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2021: NO INÍCIO, FRUSTAÇÃO E MEDO. AO
FINAL, FICOU A EXPECTATIVA DE UM NOVO

ANO MELHOR
 

Apesar da existência de um
Governo Federal negacionista,

que tentou atrasar e dificultar
todas as ações para a produção
e compra de vacinas, fato que
levou milhares de brasileiros à
morte por falta da vacina,

ainda assim tem prevalecido a
posição dos técnicos para o
enfrentamento da pandemia.

Fato que jogou por terra toda a
estratégia negacionista da
imunização de rebanho do
presidente da república.

Todo esse processo fez com
que os trabalhadores
ganhassem mais visibilidade e
a devida importância social
que, diante do trabalho
incansável dos entidades
nacionais ligadas aos
trabalhadores da saúde, foi
possível pautar e aprovar no
Senado o projeto do PISO
nacional de salário para os
trabalhadores da enfermagem.

Estamos terminando o ano e o
saldo não foi negativo para os
trabalhadores. Podemos citar a
rejeição pelo Senado Federal
da proposta de uma nova
Reforma Trabalhista que criava
novos regimes de contratação
sem direitos a férias, 13º salário,

carteira assinada, Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e outros direitos. A
mobilização social conseguiu 
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O início do ano começou
muito complicado para os
trabalhadores da saúde do
estado de Santa Catarina. A
pandemia do coronavírus
bateu forte e, com isso, afetou
a vida e o trabalho dos
profissionais da saúde. O
impacto só não foi maior
porque a luta travada no
início da pandemia por
melhores condições de
trabalho e pela
obrigatoriedade do uso dos
equipamentos de proteção
de forma adequada
conseguiu garantir certa
tranquilidade para os
trabalhadores da saúde.

Outro aspecto fundamental
para dar maior tranquilidade
foi a chegada da vacina. A
conquista de incluir todos os
trabalhadores da saúde como
categoria prioritária para a
vacinação melhorou
substancialmente a
tranquilidade das equipes de
saúde dentro dos locais de
trabalho. A luta pela vacina e
pela defesa da vida, além do
trabalho desempenhado
pelos trabalhadores da saúde
no processo de vacinação
deixou ainda mais em
evidência a importância e a
relevância social dos
trabalhos desses profissionais.

barrar a tramitação da Reforma
Administrativa do governo
federal que pretendia
transformar o serviço público
em um quintal político e a
votação do PL do piso da
enfermagem.

Todo esse processo nos traz
um alento e aponta uma
direção para 2022. Vale apena
lutar! A possibilidade de um
mundo melhor depende da
nossa capacidade de
organização. Trabalhadores
unidos não serão vencidos!

LUTAR!
Vale a pena



XXIX ENCONTRO ESTADUAL DEBATEU A
“TRANSFORMAÇÃO DO TRABALHO NA SAÚDE

E A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS”
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Mesmo com a pandemia
ainda em alta, a Fetessesc não
deixou de cumprir a agenda
de Encontros Estaduais,
habitualmente realizado
todos os anos sempre no mês
de setembro. E não podia ser
diferente neste ano. No dia 15
de setembro, realizou-se o
XXIX Encontro Estadual,
trazendo como tema
principal “Transformação do
Trabalho na Saúde e a
Pandemia do Coronavírus”. O
evento homenageou dois
grandes companheiros de
luta que nos deixaram: Jânio
Silva e Caetano Rodrigues.
Ambos foram os precursores
da realização deste evento. O
evento, realizado de forma
virtual através da plataforma
Zoom, abordou a conjuntura
das profundas transformações
do movimento sindical em
meio à pandemia.

A atividade, que teve duração
de 3 horas, reuniu 60
dirigentes sindicais oriundos
dos sindicatos filiados à
Fetessesc. Os participantes se
mantiveram atentos e
participativos até o término
do Encontro.

Além da presidente da
Federação, Maria Salete Cross,
que destacou os grandes
desafios enfrentados pelas
diretorias dos sindicatos para 

garantir a segurança e a

proteção efetiva dos

trabalhadores da saúde,

elencou ainda as lutas que a

diretoria da Federação travou

também por conta da

pandemia. Maria resgatou toda

luta feita em parceria com a

CNTS pela aprovação do

PL2564, piso salarial da

Enfermagem; 30 horas para a

enfermagem através do

PL2295. Continuamos na luta

juntamente com os sindicatos

contra a retirada de direitos, a

luta pelas negociações salariais

e contra as práticas

antissindicais feitas pelos

patrões.

