
DOs trabalhadores e movimentos sociais e 
estudantis se concentraram na Praça da 
Bandeira, no Centro de Fortaleza, no início da 

tarde, seguindo em caminhada pelas ruas do centro 
até a Praça do Ferreira. Com faixas e cartazes, eles 
protestaram contra a tentativa de golpe e em defesa 
da democracia. “Não vai ter golpe!” foi a frase mais 
dita em coro pelos cerca de vinte mil manifestantes, 
segundo organizadores, que levaram comerciantes e 
transeuntes para as calçadas. Todo mundo queria ver 
de perto aquela mobilização que unia todas as cores 
em defesa da democracia e por mais conquistas para 
os que mais precisam.

Os trabalhadores levaram para as ruas 

também a pauta de reivindicações para o Governo 

Federal, como o arquivamento do PL da Terceirização, 

a revogação das MPs 664 e 665 e a manutenção do 

SUS, público, gratuito e de qualidade para todos. 

Havia bandeiras defendendo mais direitos para as 

mulheres e defendendo um novo modelo de 

economia para o país.

A ala do Sindsaúde se destacou levando a faixa 

Xô Golpistas  Fora Eduardo Cunha. Com chapéus de 

palha, os trabalhadores deixaram claro que defendem 

a democracia, contra o golpe e também contra o 

ajuste fiscal. A presidente do Sindsaúde, Marta 

Brandão, falou para a multidão que se encontrou na 

Praça do Ferreira. Ela destacou que é preciso unir o 

Brasil em defesa dos direitos dos trabalhadores e da 

democracia. "Vamos combater essa pauta 

conservadora colocada no Congresso Nacional, com 

lei da Terceirização, redução da maioridade penal e 

financiamento privado de campanhas. O momento 

exige de nós capacidade política para unir o Brasil. 

Juntos, vamos defender a democracia, a liberdade e a 

soberania, que o nosso povo brasileiro lutou, quando 

muitos tiveram que dar a própria vida para garantir a 

nossa liberdade.”

O presidente da Central dos Trabalhadores e 

pós assembleia que resultou na aprovação Adas contas de 2014 do Sindsaúde por 
unanimidade, os dirigentes do sindicato 

seguiram para o clube do Sintrahortuh, em Iparana, 
onde participaram nos dias 14 e 15 de agosto de 
2015, da reunião do pleno. Participaram da reunião 
dirigentes da sede e de todas as subsedes do 
Sindsaúde no Estado: Baturité, Crateús, Cariri, Iguatu 
e Sobral.

A programação foi iniciada com a palestra 
“Atualização em Direito Previdenciário e Benefícios 
Sociais”, proferida pelo advogado Rafael Henrique 
Dias Sales. Na ocasião, os dirigentes do Sindsaúde 
tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre as 
mudanças nas regras de aposentadoria, editadas 
pela MP 676/2015.

No dia seguinte, foi a vez de esclarecer sobre 
as mudanças nas relações de trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde vinculados ao Estado, com a 

publicação das portarias 1024 e 1025, que tratam 
sobre dos repasses do Governo Federal para os ACS e 
ACE. Os dirigentes devem definir após consulta aos 
trabalhadores os novos rumos da luta da categoria 
junto ao Governo do Estado. O encontro foi 
encerrado com um almoço de confraternização.
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Reunião do Pleno da Diretoria
Dirigentes debatem sobre mudanças na aposentadoria 

e sobre repasses federais para os ACS
A reunião foi realizada nos dias 14 e 15/08 com a participação de 

dirigentes da sede e de todas as subsedes.

Trabalhadoras do Brasil, CTB, no Ceará, Luciano 

Simplício, participou do ato. Ele defende que os 

movimentos sociais e sindicais fiquem unidos para 

combater o golpe e qualquer outro retrocesso. 

“Vamos às ruas para impedir esse golpe.”

Participaram do ato trabalhadores e 

estudantes do campo e da cidade. Um ato de coragem 

e amor pelo Brasil e pela democracia.

