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Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2017 

Circular n.º: 55/2017 

Prezados Diretores, 
 
A Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNS), desde a aprovação 
da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) que traz em seu texto importantes avanços para a 
modernização das relações de trabalho no Brasil, está empenhada em mostrar as alterações e as 
conquistas a serem implantadas. 
 
Em um trabalho em conjunto com a Presidência da República, a CNS está desenvolvendo estratégias 
de esclarecimento junto ao público de relacionamento da entidade, os avanços dessa Modernização 
Trabalhista para o Setor de Serviços da Saúde. 
 
Desde que foi criada (1940), a CLT é, sem dúvidas, uma das legislações brasileiras mais faladas, mais 
estudadas e, infelizmente, menos conhecidas. São inúmeros artigos, sendo que alguns já passaram 
por atualizações, porém nunca houve uma reforma tão significativa quanto essa publicada em 2017, 
principalmente para os profissionais de saúde. 
 
A CNS gostaria de contar com o apoio, por meio das suas federações e sindicatos de saúde, na 
promoção da nova legislação, pois os benefícios alcançados com as melhorias impostas será um 
divisor de águas para os prestadores de serviço da saúde. 
 
Assim, dentro desse espírito de divulgação, enviamos anexo o material produzido pela CNS para ser 
enviados a todos os filiados, e divulgados por meio dos sites institucionais. 
 
Desde já agradeço a colaboração e a participação nesse importante projeto que terá como uma das 
principais consequências, profissionais mais satisfeitos e engajados e isso se traduzirá em um 
atendimento de qualidade e excelência para a população. 
 
Em anexo enviamos as artes para as contas twitter e facebook. Pedidos especiais de materiais com o 
logo da sua Federação ou Sindicato (assim como anúncios para materiais impressos ou nas redes 
sociais) podem ser solicitados pelo email: trust.media@tmconsultoria.net  
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Para baixar o material, acesse o site www.cns.org.br ou diretamente por este link 
http://cns.org.br/links/PDF/cartilha_reforma.pdf 
 
 

 

                                                                           Atenciosamente,   

 

Armando Carvalho Amaral 

Presidente da FEHERJ  
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