
Outubro Rosa - 
Sindsaúde é parceiro na 
Ação Amigos do Peito

 

O Sindisaúde se vestiu de rosa e 
mobilizou a categoria na campanha 

contra o câncer de mama.

ma iniciativa diferente marcou a 

Uprogramação do Sindsaúde dentro do 
Outubro Rosa. Em parceria com o Grupo 

de Estudos em Micropigmentação, GEM, o 
Sindsaúde participou da Ação Amigos do Peito, 
beneficiando cerca de vinte mulheres com o 
procedimento de micropigmentação das aréolas 
mamilares. As mulheres, que venceram o câncer 
de mama e que já haviam passado pela 
reconstrução mamária, foram selecionadas pelo 
Sindsaúde e tiveram o mamilo redesenhado por 
16 profissionais voluntárias, micropigmentadoras 
e esteticistas. A ação aconteceu em duas etapas: 
na Fametro, no dia 1º de outubro, e na Unifor, no 
dia 28 de outubro. 

No dia 2 de outubro, o Sindsaúde reuniu 
a categoria e convidados para um coquetel, 
ocasião em que foi inaugurada a iluminação rosa 
da sede do sindicato, em Fortaleza. 

pós três dias de votação em Fortaleza e em Avários municípios do interior do Estado, a 

apuração dos votos foi realizada no dia 

23/10.Uma comissão apuradora composta por quatro 

membros coordenou os trabalhos, que só foi concluído por 

volta das 20 horas. 

A Chapa 01, única registrada para participar da eleição, 

recebeu 97,90% votos. Ao todo, estavam aptos a votar 11.390 

sócios do Sindsaúde. Desses, mais de seis mil foram às urnas, 

o que representa cerca de 53% do total. Com este resultado, a 

Chapa 01 #SomosSindsaude, que tem no comando a atual 

presidente Marta Brandão, está eleita para o mandato de 

quatro anos, de dezembro de 2015 a dezembro de 2019. A 

solenidade de posse está agendada para o dia 18 de 

dezembro.
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A eleição aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de outubro. 
A Chapa 01 foi eleita com cerca de 98% dos votos.
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omo resultado da audiência realizada Cno dia 15/10, na Assembleia 
Legislativa do Ceará, quando mais de 

500 agentes de saúde, mobilizados pelo 
Sindsaúde, lotaram o complexo das Comissões 
da casa legislativa, representantes de entidades 
sindicais/associativas, Conselho das Secretarias 
Municipais de Saúde, COSEMS, Secretaria da 
Saúde do Estado, SESA, e parlamentares 
participaram de uma reunião no dia 19/10. Na 
ocasião, o Sindsaúde propôs que os municípios 
passem a pagar o incentivo financeiro 
correspondente a 50% do valor repassado pelo 
Ministério da Saúde por ACS cadastrado. Já os 
valores de incentivo que não foram pagos por 
conta da suspensão, deveriam ser repassados 
aos ACS de acordo com os percentuais praticados 
anteriormente.

A proposta foi apresentada no dia 23/10, na 
reunião da Comissão Intergestora Bipartite, que 
reúne gestores da saúde do Estado e dos 
municípios para discussão e negociação das 
questões operacionais do Sistema Único de 

Saúde. Na ocasião, ficou acordado que os ACS 
vinculados ao Estado serão cedidos legalmente 
aos  munic íp ios ,  e l iminando qualquer  
impedimento legal para que os gestores 
municipais concedam o incentivo aos ACS.

Mas se os fatos se encaminham para a 
solução do problema dos incentivos, não houve 
avanços com relação ao pagamento do adicional 
de insalubridade. Direito que o Sindsaúde vai 
continuar cobrando do governador Camilo 
Santana, que se comprometeu com a categoria 
quando ainda era candidato ao Governo.

28 de outubro  Sindsaúde realiza protesto 
no dia do servidor público em Fortaleza

O Sindsaúde realizou no dia 28 de outubro, 
Dia do Servidor Público, um ato de protesto 
para pressionar o Governo do Estado. Os 

trabalhadores saíram em caminhada pela Avenida 
Barão de Studart até o Palácio da Abolição, onde uma 
comissão de dirigentes do Sindsaúde 
acompanhada do presidente da CTB-Ceará, 
Luciano Simplício, tendo à frente a presidente 
Marta Brandão, foi recebida pelo assessor 
especial de Acolhimento aos Movimentos 
Sociais do Estado, Acrísio Sena, e pelo 
secretário de Relações Institucionais, Nelson 
Martins. Os manifestantes ficaram do lado de 
fora aguardando os encaminhamentos da 
reunião.  Ao f inal  do encontro,  os  
r e p r e s e n t a n t e s  d o  G o v e r n o  s e  
comprometeram em articular uma reunião 
entre o sindicato, a Secretaria da Saúde e 
Secretaria do Planejamento para discutir o 
cumprimento do compromisso assumido 
pelo Governador com a categoria.