Os manifestantes percorreram as ruas do Centro 
de Fortaleza até a Praça do Ferreira.
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Servidores da saúde do Estado são recebidos 
pelos Secretários Henrique Javi e Acrísio Sena

A reunião com a Comissão de Negociação dos servidores aconteceu no sábado, 22/08, 
e tratou sobre as reivindicações dos ATS, como o retorno de gratificações 

A comissão de negociação, 
formada por representantes 
dos hospitais e por dirigentes 

do Sindsaúde, foi recebida pelo 
Secretário da Saúde, Henrique Javi e 
p e l o  S e c retá r i o  E s p e c i a l  d e  
Acolhimento aos Movimentos 
Sociais, Acrísio Sena.

A Presidente do Sindsaúde, 
M a r ta  B ra n d ã o,  d e sta co u  a  
necessidade de atendimento da 
pauta de reivindicações dos ATS, pois 
este foi um segmento dos servidores 
da saúde bastante afetado pela 
redução e extinção de gratificações, 
introduzidas pelas Leis Estaduais 15.294 e 15.295.

O Sindsaúde reivindica que as gratificações 
(risco de vida, GED, gratificação específica do HSJ), 
além do plantão noturno e da gratificação de plantão 
nos finais de semana, sejam pagos em percentuais 
iguais para todos os servidores da saúde. Além das 
gratificações, os servidores da saúde de nível médio 
querem a implantação dos pisos salariais para toda a 
categoria, assegurando assim uma aposentadoria 
com o mínimo de dignidade. O Governo mostrou 
disposição para negociar a pauta, onde consta 
também a realização de concurso público. O 
secretário, inclusive, antecipou que um edital para 

concurso do SAMU já está pronto.
Ainda com relação às gratificações, o 

secretário da saúde se comprometeu a calcular o 
impacto financeiro e levar para o Governador 
proposta de retorno das gratificações risco de vida 
(rubrica 111), plantão noturno (rubrica 175), 
execução de trabalho em condições especiais 
(rubrica 135) para os mesmos percentuais dos 
demais servidores, além do pagamento de 
gratificação de plantão nos finais de semana (rubrica 
360), em percentuais de 25% (diurno) e 30% 
(noturno).

A próxima reunião da Comissão de 
Negociação dos Servidores com representantes do 

Governo está agendada para o dia 4 de setembro.

Hospital São José
Abaixo-assinado exige retorno dos 

horários de refeição

Uma comissão de servidores do HSJ levou ao 

Secretário de Saúde o pedido de revogação da 

Portaria Nº 03/2015, em que a direção do HSJ quer 

obrigar os servidores a fazerem refeições em 

curtíssimos espaços de tempo. 

Na ocasião, a Presidente do Sindsaúde 

entregou ao Secretário da Saúde um abaixo-

assinado, contendo 280 assinaturas de servidores e 

cooperados do HSJ, exigindo a revogação da portaria, 

que estabelece que todos os servidores têm que 

jantar depois das 23 horas em apenas 45 minutos.

 Para o lanche, foram reservados somente 

quinze minutos contra os 30 minutos praticados 

antes desta portaria. Para cumprir esta Portaria, 

todos os servidores teriam que ir para o refeitório ao 

mesmo tempo, deixando os pacientes desassistidos. 

E o pior: se chegar fora do horário estabelecido, não 

há mais comida. Além disso, uma grade foi instalada 

para regular as entradas e saídas do refeitório.

O Secretário de Saúde afirmou que vai fazer 

uma reunião com a direção do Hospital São José para 

discutir modificação na Portaria, dando a resposta 

em seguida para a comissão de negociação.

Após duas audiências na PRT, 7ª Região, 
dentro do inquérito civil 00403.2013.07.000/8, 

o Sindsaúde propôs uma data limite para os 
pagamentos.

 presidente do Sindsaúde, Marta ABrandão, acompanhada do presidente da 
CTB, Luciano Simplício, do dirigente 

Eliezer Celestino e do advogado do Sindsaúde, Francisco 
Souza Santos, compareceram no dia 07/08, a mais uma 
audiência na procuradoria regional do Trabalho, 7ª 
Região, para discutir sobre os atrasos nos pagamentos 
dos cooperados da Cooperativa dos Trabalhadores da 
Saúde do Ceará, Coosaúde. Presentes, além de 
representantes do Hospital Geral de Fortaleza, HGF, e da 
Secretaria da Saúde do Estado, SESA, o diretor da 
referida cooperativa, Antônio Renaldo Carolino Gomes.

