
O impeachment e os efeitos 
na classe trabalhadora

o momento de ameaça à democracia, o Sindsaúde entende que é Npreciso reafirmar a luta e o entendimento com diálogo entre as 
instituições, bases dos movimentos sindicais e sociais organizados. É 

preciso lutar agora para assegurar a manutenção dos direitos conquistados 
nos últimos anos que, diante da crise política que trava o país, estão 
ameaçados. Não podemos ficar de braços cruzados diante da perda dos 
direitos, do desemprego e do arrocho salarial. Querem colocar a conta da crise 
no colo dos trabalhadores. 

O Congresso, formado em sua grande maioria, por defensores dos 
empresários, seja do agronegócio, da saúde ou da segurança, não escondem o 
desejo de cortar despesas com programas sociais, como o Minha Casa Minha 
Vida, Bolsa Família, Prouni, Fies, além de já terem projetos para mudar as 
regras da aposentadoria e flexibilizar as leis trabalhistas, com perdas 
principalmente para aqueles que ganham menos.  

O programa do PMDB, guiado por Michel Temer, com o pomposo nome 
de “Uma Ponte para o Futuro” deixa claro que, uma vez no governo, os 
caciques deste partido irão estender a terceirização sem limites para todas as 
atividades, revogar a política de reajuste do salário mínimo, acabar com o piso 
das aposentadorias e retomar a política de privatizações. Na verdade, 
podemos dizer que se trata de um abismo em que serão desprezados os 
direitos sociais e trabalhistas já garantidos até hoje.

Para conseguir atingir estas metas, eles querem retirar a presidente 
Dilma do jogo político. Além de defender os programas sociais, atrapalhando 
o plano dos conservadores, a presidente possibilitou que investigações do 
Ministério Público e Polícia Federal chegassem a um grande número de 
parlamentares. Já são pelo menos cem investigados. E mesmo com a citação 
de vários nomes do seu próprio partido, o PT, ela não interferiu nas 
investigações, que a cada dia revelam mais e mais nomes de parlamentares 
envolvidos de vários partidos, como o PMDB e PSDB, que hoje pedem a saída 
dela. O impeachment parece ser a única salvação, para eles, é claro.

Definitivamente, eles querem usar o impeachment para assumir o 
poder e escapar das punições, enterrando de vez as investigações em que são 
citados e assim tentar criar a imagem de um país livre da corrupção. 
Disseminar o discurso simplista de que o impeachment é para tirar o Brasil da 
corrupção tem sido tarefa árdua dos barões da mídia, também investigados 
em operações da Polícia Federal. 

O Sindsaúde, junto a CTB, tenta ver além. E sabe, de antemão, que não 
basta se mobilizar agora em defesa da democracia.  Mesmo que o processo de 
impeachment seja rejeitado na Câmara e no Senado, o Governo vai precisar 
do apoio popular para conseguir impedir as mudanças na legislação 
trabalhista e previdenciária que os conservadores tantos almejam. É preciso 
cobrar dos parlamentares a votação de acordo com os interesses reais da 
população. É hora de fazer valer a democracia.

Para ter sucesso nessa luta, o Sindsaúde entende que é fundamental 
que os trabalhadores estejam conscientes, unidos e mobilizados, prontos para 
fazer o embate em seus locais de trabalho e nos espaços institucionais,  
especialmente no Congresso Nacional e no Poder Executivo. O protagonismo 
do movimento sindical na defesa dos trabalhadores estará em teste nos 
próximos meses. Temos que estar atentos e preparados.

Que não se repita 1964!  #GolpeNuncaMais.

EDITORIAL CCT da rede privada assegura
novos pisos salariais 
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A Convenção fixou em R$135,00 o Auxílio Creche e em R$120,00 o Auxílio 
Babá. Os benefícios são concedidos mediante solicitação formal aos empregados 
com filhos com até seis anos de idade.