Para decidir os rumos desta luta, o 

Sindsaúde convoca os servidores do Estado para 
uma assembleia que será realizada no dia 13 de 
novembro, às 9 horas da manhã, no auditório do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - 
Cerest (Av. Imperador, 498 – Centro).  Na ocasião, 
será servido um café da manhã e os trabalhadores 
vão decidir sobre um indicativo de greve caso o 
Governo do Estado não honre o compromisso 
assumido com a categoria.

Desde o mês de junho deste ano, uma 
comissão de servidores do Estado negocia com o 
Governo sobre o retorno das gratificações, a 
implantação do piso salarial e a realização de 
concurso público. 

A presidente do Sindsaúde, Marta Brandão, 
explica que vai continuar lutando para que a pauta 
negociada seja atendida. “Este é um bom momento 
para reconhecer e valorizar o servidor público da 

Beberibe - Torneio de Futebol marca 
inauguração de novos equipamentos de lazer 

 5º Torneio de Futebol Society do Sindsaúde foi realizado no Odia 5 de setembro, véspera do feriado da Independência, 
na sede campestre da entidade, em Beberibe, e marcou a 

inauguração do campo de futebol do espaço. Participaram do 
certame as equipes do Hospital César Cals, Hospital Antonio 
Prudente, Pronto Socorro dos Acidentados (PSA) e Clínica 
Omnimagem.

Ao final, o time do PSA sagrou-se campeão depois de 
vencer o César Cals, na final, pelo placar de 5 x 1. A equipe também 
arrastou mais três troféus: Emanuel de Sousa foi o artilheiro, com 4 
gols; José Francisco recebeu o prêmio de goleiro menos vazado. Já o 
título de melhor jogador ficou para o atleta Celestino Filho, que foi 
apelidado pelo narrador do torneio, o agente de saúde e 
comunicador popular Fernando Barbosa, de o "Celestial".

Marta Brandão e o locutor (e agente de saúde)
 Fernando Barbosa

PSA - Time campeão da competição

Emanuel de Sousa, artilheiro do campeonato

Acima, Celestino, melhor jogador
e José Francisco, goleiro menos vazado

Sindsaúde participa de audiência na AL

Uma assembleia com a categoria está marcada para o dia 13 de novembro, às 9 horas, no Cerest.

O Sindsaúde e outras entidades representativas da categoria participaram 
de reunião de trabalho após audiência em que os ACS lotaram a AL.

Sindicato apresenta proposta de 
incentivo de 50% para os ACS
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HAP Vida descumpre CCT e não 

realiza ascensão de auxiliares com 

curso técnico de enfermagem 

 Sindsaúde tem recebido muitas denúncias nesse sentido e Opromete entrar com ação contra o HAP Vida por 

descumprimento da convenção.

Auxiliares de enfermagem com curso de técnico e registro no 

Conselho Regional de Enfermagem , COREN, devem mudar de função, 

passando a receber o piso dos técnicos de enfermagem. A determinação 

está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da Rede Privada deste 

ano. As empresas com mais de 50 auxiliares de enfermagem ficam 

obrigadas a pagar o piso de técnico de enfermagem aos auxiliares com 

certificado de técnico de enfermagem.  

Mas embora a CCT tenha força de lei, a determinação não vem 

sendo cumprida por algumas empresas. É o caso do Hospital Antônio 

Prudente. Muitos profissionais tem procurado o Sindsaúde para 

denunciar o não cumprimento da CCT. 

De acordo com o texto da Cláusula 3ª da CCT da Rede Privada, o 

empregado deve apresentar protocolo no setor de Recursos Humanos(RH) 

da empresa onde atua com cópias do certificado de conclusão do curso de 

Técnico de Enfermagem e do comprovante de inscrição de Técnico de 

Enfermagem, no COREN. O empregador deve devolver uma via de cada 

documento devidamente recebida e datada. Se mesmo tendo realizado 

todo este procedimento, o profissional não tiver o direito assegurado, a 

orientação é que ele procure o setor jurídico do Sindsaúde, que deverá 

entrar com ação contra as empresas denunciadas pelo não cumprimento da 

CCT.

s trabalhadores da Sameac se Ovestiram de preto para protestar 
m a i s  u m a  vez  co nt ra  a s  

demissões de cerca de 700 trabalhadores da 
Maternidade Escola e Hospital Universitário 
Walter Cantídio. O ato aconteceu no dia 03/11, 
em frente ao Fórum Autran Nunes, no Centro 
de Fortaleza. 

