidência da
República. Com mobilização sindical e da sociedade, é possível revertê-la.
O SERGS foi às ruas na greve geral do dia 28 de
abril e participou do Ocupa Brasília, com o objetivo
de pressionar os(as) deputados(as) federais para
rejeitar esta proposta e pedir por Eleições Diretas
Já.
Sua participação é muito importante neste processo, cobrando do(a) deputado(a) que ajudou
a eleger uma defesa firme dos(das) trabalhadores(as). Telefone ou mande um email para os(as)
nossos(as) parlamentares, use as redes sociais. Só
assim vamos criar uma rede de resistência a estas
perversas reformas.
É importante que todo enfermeiro(a) saiba quem
são os(as) deputados(as) que votaram a favor e
contra a classe trabalhadora, pois 2018 está chegando e esses políticos estarão novamente em busca do teu voto. Confira os votos da bancada gaúcha
e veja quem está querendo roubar seus direitos:
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Afonso Hamm (PP) — Não

Marco Maia (PT) — Não

Afonso Motta (PDT) — Não

Marcon (PT) — Não

Alceu Moreira (PMDB) — Sim

Maria do Rosário (PT) — Não

Bohn Gass (PT) — Não

Mauro Pereira (PMDB) — Sim

Cajar Nardes (PR) — Sim

Onyx Lorenzoni (DEM) — Sim

Carlos Gomes (PRB) — Sim

Paulo Pimenta (PT) — Não

Covatti Filho (PP) — Sim

Pepe Vargas (PT) — Não

Danrlei de Deus Hinterholz (PSD) — Sim

Pompeo de Mattos (PDT) — Não

Darcísio Perondi (PMDB) — Sim
Giovani Cherini (PR) — Ausente
Heitor Schuch (PSB) — Não
Henrique Fontana (PT) — Não
Jerônimo Goergen (PP) — Sim
João Derly (REDE) — Não
Jones Martins (PMDB) — Sim
José Fogaça (PMDB) — Não
José Otávio Germano (PP) — Ausente
Jose Stédile (PSB) — Não
Luis Carlos Heinze (PP) — Sim

www.sergs.org.br

Renato Molling (PP) — Sim
Ronaldo Nogueira (PTB) — Sim
Sérgio Moraes (PTB) — Não
Yeda Crusius (PSDB) — Sim
Ausentes
Giovani Cherini (PR): no sistema da Câmara,
consta que o deputado está em licença para tratamento de saúde.
José Otávio Germano (PP): no sistema da Câmara, consta que o deputado está em licença para
tratamento de saúde.

facebook.com/sergs.sindicato
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Nenhum direito a menos
Impactos da Reforma da
Previdência na sua vida

O recado nas ruas
vai continuar!!!
É preciso apresentar uma
forma mais justa e correta de
custear a Previdência Social
Pública, cumprindo as determinações da Constituição Federal de 1988 que estabelece
recursos próprios para a área
da Seguridade Social, onde a
Previdência está incluída.
É necessário transparência
e democratização dos números verdadeiros da Previdência. Enquanto os(as) trabalhadores(as) são sacrificados,
empresários com dívidas altíssimas em tributos são perdoados e não têm seus impostos
cobrados. Não é possível aceitar a inversão de prioridades
nos investimentos e nas políticas sociais e uma lógica neoliberal retrógrada. O recado
dos trabalhadores nas ruas vai
continuar contra as reformas
da Previdência e Trabalhista e
a terceirização, contra um governo federal corrupto e ilegítimo e clamando por eleições
diretas já.
Não é possível aceitar a
inversão de prioridades nos
investimentos e nas políticas

www.sergs.org.br

sociais e uma lógica neoliberar
retrógrada.
O recado dos trabalhadores
nas ruas vai continuar contra
as reformas da Previdência e
Trabalhista e a terceirização. A
sociedade quer e tem direito a
uma auditoria séria nas contas
da Previdência Social para demonstrar que não existe déficit
nenhum. Precisamos continuar
a ocupar as ruas, os parlamentos e os espaços sociais para
lutar contra todas estas medidas. Continuaremos firmes na
luta até que possamos reestabelecer a democracia e derrubar de uma vez por todas estas medidas que prejudicam os
direitos e benefícios da classe
trabalhadora.
Precisamos continuar a
ocupar as ruas, os parlamentos e os espaços sociais para
lutar contra todas estas medidas. Continuaremos firmes na
luta até que possamos reestabelecer a democracia e derrubar de uma vez por todas estas medidas que prejudicam os
direitos e benefícios da classe
trabalhadora.