Quanto à troca de plantões, a Convenção permite a troca de até três plantões 
mensais. No entanto, é preciso que entre uma jornada e outra seja respeitado o 
intervalo mínimo de 11 horas para descanso e também seja garantido o repouso 
semanal remunerado de, no mínimo, 35 horas.

Todos os profissionais de nível médio e elementar dos hospitais da rede 
privada e clínicas de todo o Ceará serão beneficiados por esta CCT.

Para saber mais, visite o nosso site: www.sindsaudeceara.org.br

Outras convenções em negociação

Além do setor privado, o Sindsaúde negocia convenções coletivas com os 
hospitais filantrópicos, com data base em janeiro, e UNIMEDs, com data base em 
maio. Na Filantropia, o sindicato patronal está oferecendo 10% de reajuste, o que 
não cobre nem as perdas com a inflação, que foi de 11,28%. Também há impasse na 
implantação de novos pisos, uma proposta apresentada pelo Sindsaúde. Atos estão 
sendo organizados em abril para pressionar por mais conquistas para a categoria. 

CONFIRA O QUE MUDOU NOS PISOS SALARIAIS:

FUNÇÃO 2015 2016

Auxiliar de serviços gerais, Serventes e Zelador R$ 900,00

Maqueiro, Porteiro, Controlador de Acesso, 
Recepcionista e Atendente

R$ 823,00 R$ 920,00

Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Lavanderia, Auxiliar 
de Transporte, Auxiliar de Costura, Camareira,
Contínuo, Office-boy, Copeira, Jardineiro

R$ 920,00

Auxiliar de Enfermagem R$ 850,00 R$ 950,00

Técnico em Gesso, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de
Banco de Sangue, Auxiliar de Manutenção, Cozinheiro,
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Faturamento

R$ 950,00

Auxiliar de Laboratório R$ 867,00 R$ 968,00

Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório e
Socorrista Motorista R$ 916,00 R$ 1.023,00

Operador de Eletrocardiograma (CBO 077-30),
Operador de Eletroencefalograma (CBO 077-40), 
Técnico de Farmácia

R$ 1.023,00

Operador de Equipamentos Médicos (CBO 077-90) R$ 1.500,00

Operador de Ressonância Magnética I R$ 1.250,00 R$ 1.800,00

Operador de Ressonância Magnética II R$ 2.200,00

s negociações foram encerradas no dia 11 de março de 2016. Depois de Avárias mediações entre o Sindsaúde e o Sindicato Patronal, foi celebrada a 
Convenção Coletiva de Trabalho, CCT da Rede Privada, que apresenta, entre 

as conquistas, o reajuste dos pisos salariais acima da inflação, a instituição de novos 
pisos. 

O reajuste dos pisos salariais foi de 11,70%, índice superior à inflação 
acumulada de janeiro a dezembro de 2015, que foi de 11,28%(INPC-IBGE). O 
reajuste para quem ganha acima do piso foi de 10%. As diferenças salariais 
(retroativo) serão pagas em duas vezes nas folhas de abril e maio, assim como os 
retroativos do Auxílio-creche e Auxílio Babá. 

Pisos salariais
Conforme o que foi acertado na Convenção, novos pisos salariais foram 

criados. Confira como ficam os valores dos pisos salariais que já existiam e os 
valores dos novos pisos implantados nesta convenção:
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Vereador Márcio Cruz (PSD)

o dia 22 de março, sob protestos de Nservidores que lotaram as galerias 
da Câmara Municipal de Fortaleza, 

foi aprovado por 19 votos a 3 o reajuste de 
2% para os servidores públicos municipais. O 
índice será aplicado a partir de 1º de abril e 
será retroativo a janeiro deste ano. Um outro 
aumento de 8,5%, também aprovado, será 
concedido apenas em dezembro, sem efeito 
retroativo, incidindo sobre o 13º salário. Na 
mesma sessão, foi aprovado o reajuste de 
10,67% para os salários dos vereadores e dos 
servidores da Câmara Municipal, o que gerou 
ainda mais protestos dos servidores. 