O evento contou com a

presença de grandes

debatedores como o sociólogo

e assessor das centrais

sindicais, Clemente Ganz Lúcio,

que falou sobre a atual

 conjuntura e as profundas

transformações em meio à

pandemia. O assessor da CNTS,

André Luiz dos Santos, abordou

os Projetos de Lei de interesse

dos trabalhadores da Saúde no

Congresso Nacional. E ainda

teve a presença do presidente

da CNTS, Valdirlei Castagna,

que fez uma exposição sobre o

trabalho da CNTS a respeito do

PL 2564.

Além disso, marcaram presença

os ilustres presidente da

Federação dos Trabalhadores

na Saúde do Rio Grande do Sul,

Milton Kempfer, e o

coordenador do Dieese de

Santa Catarina, José Álvaro.

Apesar de ter sido o primeiro

encontro de forma virtual, a

avaliação dos diretores foi

positiva. Houve momentos de

descontração, inclusive com

sorteio aos presentes.



EM CONGRESSO, NOVA DIRETORIA DA CNTS É
ELEITA PARA A GESTÃO 2022-2027
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Por unanimidade, a chapa “Para Continuar
Avançando” foi eleita para conduzir a CNTS
durante o período de 2022-2027. A chapa
única recebeu 100% dos votos dos delegados
votantes, o pleito sindical contou com a
participação de 84,75% dos delegados. O II
Congresso Eleitoral Ordinário para a eleição
da Diretoria e Conselho Fiscal foi realizado de
forma virtual, dia 8 de dezembro, das 9h às
13h. Sob o tema Unidade, Organização e
Resistencia em Defesa dos Trabalhadores da
Saúde, o pleito sindical consagrou a reeleição
do presidente, Valdirlei Castagna. Com a
chapa eleita, a Confederação teve uma
renovação de quase 50% dos atuais
membros da diretoria. O mandato terá início
em 1º de março de 2022.

“A CNTS inicia um novo ciclo, com grande
inovação dos dirigentes, através de um
Congresso democrático e transparente e,

desta forma, sairemos renovados para atuar
nas várias frentes em defesa dos
trabalhadores da saúde. Essa renovação será
fundamental para enfrentarmos os
retrocessos dos últimos anos, como perdas
salariais, aumento da terceirização e retirada
de direitos conquistados em décadas de luta.

A categoria pode ter certeza que não vai
faltar esforço e luta para defender e valorizar
os profissionais da saúde. Não vai faltar luta
para que as pautas da categoria sejam
aprovadas e que os trabalhadores tenham 

seus direitos garantidos, para isto,

continuaremos dialogando e lutando no
Congresso Nacional, no Executivo e no
Judiciário”, afirma o presidente, Valdirlei
Castagna.

A diretoria efetiva da Confederação será
representada por diversos diretores efetivos
da Federação dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
SC como, por exemplo, pela presidente da
entidade, Maria Salete Cross (Tesouraria), José
Carlos dos Santos (Vice-tesoureiro) e Tatiane
de Castro (Secretária de Gênero, Raça, Jovens
e LGBT).

Carlos da Rosa, também diretor efeitivo da
Fetessesc, ficou na suplência do Conselho
Fiscal. Os demais diretores da Federação que
ficaram de suplentes são: Fabio Fernandes,
José Carlos da Silva, Clóvis Corrente, Leodália
de Souza e Denise Matos.

Processo eleitoral 

A comissão eleitoral foi presidida pelo
tesoureiro-geral, Adair Vassoler, teve como
mesários o secretário-geral da CNTI, Nelson
Luiz Bonardi, e a doutora Camilla Aures Cruz.

Pautas em tramitação

O Congresso também abordou pautas de
interesse da categoria que estão em
tramitação no Congresso Nacional.



DIRETORIA DA FETESSESC SE REÚNE PARA
DEFINIR PRÓXIMAS AÇÕES DA ENTIDADE
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No dia 29 de novembro, a diretoria da
Fetessesc realizou reunião da diretoria em sua
sede. Foram discutidas questões referentes
aos rumos da federação para o próximo ano.

Um dos assuntos abordados foram as
negociações salariais de 2022. Como de
costume, nenhum ano foi tranquilo para
fechar as negociações e, mesmo neste ano
em que os trabalhadores da saúde foram
indispensáveis na pandemia, a patronal não
vai reconhecer e vai dificultar ao máximo,

principalmente quanto ao INPC, que deverá
estar na casa dos dois dígitos.
Após muito debate, a orientação da diretoria
da Federação é para que as entidades
sindicais não fechem nenhum acordo coletivo
com o INPC parcelado, além de tentarem
levar as negociações para ter ganho real.