Em discussão, os recorrentes atrasos no 

pagamento dos cooperados. A proposta do Sindsaúde 
foi de que os pagamentos fossem efetuados até o quinto 
dia útil do mês subsequente. O diretor da Coosaúde 
disse que isso só seria possível com a verificação de 
frequência através da leitura biométrica. O sistema, 
embora já funcione, não é utilizado por todos os 
cooperados, o que tem acarretado atrasos na 
conferência das presenças e ausências ao serviço para 
liberação dos pagamentos. Foi citado inclusive que há 
casos em que um cooperado teria realizado 15 plantões 
em um mês, sem um único registro através da leitura 
biométrica. Em decorrência disso, a Coosaúde propôs 
que no caso da ausência de registro pela leitura 
biométrica, o trabalhador receba pelos plantões 
trabalhados somente no mês seguinte, após 
comprovação que de fato tenha trabalhado. Isso evitaria 
o atraso no pagamento de todos em decorrência da falta 
de registro de alguns.

Diante disso, o Sindsaúde pediu o prazo até o dia 
14 de agosto para consultar os cooperados quanto à 
proposta apresentada pela Coosaúde, que explicou 
ainda que, em caso de esquecimento, o ponto poderia 
ser regularizado no mesmo dia, junto à coordenação de 
enfermagem. 

Do dia 11 ao dia 13 de agosto, uma equipe de 
dirigentes do Sindsaúde foi ao encontro dos cooperados 
nos locais de trabalho para consultar a categoria sobre a 
proposta relativa aos pagamentos. A proposta foi 
acatada pelos cooperados. Na ocasião, os cooperados 
denunciaram outros problemas na relação com a 

Sindsaúde denuncia ao MPT os constantes atrasos
no pagamento dos cooperados da Coosaúde

Apropriação ilícita

uitos cooperados afirmaram terem Msido prejudicados pelo não repasse do 
percentual de 11% para o INSS, que é 

descontado do valor da produção mensal. Outra 
denúncia recorrente diz respeito às pendências da 
Coosaúde com a Receita Federal, problema que estaria 
prejudicando os trabalhadores que não puderam 
receber em 2014 e 2015 o valor correspondente às 
restituições do Imposto de Renda Pessoa Física, IRPF. 
Para a assessoria jurídica do Sindsaúde, não repassar os 
valores retidos a titulo de contribuição previdenciária e 
de IRRF configura um crime de apropriação indébita. O 
Sindsaúde já comunicou estes fatos às autoridades 
competentes. Quem tiver com problemas com o INSS e 
com a Receita Federal pode procurar a assessoria 
jurídica do sindicato, no horário comercial, levando RG, 
CPF, extrato de contribuição para o INSS, contracheques 
e, se for o caso, a declaração de imposto de renda.

O Sindsaúde informa e lamenta o 
falecimento, no dia 14 de agosto de 2015, da 
auxiliar de laboratório do Hospital 
Universitário Walter Cantídio, Zenaide dos 
Santos Pereira, de 62 anos. A funcionária da 
Sameac era sindicalizada desde 1992 e 
estava sempre à frente das lutas da 

NOTA DE PESAR
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 Auxílios Creche e Babá 
Setor jurídico faz alerta: os benefícios, previstos na CCT da 

rede privada, exigem a entrega da certidão de nascimento.

 Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), válida para os Atrabalhadores da rede privada de saúde, prevê o pagamento do 

auxílio creche ou do auxilio babá. Um dos dois benefícios será pago 

à mulher que tenha filho(a) até seis anos de idade. O valor do auxilio creche 

é de R$ 122,00, por mês, para cada filho(a), sendo necessária a 

apresentação de comprovante de pagamento de despesas com colégio, 

creche ou com entidades semelhantes.

Já o auxilio babá tem o valor de R$ 108,00, por mês, para cada 

filho(a). No entanto, dispensa a apresentação de qualquer recibo. O auxilio 

babá é considerado salário da empregada, ou seja, é pago juntamente com 

a folha mensal e tem reflexos nas férias, 13º salário, FGTS etc. A mãe pode 

optar por um dos dois auxílios que serão pagos, independente da 

quantidade de filho(a)s até seis anos de idade.