O vereador Márcio Cruz(PSD) 
lamentou a aprovação do reajuste. “O 
aumento não pode ser aceito como 10,5%, já 
que durante todo o ano os servidores verão 
apenas 2% de reposição em seus 
vencimentos, ficando o restante para o final 
de 2016”. Autor do Projeto de Indicação 253/ 
2015, que solicita a fixação de piso salarial 
para os trabalhadores da enfermagem 
(enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem) em Fortaleza, ele se 
comprometeu a continuar lutando pelos 
trabalhadores da Saúde. “Nosso Projeto 

aguarda a apreciação da Comissão de 
Const i tu ição,  Just iça  e  Leg is lação  
Participativa para que possa seguir para o 
Executivo, quando reuniremos toda a 
categoria com o intuito de mostrar para o 
prefeito a força dos trabalhadores da saúde e 
o respeito que merecem”, concluiu o 
parlamentar. 

Em protesto contra o reajuste de 2%, 
os servidores públicos municipais vão 
realizar um grande ato no dia 14 de abril a 
partir das 8 horas da manhã na Praça do 
Ferreira. O ato é organizado pelo Fórum 
Unificado dos Servidores e Empregados 
Públicos Municipais.

Servidores de Fortaleza indignados: Câmara aprova 10,67%
 de aumento para os vereadores e apenas 2% para os servidores

Saiba quem votou contra e a 
favor dos servidores 

municipais de Fortaleza:

Contra os servidores
Antônio Henrique (PDT)
Benigno Júnior (PSC)
Carlos Mesquita (PROS)
Cláudia Gomes (PTC)
Casimiro Neto (PP)
Didi Mangueira (PDT)
Eulógio Neto (PDT)
Evaldo Lima (PCdoB)
Fábio Braga (PTN)
Heitor Holanda (PTB)
Iraguassu Teixeira (PDT)
John Monteiro (PDT)
Leda Moreira (PDT)
Lucimar Martins (Bá) (PTC)
Mairton Félix (PDT)
Marcus Teixeira (PDT)
Martins Nogueira (PTC)
Prof. Gerôncio (PDT)
Zier Férrer (PDT)
 
A favor dos servidores
Gelson Ferraz (PRB)
Márcio Cruz (PSD)
Pedro Matos (PSDB)

Servidores do Estado 
persistem  na luta pelo 

reajuste de 12,67%

epresentantes do Fuaspec foram Rrecebidos pelo governador 
Camilo Santana no dia 4 de abril 

para discutir sobre o reajuste da 
categoria. Com a justificativa de avaliar 
as contas do Estado, o governador pediu 
mais 60 dias para voltar a conversar 
sobre uma proposta de reajuste com os 
servidores. Mas o que está por trás desse 
adiamento?  É possível que o Governo 
estadual esteja aguardando a votação 
do Projeto de Lei Complementar 257, 
que, se aprovado, deve resultar, entre 
outras medidas, no congelamento dos 
salários dos servidores por dois anos em 
troca de uma renegociação da dívida do 
Estado. Um retrocesso nos direitos dos 
servidores públicos. 
Várias reuniões estão marcadas para que 
o s  s e r v i d o r e s  p o s s a m  d e c i d i r  
democraticamente os rumos da luta por 
um reajuste digno para a categoria. 

O Sindsaúde, junto às demais 
entidades que integram o Fuaspec, o 
Fórum Unificado das Associações e 
Sindicatos dos Servidores Públicos 
Estaduais do Ceará, lutam pelo reajuste 
de 12,67%.Desde fevereiro, foram 
realizadas várias paralisações em 
hospitais públicos e atos na Assembleia 
Legislativa e no Palácio da Abolição. A 
ordem agora é resistir, lutando pelo 
reajuste já e contra o PLC 257.