Diante dos constantes ataques ao
sindicalismo brasileiro por parte do governo
federal, foi discutida uma reestruturação da
entidade visando a continuidade desta
federação na defesa dos trabalhadores da
saúde de SC.

Além disso, outros assuntos pertinentes
foram debatidos como, por exemplo, a atual
conjuntura dos trâmites do PL 2564. A
presidente da Federação, Maria Salete Cross,
agradeceu a presença de toda a diretoria que
se fez presente respeitando o distanciamento
e o uso de máscaras. Também desejou a
todos e todas boas festas de fim de ano, com
renovação de forças para que o ano que se
aproxima. "Precisamos seguir lutando pela
implementação do piso salarial da
Enfermagem e pela regulamentação da
jornada de 30 horas, além de aumento real.”

“Meu desejo é que todos
tenham força e ânimo para
seguir lutando pela
implementação do piso salarial
da Enfermagem, conquista da
carga horária de 30 horas e
ainda mais avanços para a
classe trabalhadora com
aumentos reais.”

Maria Salete Cross

Nas imagens, toda a

diretoria da

Federação que se fez

presente na reunião

do dia 29 de

novembro.



FETESSESC REALIZOU VISITAS AOS
SINDICATOS FILIADOS
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Na metade deste ano, a Federação dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Estado de Santa
Catarina realizou diversas visitas aos seus
sindicatos filiados com o intuito de se
colocar à disposição das entidades para
atender as demandas da melhor forma.

Além disso, as visitas tiveram o objetivo de
fechar agendas para campanhas de
sindicalização e visitas à base.

A primeira visita foi ao Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde de Itajaí. A segunda foi
ao Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde
de Blumenau. O Sindicato de Blumenau é
o mais novo sindicato filiado à Fetessesc.

O Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde
de Tubarão e Região (SITESST) foi o
terceiro a ser visitado. O Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de
Serviços de Saúde de Caçador e Região
também recebeu visita da Federação. E,

por último, no mês de agosto, foi a vez de
Concórdia e Região.

Sindicato de Itajaí

Sindicato de Chapecó e Sindicato de Concórdia

Sindicato de Blumenau

Sindicato de Tubarão Sindicato de Joaçaba



Federação dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do

Estado de Santa Catarina
Rua Feliciano Nunes Pires, 88, Centro - Florianópolis 

CEP: 88015-220 - Telefone | Fax: (48) 3222.8040

Filiada à:

Diretoria Efetiva
Presidente: Maria Salete Cross

Vice-presidente: Bruno Alfredo Laureano
Secretária: Tatiane de Castro

1º Secretária: Elenara Maria Garcia Maciel
Tesoureiro: José Carlos dos Santos
1º Tesoureiro: José Carlos da Silva

Diretor de Formação Sindical: Fabio Ramos Nunes Fernandes
Diretor Patrimonial: Raquel Conceição Moreno Botelho

Diretor de Negociação Coletiva: Leodália Aparecida de Souza
Diretor de Saúde do Trabalhador: Claudinéia Fregulia

Diretor de Assuntos da Área Pública: Carlos Antônio Borges da Rosa
Diretor Jurídico e de Assuntos Trabalhistas e Previdenciários: Ivete de Santi

Diretor de Imprensa e Comunicação: Denise Matos de Freitas
Diretor para Assuntos de Gênero, Raça, Diversidade e Juventude: Eliana Aparecida Corrêa de Freitas

 

Diretoria Suplente
Tânia Chiomento Filippin

Lúcia Mara Rosa
João Paulo Fernandes da Silva

Terezinha Gonzatto
Clair Gallon

Ivonete Henrique
Elite Santa Weber
Patrícia de Quadra

Sandra Mari Pescador
Maria Aparecida Padilha Maciel

Maria Eliane Silva Santos
Khaline da Rosa Konzgen

Mirian Hoffmann Rodrigues
Adriana Nasário Aguiar

Conselho Fiscal Efetivo
Delvina Vedovatto de Souza

José Galliani Filho
Marcelo Renzetti Martins

Conselho Fiscal Suplente
Claudino Moacir Rodrigues da Silva

Rafaela Fernandes
Zilda de Souza

Delegados CNTS – Efetivo
Leodália Aparecida de Souza

Fabio Ramos Nunes Fernandes
Delegados CNTS – Suplentes
Carlos Antônio Borges da Rosa

José Carlos dos Santos
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