facebook.com/sergs.sindicato

• Dificuldade de acesso à Aposentadoria Especial, que é luta histórica
do Sindicato dos Enfermeiros do RS;
• Haverá mais adoecimento no
trabalho, em razão da limitação de
acesso e diminuição dos valores dos
benefícios;
• Possíveis aumentos dos índices de
aposentadoria por invalidez;
• Tendência do benefício da pensão/
aposentadoria ser menor do que um
salário mínimo;
• Afetará, sobretudo, a mulher (especialmente a negra e a trabalhadora
rural), uma vez que o governo pretende igualar ou aproximar a idade
mínima entre homens e mulheres;
• Privatização do sistema (incentivo
a previdência complementar), onde
nem todos(as) terão acesso;
• Dificuldade do acesso ao sistema
judiciário, sobretudo para trabalhadores(as) da comunidade rural.
• Acordado sobre legislado: negociação diretamente com o patrão, sem
a previsão de garantias, em ambiente desfavorável sempre ao trabalhador, prevalecem sobre a lei;
• Terceirização da atividade fim: ocasionando a diminuição dos concursos públicos;
• Intervalo de almoço poderá ser
apenas de 30 minutos;
• Parcelamento das férias anuais em
até três vezes;
• Aumento da jornada de trabalho,
para além de oito horas diárias;
• Possibilidade de rebaixamento e
diminuição de salário;
• Aumento de dias de contrato temporário de trabalho;
• A previsão de Plano de Cargos,
Carreiras e Salários sujeitos a negociação entre patronal e empregados,
diretamente;
• Fim da ultratividade do acordo
coletivo, ou seja, vencido o prazo do
acordo coletivo, este não valerá mais

e fica sujeito a nova negociação.
• Fim da necessidade de homologação pelo sindicato, no caso de
demissão;
• Grávidas e lactantes poderão trabalhar em locais insalubres;
• Jornada semanal poderá ser de
48h semanais;
• Trabalho intermitente: trabalhador
somente recebe pelas horas que
trabalha, conforme for chamado pela
empresa;
• Representação dos trabalhadores
dentro das empresas não precisarão
ser sindicalizados, enfraquecendo os
sindicatos e deixando o trabalhador
mais vulnerável;
• O trabalhador que não comparecer
às audiência dos processos trabalhistas poderá ser responsabilizado
e arcar com as custas dos processo
e honorários da parte adversa, caso
perca a ação, mesmo que tenha
assistência judiciária gratuita;
• Contribuição sindical passa a ser
facultativa: o que favorece o desmonte e o enfraquecimento dos sindicatos e da representação sindical;
• Em caso de sucessão de empregadores, a empresa que assume passa
a ser responsável pelas obrigações
trabalhistas;
• Terão validade acordos individuais
sobre parcelamento de férias, banco
de horas;
• Recebimento de Função Gratificada não incorpora ao salário, mesmo
que for por 10 anos ou mais;
• Perda de habilitação no respectivo
conselho profissional pode gerar
demissão por justa causa;
• Entidades filantrópicas não precisão oferecer bens em penhora para
garantir o pagamento de débitos
trabalhistas e processos judiciais;
• Trabalhador autônomo pode ser
contratado com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, sem
qualidade de empregado.

A Enfermagem é uma categoria essencialmente feminina. E as mulheres serão as principais impactadas com estas mudanças. Lute!
Governo ilegítimo, não tem moral para fazer estas reformas perversas
com a classe trabalhadora!