Prefeitura mantém mais de 1.300 
trabalhadores  da saúde sem direitos trabalhistas 

A revelação foi feita em audiência realizada no dia 31/03 na Procuradoria 
Regional do Trabalho, 7ª Região.

 precarização das relações Atrabalhistas na saúde pública 

do município. Ao todo, são 

1.334 trabalhadores da saúde 

atuando em postos e hospitais, sem 

nenhum vínculo nem direitos 

trabalhistas assegurados. São 

profissionais que recebem seus 

pagamentos através de Recibo de 

Pagamento Avulso, RPA.  Não tem 

direito a férias, nem 13º, nem licença 

maternidade. As informações foram 

prestadas pela secretária da Saúde 

de Fortaleza, Socorro Martins, e pelo 

secretário do Planejamento e 

Gestão, Phelipe Notthingam, durante 

audiência realizada no dia 31/03 na 

Procuradoria Regional do Trabalho, 

PRT, 7ª Região, 

O total de trabalhadores 

atuando sem vínculo com a 

prefeitura é de 2.376, contando com 

os temporários e terceirizados. 

Diante desse quadro, o município 

informou que pretende eliminar 

todos os RPA através da realização de 

seleção pública, que deve ocorrer em 

junho deste ano. O cronograma para 

o processo seletivo deve ser 

apresentado até o próximo dia 

15/04. Já com relação à realização de 

concurso público, a prefeitura ficou 

de apresentar, em até 90 dias, um 

cronograma para a realização do 

mesmo.

Sítio de Beberibe 
inaugura novas casas 

O Sítio do Sindsaúde, em 
Beberibe, passou a contar com 
mais dois chalés em 2016. Agora, 
são seis chalés, com piscina, deck, 
churrasqueiras e um campo de 
futebol society disponíveis para 
os sócios. Além do sorteio 
realizado sempre no dia 15 de 
cada mês, ou no primeiro dia útil 
subsequente, para hospedagem 
nos chalés, podem utilizar o 
e s p a ç o  d e  l a z e r  g r u p o s  
organizados pelas dirigentes das 
subsedes do Sindsaúde no 
interior do Estado.

As reservas de grupos e 
inscrições para os sorteios podem 
ser feitas pelo 3251- 9058.

O Sindsaúde cobra ainda a 

convocação dos aprovados no 

concurso público realizado em 2015, 

que estão no cadastro de reserva. Ao 

t o d o ,  s ã o  7 4 4  t é c n i c o s  d e  

enfermagem, 160 técnicos em 

higiene dental e 420 auxiliares em 

saúde bucal.
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Zika Zero - Seminário discute formas 
naturais de se proteger dos vírus 

 servidor público e motorista de Oambulância de Barroquinha, 
Moacir Mourão Torres, teve 

atestados médicos negados, ficava oito 
horas por dia desperdiçado no local de 
trabalho, sem fazer nada e chegou a ser 
transferido para outro local de trabalho 
sem justificativa. Moacir foi alvo de um 
processo administrativo que, por falta de 
elementos que o justificassem, foi 
arquivado. 

O caso foi parar na Justiça e, depois 
de ouvir representantes da prefeitura e 
testemunhas, o juiz Rafael Siman Carvalho 
considerou que todas essas ações tiveram 
por objetivo humilhar e maltratar o 
servidor, prejudicando a sua auto estima e 
gerando danos morais. Por conta de tudo 
isso, o juiz declarou o município de 
Barroquinha culpado e condenou o mesmo 

ao pagamento de indenização por danos 
morais no valor de R$ 8.000,00. O valor 
deve ser corrigido em 1% ao mês, contando 
da data em que ocorreu o assédio, em 
junho de 2011. A decisão está na sentença 
assinada no dia 21 de março de 2016.