A mãe, beneficiária de um dos auxílios, deverá ficar atenta, pois o 

auxilio creche ou o auxilio babá só será pago se houver a entrega, por parte 

da interessada, da certidão de nascimento do(a) filho(a).

A assessoria jurídica do sindicato orienta às empregadas da rede 

privada que: 

a) entreguem a certidão de nascimento no setor de RH da empresa, 

em duas vias e exijam a segunda via “recibada” e com data; 

b) a entrega da certidão, no RH, seja feita, se possível, ainda no 

primeiro mês, pois o pagamento de um dos auxílios só é liberado após a 

empresa tomar conhecimento do nascimento do(a) filho(a), ou seja, quanto 

mais rápido entregar, mais dinheiro receberá. 

Ato no Hospital César Cals 
denuncia superlotação na 

unidade e atraso no pagamento 
dos trabalhadores cooperados

 Sindsaúde realizou no dia 28/07, um 

Oato em frente ao Hospital César Cals, 
no Centro de Fortaleza. O objetivo foi 

denunciar a situação precária que afeta a 
vida de profissionais da saúde e a população 
atendida neste hospital.

Além do atraso no pagamento dos 
profissionais cooperados à COOSAÚDE, os 
sindicalistas denunciaram a superlotação na 
unidade, que atende cerca de 30 mulheres 
na sala de parto que tem capacidade para 
atender dez pacientes. Muitas mulheres são 
atendidas em macas no chão, sem as 
mínimas condições de higiene. 

Profissionais e acompanhantes 
denunciam ainda que falta água para o 
banho das pacientes e sobra descaso da 
gestão. O ato teve grande repercussão na 
mídia local.
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epresentantes  dos  RAgentes Comunitários 
d e  S a ú d e  ( A C S )  

vinculados ao  Estado do Ceará,  
vindos de vários municípios, 
realizaram proveitosa assembleia,  
na manhã de sexta-feira, 28/08, no 
auditório do Hotel Iracema Travel, na 
Av. Almirante Barroso, 734 - Praia de 
Iracema. Precedida de explanação 
sobre as Portarias 1024/1025, do 
Ministério da Saúde, feita pela 
assessoria jurídica, a assembleia, 
organizada pelo Sindsaúde, definiu, 
democraticamente, a pauta de 
reivindicações da categoria junto ao 
Governo do Estado. Do hotel, os 
t ra b a l h a d o re s  s e g u i ra m  e m  
caminhada até a Secretaria da 
Saúde, onde foram recebidos pelo 
secretário da saúde, Henrique Javi. 
Na ocasião, foi entregue um ofício 
com as demandas da categoria, que 
inclui adicional de insalubridade, 
p lano de carre i ra  e  aux í l io  
alimentação. Javi marcou reunião 
com o Sindsaúde para o inicio de 
setembro, para dar sequência às 
negociações.

Dirigentes do Sindsaude e Agentes de Sáude de vários 
municípios se encontram em Fortaleza para debater 

nova  pauta de reivindicações dos ACS do Estado 

Agentes comunitários de saúde do Estado 
debatem novas lutas junto ao governo estadual

Agentes comunitários de saúde do Estado 
debatem novas lutas junto ao governo estadual



Caucaia  Depois de várias paralisações, 
com o apoio do Sindsaúde, ACS tem o 
piso aprovado na Câmara Municipal

gentes de saúde de Caucaia, com o apoio Ado Sindsaúde e da Associação da 
categoria, lotaram o plenário da Câmara 

Municipal do município no dia 30/07 para 
acompanhar a votação do piso salarial da 
categoria. Os trabalhadores conquistaram o voto 
dos vereadores e deixaram o plenário da Câmara 
com o piso salarial de R$1.014,00 aprovado por 
unanimidade.

Depois de muita luta, o acordo para a 
implantação do piso nacional da categoria foi 
firmado com o secretário da saúde de Caucaia, 
Deuzinho Filho. A votação contou com a presença 
dos dirigentes do Sindsaúde, Ulisses Vilar e 
Daniele Nazário  e da presidente da Associação 
dos Agentes de Saúde de Caucaia, Delivânia dos 
Santos.

Ao todo, Caucaia conta com cerca de 200 
agentes comunitários de saúde vinculados ao 
município. 