IDENTIDADE - 1º semestre de 2017

5

IDENTIDADE

MOBILIZAÇÃO

SERGS com Você: canecas para enfermeiros(as)
Os(as) dirigentes do
SERGS percorreram vários hospitais e serviços
de saúde para distribuição
de brindes do sindicato no
mês da Enfermagem. O
brinde deste ano é uma
caneca em metal com o
logotipo da entidade, que
pode ser usada para bebidas quentes e geladas.
Além de presentear os(as)
profissionais, o SERGS
também tem sorteado
este brinde personalizado
em eventos acadêmicos
da Enfermagem, com o
objetivo de estar cada vez
mais próximo dos(as) futuros(as) profissionais.
Os associados que não
receberam ainda sua caneca, podem retirá-la na
sede do SERGS ou solicitar pelo email sindenfrs@
portoweb.com.br.

LUTAS
Campanha salarial unificada
SERGS, Feessers e
Sindisaúdes filiados à CUT
promoveram neste ano de
2017, de forma unificada,
uma grande campanha
com o tema “Salvar vidas,
manter direitos”. O objetivo
foi buscar maior poder de
mobilização e negociação
com a integração e unidade
dos(as) trabalhadores(as)
da saúde. A pauta englobou pontos como reajuste
salarial com recuperação
da inflação, aumento real,
vale alimentação, auxíliocreche, entre outros itens,
como espaços adequados
para descanso e refeições
nas instituições e serviços de saúde. Várias atividades regionais já foram
promovidas desde janeiro
deste ano. A campanha
percorreu as cidades de
São Gabriel, Lajeado, Pelotas, Caxias do Sul, Passo
Fundo e Ijuí.
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CATEGORIA

Semana da Enfermagem 2017:

renovar energias para prosseguir na luta
Muitas foram as atividades realizadas na Semana de
Enfermagem 2017, a partir do dia 12 de maio. Além do
tradicional jantar-baile, no Clube do Comércio, no Centro
Histórico de Porto Alegre, que reuniu a categoria e lideranças
da Enfermagem, cafés foram realizados em diferentes
hospitais, para a confraternização dos(as) profissionais. O
SERGS também participou como apoiador de vários eventos
em Porto Alegre e interior, realizando palestras e fornecendo
brindes. Veja nas fotos os melhores momentos!

www.sergs.org.br
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COMUNICAÇÃO

SERGS mais
tecnológico: site
de cara nova
O SERGS lançou em
março uma grande novidade tecnológica: um site
inteiramente novo, mais
moderno e de uso mais
amigável e simples, com
uma série de serviços para
a categoria.
Segundo o diretor de
Comunicação, Carlos Füssiger Luz, o objetivo é tornar o acesso mais dinâmico
e facilitar o relacionamento
com a categoria. “Tudo ficará mais simples e fácil
de localizar e o(a) colega
enfermeiro(a) poderá ainda
tirar dúvidas diretamente
pelo site”, comenta.
O site agora também
está adaptado para ser
acessado em dispositivos
móveis, facilitando seu uso

rápido pelos(as) enfermeiros(as). Além das tradicionais seções de notícias e
outros informes, será possível ler artigos sobre a enfermagem, acessar editais
e participar de discussões
no fórum.
Foram meses de redesenho do novo site. O
trabalho foi desenvolvido pela empresa Eagle
Digital, com acompanhamento da assessoria de
Comunicação e do Grupo
de Trabalho da Comunicação, coordenado por
Carlos e composto por
diretores do sindicato.
Em breve, outras novidades tecnológicas estarão
sendo lançadas. Aguarde!

Comissão de
Comunicação,
coordenada pelo
diretor Carlos Füssiger
Luz, realizou intenso
trabalho nos últimos
meses para lançar o
novo site. Objetivo
é buscar mais
modernidade e agilidade
no relacionamento com
a categoria

Minha história
de luta na
Enfermagem
Para fechar o mês da Enfermagem com chave de ouro, o SERGS está lançando o concurso
Minha História de Luta na Enfermagem, que vai reconhecer textos que reproduzam o cotidiano
desta categoria tão fundamental
para a saúde e de tantas batalhas
diárias.
O objetivo é reconhecer textos
criativos da categoria sobre histórias de luta da Enfermagem no RS.
As dissertações devem ter entre 25
e 30 linhas, abordando o tema.
A premiação acontecerá durante
as festividades do aniversário da entidade, em novembro de 2017.
Mais informações em breve no
site do SERGS, aguarde!
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