O ato foi acompanhado pela imprensa e 
recebeu o apoio da população que passava 
pelo local. Alguns trabalhadores se deitaram 
na calçada formando cruzes humanas. Em 
seguida, todos seguiram para o quinto andar 
do prédio onde acontecia uma audiência sobre 
a situação dos trabalhadores. Com a presença 
do Sindsaúde, SINDPD, Crítica Radical,  
Movimento em Defesa dos Trabalhadores da 
Sameac e advogados, a audiência foi presidida 
pelo juiz titular da 7ª Vara, Francisco Antônio 
da Silva Fortuna. A UFC não enviou 
representante. Mesmo assim, a audiência 

prosseguiu e o juiz determinou o bloqueio dos 
recursos destinados à demissão de 167 
trabalhadores, que fazem parte da primeira 
lista de possíveis demissões.

O juiz lembrou que uma liminar impede a 
demissão desses trabalhadores enquanto 
durar a greve e que um outro pedido feito em 
ação do Sindsaúde, na 3ª Vara do Trabalho, 
deve assegurar a mesma proteção a todos os 
trabalhadores da Sameac. Uma nova audiência 

Greve completa um mês - Trabalhadores da Sameac 
resistem na luta contra as demissões

com a participação da UFC foi marcada para o dia 7 
de dezembro, às 8h30.

Os trabalhadores da Sameac estão em greve 
desde o dia 05/10/2015. Eles querem a prorrogação 
dos contratos da Sameac com a UFC.

O TERMÔMETRO - Informativo do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

do Estado do Ceará - Sindsaúde Ceará 
Nº 76 I Novembro de 2015

Rua Guilherme Rocha, 883 - Centro - Fortaleza/CE - Cep 60.030-
141 I Fones: (85)3251.9050 - 3251.9054 (plantão sindical). 

Internet: site: www.sindsaudeceara.org.br I email: 
falecom@sindsaudeceara.org.br I Facebook: /sindsaudeceara I 

Jornalista responsável: Gilda Barroso MTe JP 2484/CE I Tiragem: 
10 mil exemplares. Presidente: Marta Brandão da Silva I 

Conselho Editorial: Marta Brandão, Givana Lopes, Marli Pereira e 
Francisco Sales I Diagramação e artes: Arievaldo Viana I Fotos: 

Cristhyana Abreu e Sec. de Comunicação.  

No dia 03/11, eles realizaram um protesto durante audiência que discutiu a situação 
dos trabalhadores na 7º Vara da Justiça do Trabalho.



Barbalha: Justiça determina 
pagamento imediato do adicional de 
insalubridade aos agentes de saúde

Com base em laudos periciais, a juíza do trabalho 
Fernanda Monteiro Lima Verde decidiu, no dia 13/10, que 
43 agentes comunitários de saúde de Barbalha tenham 
direito de receber adicional de insalubridade em valor 
equivalente a 20% do salário mínimo. De acordo com a 
decisão da juíza, o município deve pagar imediatamente o 
adicional de insalubridade. A multa pelo não cumprimento 
da decisão é de R$ 500,00 por dia.

O Sindsaúde ingressou com ação judicial em fevereiro 
deste ano, pleiteando o adicional de insalubridade para 43 
agentes comunitários de saúde do município de Barbalha. 
Um perito judicial nomeado pela Juiza da 1ª Vara, o 
engenheiro Daniel Walker Junior, constatou que os ACS 
trabalham em condições insalubres, com risco de aquisição 
de doenças. O mesmo foi constatado pelo perito assistente, 
Francisco Chagas Neto, contratado pelo Sindsaúde. 

 

Chorozinho em greve

traso no pagamento de salário, não concessão Ade férias e descumprimento do piso nacional 
da categoria, instituído por lei federal, de 

R$1.014,00. Esses foram os motivos que levaram os agentes 
de combate às endemias de Chorozinho a parar suas 
atividades desde o dia 24/09. A paralisação foi decidida pela 
categoria após cerca de seis meses de negociação com os 
gestores do município sem nenhuma decisão positiva. Com 
o apoio do Sindsaúde, a greve já deu os primeiros 
resultados. As férias e os pagamentos em atraso foram 
regularizados, mas falta ainda a prefeitura pagar o piso 
nacional dos profissionais que a prefeita Argentina Roriz 
insiste em negar aos trabalhadores. 

Segundo a assessoria jurídica do Sindsaúde, após 
reunião no dia 04/11 com o Promotor de Justiça Yuri 
Moreira, ficou acertado que a Promotoria vai convocar a 
prefeitura para uma audiência de mediação sobre o 
assunto.