Madalena - ACS devem receber 
insalubridade a partir da folha de 

agosto deste ano

 Sindsaúde participou de reunião no dia O04/08, em Madalena, para tratar com o 
secretário municipal da saúde sobre o 

pagamento do adicional de insalubridade dos 
agentes comunitários de saúde do município. O 

pedido foi feito pela agente de saúde Vilani da 
Silva Barros, de Madalena. O secretário recebeu a 
dirigente do Sindsaúde, Fátima Pinto, e decidiu 
atender à reivindicação da categoria, que 
anteriormente, já havia enviado à prefeitura um 
laudo pericial feito pelo perito Francisco Chagas 
Neto, contratado pelo Sindsaúde. 

O secretário Valdemiro Júnior se 
comprometeu a enviar mensagem para a Câmara 
Munic ipa l  inst i tu indo o  ad ic iona l  de  
insalubridade da categoria em 20%. O benefício já 
deve ser pago a partir da folha de agosto deste 
ano. Além disso, o secretário se comprometeu em 
manter o incentivo financeiro da categoria e 
pagar o outro incentivo referente ao Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica, PMAQ, a partir de dezembro 
também deste ano. 

Hap Vida e os acompanhantes 
indesejáveis 

Um triste flagrante. O maior hospital da 
rede privada do Ceará despeja esgoto 
no meio da rua pra quem quiser ver. A 
foto foi feita na Avenida Aguanambi e 
mostra o descaso do Hospital Antônio 

Prudente com a saúde pública. No 
registro, é possível ver um rato, bem 
próximo à saída de água servida. 

Segundo trabalhadores da unidade, os 
roedores são presença frequente dentro 

do hospital, inclusive nas enfermarias. Acompanhantes, no 
mínimo, indesejáveis!

César Cals
Nem almoço nem café

A Direção do Hospital César Cals não atendeu a 
solicitação dos funcionários que trabalham no prédio anexo 
da unidade, que fizeram um abaixo-assinado solicitando 
que o almoço fosse servido no próprio prédio para não 
prejudicar os atendimentos. Além de ter o pedido ignorado 
pelos gestores, os trabalhadores do anexo também tiveram 
o café da tarde suspenso. Para não ficar sem café, o que 
sobra da manhã está sendo requentado para ser servido à 
tarde. Só a gestão Eliezer Arrais é capaz destas maldades!

César Cals 2
Trabalhe por dois e ganhe por um

Técnicas de enfermagem estão se desdobrando para 
dar conta da assistência às pacientes e da marcação dos 
retornos nos consultórios do Anexo do Hospital César Cals. 
O entra e sai dos consultórios tem deixado as profissionais 
exaustas, prejudicando o atendimento. 

Aprovado o Piso dos ACS de Caucaia 

 sede do Sindsaúde em Sobral mudou-se no dia 15 de Aabril para um novo endereço, na Rua Coronel José Inácio, 
260, no Centro de Sobral. O local possui dois pavimentos, 

com garagem, espaço para estadia de diretores e um novo setor 
de assessoria jurídica, que atende por agendamento prévio 
todas as terças-feiras, das 14h30 às 17h30. Os sócios contam 
ainda com atendimento odontológico na Clínica Domingos 
Olímpio, à Rua Domingos Olímpio, 322  no Centro de Sobral. Os 
atendimentos são realizados às segundas, quartas e sextas-
feiras, pela manhã, das 8h ao meio-dia, e de terça a sexta-feira, à 
tarde, das 14h às 18h. Os atendimentos são feitos desde o dia 
20/07pelo cirurgião dentista Vitellus Darlan Alves Clemente, 
novo contratado do Sindsaúde.