Desde que a sentença foi divulgada, 
Moacir tem conquistado admiradores por 
onde passa. Já deu entrevistas para rádios e 
é parabenizado por onde anda, inclusive 
em outros municípios. Para ele, esse 
r e s u l t a d o  d e v e  m o t i v a r  o u t r o s  
trabalhadores para que não aceitem 
calados o assédio moral. Por outro lado, o 
caso deve servir de exemplo também para 
gestores, que devem pensar duas vezes 
antes de praticar o tão danoso assédio 
moral, uma prática ainda muito comum 
que afeta a vida dos profissionais da saúde. 

 Sindsaúde, preocupado Ocom o crescente número 
de casos de bebês com 

microcefalia e consciente de seu papel 
social, realizou no dia 17 de março, no 
auditório Valnir Chagas, da Faculdade 
de Educação da UFC, o seminário 
“Usando as terapias quânticas como 
aliadas no combate à microcefalia”. O 
evento foi aberto ao público em geral e 
contou com a participação de 
profissionais da saúde e estudantes. 
Realizado em parceria com o Grupo de 
Pesquisa Cultura de Paz, Juventudes e 
Docentes, da Faculdade de Educação 
da UFC, e com o Grupo de Estudos e 
Cuidado Energético em Enfermagem e 
Saúde, da Universidade Estadual do 
Ceará, com o apoio da CTB, o seminário 

teve como palestrante o físico e 
professor aposentado da UFC, Harbans 
Lal Arora, que ensinou algumas 
práticas para ajudar a manter a saúde 
em tempos de dengue, zika e 
chikungunya . 

Na ocasião, foram realizados 
alguns depoimentos de pacientes que 
utilizam as terapias quânticas para 
manter a saúde. Foi o caso de uma 
paciente que contou ter melhoras na 
saúde quando fazia um tratamento 
contra o câncer. Outro caso relatado foi 
de um soropositivo que afirmou estar 
há vários anos com carga viral 
indetectável. Fato ocorrido após o 
conhecimento e uso das terapias 
quânticas, usando técnicas simples de 
respiração. 

Justiça condena prefeitura por assédio 
moral a um trabalhador da saúde 

O caso aconteceu em Barroquinha e o servidor vinha sofrendo 
assédio moral desde 2011.

Moacir Mourão Torres
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Sindsaúde 75 Anos - Iniciada nova campanha de filiação

om o objetivo de filiar mil novos sócios, foi Clançada em março a campanha Sindsaúde 75 

anos – Um sindicato sempre jovem. A campanha 

de filiação prossegue até o dia 15 de novembro, enfatizando a 

atuação contemporânea da entidade. A campanha tem como 

um dos principais focos a interiorização do Sindsaúde, com 

filiação de sócios nos municípios onde ainda não há associados. 

Ao final da campanha, será realizado um sorteio entre os novos 

sócios, que vão concorrer a três televisores de 42 polegadas e 

três notebooks.



A luta pelo incentivo continua
Pacatuba:  Após greve, agentes de saúde resistem 

na luta pela volta do incentivo financeiro 

Os agentes de saúde de Pacatuba, em greve 
do dia 22 de fevereiro a 29 de março, voltaram ao 
trabalho por determinação da justiça, que considerou a 
necessidade do trabalho dos agentes diante do grave 
problema que a população enfrenta com o mosquito 
da dengue. Após audiência no Tribunal de Justiça, no 
dia 4 de abril, o Sindsaúde deve apresentar proposta 
para o pagamento do incentivo financeiro e parcela 
extra para que haja uma nova negociação. O prefeito 
Alexandre Magno Alencar está querendo dispensar 65 
agentes de saúde em retaliação à greve. Mas a 
categoria permanece unida e segue resistindo. 