Servidores da saúde de Horizonte 
protestam contra redução do 

adicional de insalubridade

Os servidores públicos da saúde de Horizonte 
realizaram no dia 22/10, em frente à Câmara Municipal do 
município, um protesto contra a votação do Projeto de Lei 
47, enviado pela Prefeitura de Horizonte, que reduz os 
percentuais dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade. Com a reação, o Projeto foi retirado da 
pauta para votação.

Hoje, servidores da saúde de Horizonte que atuam no 
Programa Saúde da Família recebem 10% de adicional de 
insalubridade. Profissionais dos hospitais e da 
UPA(Unidade de Pronto Atendimento) se enquadram no 
risco médio e recebem adicional de 20%. O adicional de 

40% é destinado aos profissionais que atuam no setor de 
radiologia.  Com a mudança proposta pelo prefeito Manoel 
Gomes de Farias Neto, todos os servidores teriam perdas 
significativas nas remunerações. O Projeto de Lei 47 prevê 
percentuais de 5%(mínimo), 10%(médio) e 20%(máximo).

Para a assessoria jurídica do Sindsaúde, os gestores 
municipais estão “inventando” índices de remuneração de 
atividades insalubres, por ignorância ou má-fé.  legislação Na 
nacional e internacional, não existe adicional de 
insalubridade de 5%, como quer o prefeito de Horizonte. 

Unimed Fortaleza  - A coordenadora de 
enfermagem do Hospital Regional da Unimed, 
Amisterlane Mota, desde que assumiu a função há cerca 
de quatro meses, tem imposto uma verdadeira ditadura 
junto aos técnicos de enfermagem. Advertências, 
suspensões, ameaças de demissão são algumas das 
medidas adotadas pela chefe acusada de assédio moral 
pelos profissionais. Até quando adoecem, os 
profissionais tem que ir ao hospital onde trabalham 
levando atestado para avaliação para só então ela 
decidir se o empregado tem ou não direito à licença. A 
referida enfermeira chega a humilhar as subordinadas 
afirmando que elas não sabem trabalhar e ameaçando 
de demissão por justa causa aquelas com mais de sete 
anos de casa. A mais recente ameaça é contra os 
profissionais sindicalizados. Há casos de técnicas que 
pediram demissão por não suportar mais tanto assédio 
moral. Um abaixo assinado foi feito pelos profissionais 
denunciando à direção do hospital os abusos e excessos 
cometidos pela referida chefia.

César Cals 40º - Um calor desconfortável e 
insalubre. É o que tem sofrido os profissionais que 
atuam no setor de hematologia, bloco 600, do Hospital 
Cesar Cals. O ar condicionado do setor está sem 
funcionar há vários meses. A direção diz que o problema 
é a falta de uma peça, mas resolver que é bom, nada!

Notas de falecimento 

É com pesar que o Sindsaúde Ceará comunica o falecimento de Sebastião Tavares da Cunha, agente de endemias de 
Caridade, conhecido como baixinho da Sucan. Ele faleceu no dia 10/09. Ele era sócio do Sindsaúde desde 2010, sendo 
sempre atuante na defesa dos direitos dos ACEs da região do sertão. 

Outra perda lamentável foi a de Teresinha Vieira Coelho, no dia 25/09/2015, no hospital São Vicente de Paula, em 
Barbalha, na região do Cariri. Dona Teresinha era mãe da diretora do Sindsaúde em Juazeiro do Norte, Márcia Vieira Coelho. 
O Sindsaúde se solidariza à família e amigos, desejando que a dor desta perda se transforme em fé e esperança.

Crato - Adicional de insalubridade agora é lei 
Após várias reuniões e audiências, o Sindsaúde 

comemora junto aos técnicos de enfermagem e 
técnicos de saúde bucal mais uma conquista da 
categoria. Foi aprovado por unanimidade na Câmara 
Municipal do Crato, no dia 06/10, o projeto de lei que 
institui o adicional de insalubridade para estes 
profissionais. O pagamento deverá ser feito a partir da 
folha do mês de novembro. O benefício corresponde a 
20% do salário base da categoria. 

As negociações foram iniciadas há cerca de dez 
m e s e s ,  t e n d o  à  f r e n t e  o  
Sindsaúde, com o empenho da 
diretora regional Elza Duarte e 
comissão de trabalhadores, que 
mantiveram a pressão nos 
gestores municipais mesmo após 
muitos adiamentos e reuniões 
sem avanços. Ao todo, 96 
profissionais serão beneficiados 
com a aprovação dessa medida. A 
luta agora continua para garantir a 
instituição do piso salarial destes 
trabalhadores.

Pronunciamento 
de Marta 
Brandão no 
plenário e 
comemoração 
dos 
trabalhadores 
após votação.