Piquet Carneiro

ACS de Madalena

Piquet Carneiro - Agentes de saúde 
conquistam incentivo financeiro na 

Promotoria de Justiça

ais uma vitória para os agentes Mcomunitários de saúde(ACS). Desta 
vez, em Piquet Carneiro. No dia 12/08, 

foi realizada uma audiência na Promotoria de 
Justiça de Piquet Carneiro, onde ficou decidido 
que o município terá que pagar a gratificação de 
incentivo financeiro a todos os ACS que 
trabalham no município. O pagamento será 
retroativo ao mês de junho de 2015. A 
gratificação corresponde a 20% do valor da 
assistência complementar e do incentivo 
financeiro, repassados pelo Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Piquet Carneiro tinha 
suspendido o repasse do incentivo financeiro dos 
ACS em março deste ano. A audiência contou com 
a presença do prefeito e Piquet Carneiro, 
Expedito do Nascimento, da secretária da saúde, 
Valéira Franco, da diretora do Sindsaúde, Lourdes 
dos Santos, e do assessor jurídico do Sindsaúde, 
Vianey Martins. A negociação foi conduzida pelo 
Promotor de Justiça da Comarca de Piquet 
Carneiro, Thiago Freitas, e acompanhada pelas 
agentes de saúde Lucileide Ferreira e Maria das 
Dores da Silva.

Nova sede do Sindsaúde em Sobral 
amplia atendimento aos sócios

Atendimento Jurídico e odontológico
na nova sede de Sobral

Nova Sede Sobral



Encarte Nº 75

A inauguração do campo de Futebol Society do sítio do Sindsaúde, junto 
com as outras novas estruturas em Beberibe, deve acontecer no dia 5 de 
setembro de 2015. Na ocasião, será realizado um torneio, além de uma 
programação especial para os sócios e suas famílias. 

O campo de Futebol Society foi 
concluído em junho deste ano e é parte do 
resultado de investimentos do Sindsaúde no 
lazer dos sócios. O sítio conta ainda com 
piscina de 134,23 m², um deck de 95 m², 
quatro casas com cozinha americana, sala, 
quarto, banheiro e novas churrasqueiras, 
além de um playground para as crianças.

Para mais informações, os sócios 
podem entrar em contato com a secretaria 
do sindicato, pelo número 3251-9057.

 

 Sindsaúde investe em Sítio em Beberibe:
uma melhor estrutura para o lazer dos sócios

O sítio em Beberibe ganhou um 
campo de futebol, além de 
ampliar o espaço de lazer para 
as crianças.

O Sindsaúde, junto com a Assec, Mova-
se, CTB e CUT realizam no próximo dia 26 
de setembro, a 1ª Caminhada da Saúde 
por Concurso Público. A concentração 
será em frente ao Clube Náutico, na 
Avenida Beira Mar, às 8 horas da manhã. 
A ideia é unir todos os trabalhadores e 
sociedade em geral para uma grande 
mobilização pela realização de concursos 
públicos tanto no estado como nos 
municípios. Mais informações pelo 
(85)9-8768-4814 ou pelo emai l  
assec.ce@gmail.com

 
por concurso público
Trabalhadores e sociedade mobilizados 

por mais vagas no serviço público 

O projeto arquitetônico da nova sede do Sindsaúde, assinado pelo 
arquiteto Paulo Nóbrega, já está pronto. As obras devem ser iniciadas ainda 
neste segundo semestre de 2015. A nova sede será levantada no terreno de 
cerca de 464 metros quadrados, localizado na Rua Padre Mororó, 670 – no 
Centro de Fortaleza. O terreno foi adquirido pelo Sindsaúde em novembro 
de 2014. A nova sede vai oferecer mais espaço e conforto aos sócios, que 
além dos serviços já oferecidos na atual sede, vão contar ainda com 
atendimento voltado para a saúde da mulher.

Projeto arquitetônico 
da nova sede já está pronto

Caminhada



Encarte Nº 75

PRESTANDO CONTAS
O Sindsaúde realizou 

no dia 14 de agosto de 
2015, ao meio-dia, no 
auditório do Sindsaúde, a 
Assembleia Geral que 
avaliou a prestação de 
contas da entidade no ano 
de 2014. O contador do 
sindicato, Antônio Soares, 
a p r e s e n t o u  o  
detalhamento das contas 

referentes às entradas e despesas no ano de 2014. 
O parecer do Conselho Fiscal, composto pelos dirigentes 

Francisco Otacílio, Eliezer Celestino e Maria Carneiro, foi 
aprovado por unanimidade, com a presença de 75 associados.  

Assembleia aprova 
por unanimidade contas 
de 2014 do Sindsaúde

O parecer do Conselho Fiscal 
foi aprovado por unanimidade.  

Confira o demonstrativo 
completo.