Mais municípios aprovam o incentivo 
financeiro para ACE e ACS

Baturité -Resultado da luta persistente dos 
agentes comunitários de saúde, a conquista do 
incentivo financeiro foi assegurada para os ACS de 
vários municípios. É o caso de Baturité, que teve o 
incentivo financeiro de 50% a 70% da Assistência 
Financeira Complementar aprovado pelos vereadores 
por unanimidade no dia 07/03.  Cerca de sessenta 
agentes comunitários de saúde compareceram à 
Câmara Municipal de Baturité acompanhados da 
dirigente do Sindsaúde, Fátima Pinto, para a sessão que 
aprovou o incentivo mensal tanto para os agentes 
comunitários de saúde do Estado como do município.

Guaramiranga - Pertinho de Baturité, em 
Guaramiranga, os ACS também asseguraram o incentivo 
financeiro. No dia 31/03, foi aprovado por unanimidade 
na Câmara Municipal, o incentivo financeiro mensal de 
50% da AFC, Assistência Financeira Complementar, com 
parcela extra em dezembro. A expectativa é de que o 
incentivo já seja pago a partir da folha de abril. A matéria 
seguiu para sanção do prefeito Luiz Viana. O benefício 
estava suspenso desde setembro de 2015.

Horizonte  - Servidores encerram greve 
após proposta de reajuste parcelado

Servidores públicos da saúde de Horizonte, que 
atuam nas UPAS e hospitais do município, que iniciaram 
greve no dia 22 de março decidiram voltar ao trabalho no 
dia 29/03, após proposta apresentada pelo prefeito. O 
reajuste dos servidores deve ser feito de forma parcelada: 
5% em abril e mais 5,67% em dezembro, sem retroativo. O 
projeto de lei foi aprovado no dia 31/03 na Câmara 
Municipal. Após a aprovação da lei, os servidores 
denunciam que estão sofrendo retaliações por parte da 
gestão. Muitos estão sendo transferidos de seus locais de 
trabalho. 

Barbalha - Agentes de combate às endemias de 
Barbalha passaram a ter direito ao incentivo financeiro, 
que já era concedido aos ACS.  Após negociação com os 
representantes da categoria, o prefeito José Leite Cruz 
sancionou no dia 17 de março de 2015 projeto de lei 
aprovado na Câmara Municipal, criando uma gratificação 
de 53%, além de uma parcela extra no final do ano.  A 
gratificação será implantada de forma escalonada, sendo 
calculada em 10% do salário base em março, 18% em 
abril, 25% em maio, 32% em junho, 39% em julho, 46% em 
agosto e, por fim, 53% em setembro. Uma importante 
vitória para a categoria.

Perseguição, calúnia e difamação 
Frotinha do Antônio Bezerra

A equipe de enfermagem do setor de 
UTU(unidade de terapia de urgência) do hospital Frotinha 
do Antônio Bezerra está sofrendo com perseguições e 
assédio moral. A coordenadora de enfermagem e o 
gerente de enfermagem   humilham e ameaçam os 
trabalhadores, chegando ao ponto de transferir uma 
profissional baseada em uma acusação falsa de que a 
mesma teria se negado a atender uma paciente. Até um 
documento falso, assinado pelo médico Daniel Alencar, 
foi usado na articulação que resultou na transferência da 
funcionária para o posto de enfermagem. 

Dobra de plantão na Otoclínica

Técnicos de enfermagem que não aceitam 
dobrar plantões para cobrir ausência de colegas estão 
sendo punidos com suspensão no Hospital Otoclínica. A 
atitude fere a CCT da Rede Privada, que proíbe a dobra de 
plantões.

Profissional em desvio de função morre 
durante o trabalho

O técnico de enfermagem Francisco José Tavares 
de Luna, de 38 anos, conhecido como Rômulo Tavares, 
morreu no dia 6 de abril, após a explosão de uma 
centrífuga com sangue. O caso aconteceu na policlínica 
municipal de Aurora, na região sul do Estado. Segundo a 
família, ele trabalhava como técnico de enfermagem há 
16 anos. Depois do acidente, a policlínica foi fechada.

