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Fortaleza (CE), 15 de junho de 2020 

 

Ao 

Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho 

Secretário de Saúde do Estado do Ceará 

À 

Dra Luciana Maria de Barros Carlos. 

Diretora Geral do Hemoce 

À 

Dra. Maria Heleni Lima da Rocha 

Presidente do Instituto Compartilha  

 

 

Assunto: PEDIDO URGENTE DE REUNIÃO. Relação de emprego e condições de 

trabalho dos empregados dos empregados que prestam serviços no Hemoce.  

 

 

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de 

Saúde no Estado Ceará – Sindsaúde, por seu representante legal, adiante 

assinado(a), solicita de Vossas Senhorias, gestores da coisa pública, direta ou por 

delegação, que  seja feita uma reunião URGENTE entre esta entidade sindical, a 

direção do Hemoce, a Sesa e o Instituto Compartilha, a fim de que possamos  tratar 

das questões envolvendo a dispensa dos empregados do Compartilha que prestam 

serviços no Hemoce, assim como a relação de trabalho futura.  

Diariamente, este sindicato recebe ligações de empregados do 

Instituto Compartilha, apreensivos diante das incertezas quanto à quitação das verbas 

rescisórias, bem como em razão da mudança abrupta das condições de trabalho, 

inclusive da jornada de trabalho.  

Estamos presenciando uma situação inusitada, qual seja: o 

empregador – Instituto Compartilha, por sua Presidente - não sabe informar nada 

sobre as rescisões de contrato de cerca de duzentos empregados, ao passo que já 
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foram solicitadas as carteiras de trabalho dos empregados por pessoas alheias ao 

núcleo central do empregador.  

Lamentavelmente, aproveitam-se da soberba  vulnerabilidade dos 

empregados, das  restrições impostas pela pandemia, inclusive o não funcionamento 

presencial da PRT, da recessão econômica que se avizinha para, de inopino, suprimir 

etapas e procedimentos legais, sem medir os  prejuízos causados àqueles  

trabalhadores que já estão sofrendo todo tipo de sacrifícios na quadra pandêmica que 

assola o planeta.  

Esclarecemos, outrossim,  que: a) a majoração da jornada de 

trabalho, bem como a mudança no fornecimento do vale-alimentação, levada a cabo 

no dia 08 do mês vertente, ofende as disposições contidas no Art. 468, da CLT, pelo 

que pugnamos pela manutenção das condições de trabalho praticadas há mais de 

vinte anos no âmbito da prestação de serviços terceirizada do Hemoce, inclusive 

quanto à jornada de trabalho que foi reduzida por conta de diversas mobilizações dos 

empregados da então SAMEAC; b) o prazo para pagamento das verbas rescisórias é 

de dez dias após a baixa da CTPS, servindo o presente ofício de prova quanto à 

eventual responsabilidade subsidiária do Estado do Ceará que venha a ser suscitada 

em juízo; c) a retenção de carteira de trabalho pelo prazo superior ao permitido por lei 

enseja multa administrativa e indenização por danos morais. 

Registramos, nesta oportunidade, nossos protestos pela forma 

obscura, desumana e desrespeitosa como está ocorrendo esta migração de 

empregados, inclusive com a supressão de trâmites legais, o que, com certeza, 

resultará em prejuízos materiais e emocionais para os trabalhadores envolvidos, além 

dos encargos financeiros que o Estado poderá arcar em decorrência da imprudência 

verificada neste caso.  

Os trabalhadores da saúde, neste momento, almejam melhora nas 

condições de trabalho, ao invés de aumento de jornada de trabalho e supressão de 

direitos. Na contra-mão destas aspirações justas, a direção do Hemoce, por meio de 

uma relação anfibológica com o anunciado novo empregador, impõe mais sacrifícios 

aos empregados, sem consulta às entidades representativas dos empregados. Em 
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resumo: sem o menor respeito aos que devotaram seus préstimos laborais por mais 

de duas décadas nesse conceituado Centro de Hematologia.    

Atenciosamente,  

 

 
 

 

 

Marta Brandão da Silva 

Presidente do Sindsaúde Ceará 