O Sindsaúde está apurando o caso, já que além 
de um acidente de trabalho, trata-se de um desvio de 
função. O município ainda 
não enviou o Comunicado 
de Acidente de Trabalho, 
C AT,  p o r  ó b i t o ,  a o  
Sindsaúde. 

O Sindsaúde tem 
denunciado as péssimas 
condições de trabalho 
como falta de material, 
insumos e baixos salários 
em que estão expostos os 
trabalhadores da saúde. No início do mês, teve 
repercussão na mídia nacional a ambulância de Baturité 
que estava travada com um arame por dentro e por pouco 
não acontecia  uma tragédia com a mãe e o bebê. 

Frotinha de Messejana sem autoclave

Desde novembro de 2015, o equipamento 
usado para fazer esterilização de materiais cirúrgicos, o 
autoclave, está sem funcionar, sem perspectiva de voltar 
a ser usado. Todo o material tem sido levado por 
profissionais do plantão para esterilização em outras 
unidades de saúde. O material contaminado é 
transportado em ambulâncias onde são transportados os 
pacientes, o que aumenta o risco de contaminação. 

Albert Sabin - Profissionais 
entregues às baratas 

O calor e as baratas são 
companhias certas para quem precisa 
usar a sala de repouso do Hospital Infantil 
Albert Sabin. O local, conforme as fotos, está infestado de 
baratas. Para completar, o ar condicionado não funciona. 
O problema já foi comunicado para a chefia da 
enfermagem, mas até agora, nada foi feito.

Iguatu - Vereadores aprovam abono para 
os ACS  

O projeto de lei foi aprovado por unanimidade 
depois de duas paralisações da categoria.

Os agentes comunitários de saúde de Iguatu lotaram o 
plenário da Câmara Municipal da cidade no dia 22/03 
para pressionar os vereadores pela aprovação do 
projeto de lei nº 010/2016, de origem do executivo, 
que concede o abono salarial anual de incentivo 
financeiro de R$ 945,83 para todas as ACS. O projeto foi 
aprovado por unanimidade. 
O Sindsaúde, junto ao Sindicato dos servidores 
Municipais de Iguatu, Spumi, realizaram várias 
reuniões e duas paralisações antes da aprovação desta 
lei. Cerca de duzentas agentes de saúde serão 
beneficiadas pela medida.
 

Boa Viagem:
 O descaso no hospital público 
O Hospital Municipal Casa de Saúde Adília Maria, 

em Boa Viagem, é um retrato do descaso com a saúde 
naquele munic ípio.   Os prof iss ionais  estão 
sobrecarregados e falta de tudo. Desde medicamentos, 
alimentação até locais adequados para o repouso dos 
trabalhadores. As ambulâncias estão sucateadas, 
algumas rodando inclusive sem freio, fazendo lotação de 
pacientes, o que é irregular, gerando riscos para os 
pacientes e profissionais.

Após grande repercussão das denúncias junto à 
população, o médico Gutemberg Farias Filho, marido da 
diretora do hospital, Rosivalda de Almeida, denunciado 
por trabalhar menos horas do que prevê o seu contrato, 
gravou um vídeo, postado na internet, onde tenta 
d e s m e n t i r  a s  d e n ú n c i a s ,  
mostrando um cenário destoante 
da realidade, o que gerou muitas 
críticas e comentários contra a 
gestão do hospital. 

Diante desse cenário, o 
Sindsaúde pediu uma fiscalização 
d o  C o n s e l h o  Re g i o n a l  d e  
Enfermagem e solicitou uma 
re u n i ã o  co m  a  p refe i t u ra  
municipal e Procuradoria Regional 
do Município para tratar sobre a 
situação da referida unidade de 
saúde. Até o fechamento desta 
edição, a data da reunião não 
tinha sido agendada. 


