
Uma categoria mais unida e 
fortalecida

epois de trinta dias de greve, os bravos ATS conseguiram o Dretorno integral de duas gratificações que foram 
reduzidas em janeiro de 2013, além do compromisso do 

Governo de dar continuidade às negociações para discutir as 
demais gratificações reduzidas e extintas.  No final de 2012, o 
Sindsaúde negociou com o governo Cid o reajuste da tabela 
vencimental e a implantação da gratificação de plantão de final de 
semana, gratificação esta inexistente para os ATS. 

Em nenhum momento, o Sindsaúde acordou com o 
Governo do Estado do Ceará a redução e/ou extinção de 
gratificações dos ATS, embora algumas pessoas, contaminadas 
por ressentimentos eleitorais e má-fé, tentem subestimar o 
resultado vitorioso da greve, propagando inverdades, na 
tentativa mesquinha, quiçá, de dividir a categoria e, tal como 
abutres, tirarem proveito de alguma fratura no seio dos ATS. Não 
obterão êxito com estes propósitos execráveis. 

Os ATS demonstraram que são madeira que cupim não 
rói. Neste movimento paredista, enfrentaram ameaças de todos 
as matizes, advindas das coordenações e dos diretores de 
hospitais. Contudo, permaneceram inabaláveis, na busca do 
propósito construído, democraticamente, sob a coordenação 
firme e hospitaleira da direção do Sindsaúde. 

Os ATS que lutaram durante trinta dias, muitos até se 
abstendo do convívio familiar, retornaram ao trabalho, neste 
início de julho, com dignidade, sem ódio, sem rancor pessoal e 
com a certeza de que cumpriram o dever de cidadão. E não 
merecem ser bombardeados com informações eivadas de 
frustações pessoais, que revelam a nítida intenção de desprezo 
pelo resultado da greve, disseminando a discórdia e criando 
obstáculos para a organização do próximo embate paredista. 

Avante! A luta não para. Toda grande caminhada tem o 
primeiro passo, apesar das pedras indesejáveis que possam 
surgir. 

Vianey Martins, advogado e assessor jurídico do Sindsaúde

EDITORIAL Greve na Saúde
Após 30 dias, servidores da 

Saúde do Estado encerram greve
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Foram tr inta dias  intensos,  com 
mobilizações na porta dos hospitais 
estaduais e uma ocupação que durou três 

dias na sede da Secretaria da Saúde do Estado. 
Os servidores do nível médio da saúde do 
Estado, ATS, lutaram bravamente pelo retorno 
das gratificações reduzidas em dezembro de 
2012 pelo então Governo Cid. 

Depois de cerca de um mês de greve, o 
Governo propôs corrigir duas das quatro 
gratificações reivindicadas e voltar a negociar as 
outras duas em fevereiro de 2017. Em 
assembleia realizada no dia 30, a categoria 
decidiu encerrar o movimento. Mas antes disso, 
foi preciso pressionar o secretário da Saúde, 
Henrique Javi, para que assegurasse o abono 
das faltas no período que durou a greve. Os 
servidores chegaram a ocupar a antessala do 
gabinete do secretário, que horas depois 
atendeu ao pedido dos servidores. Os 
servidores retornaram ao trabalho no dia 
01/07.

O que muda nas gratificações

A gratificação por risco de vida, que é 
direito de todos os ATS, retorna dos atuais  8% 
para os 20%. Já a gratificação especial para os 
servidores do Hospital São José, passa de 16% 
para os 40% que eram pagos até 
dezembro de 2012.  As outras duas 
gratificações devem voltar a ser 
negociadas em fevereiro do ano que 
vem. Os servidores do Hospital São José 
tiveram ainda a garantia do retorno do 
auxílio alimentação, que tinha sido 
retirado no mês de maio passado. Além 
disso, ficou acertado o compromisso da 
Secretaria do Planejamento, Seplag, para 
que assegure as ascensões funcionais 
dos servidores a cada dois anos.

Para a presidente do Sindsaúde, a 
greve e a ocupação viabilizaram uma 

nova negociação e alguns avanços importantes. 
Mas a luta não para. A categoria está consciente 
de que em fevereiro é preciso cobrar que a 
negociação continue como foi prometido. 
“Foram 30 dias de greve, com muita luta e 
animação. Esse movimento foi importante para 
mostrar a força da categoria, que sentiu como é 
fundamental participar das lutas da categoria” - 
concluiu.

#OcupaSESA
 

No dia 28 de junho, os servidores em 
greve ocuparam o pátio interno da Secretaria da 
Saúde, onde receberam apoios de outras 
entidades e parlamentares. Com muita alegria e 
em clima de festa junina, o movimento 
conseguiu grande repercussão na mídia, o que 
uniu ainda mais a categoria na luta.

Reajuste

A luta agora é mais ampla. É com todos os 
servidores do Estado, que tem data base em 
janeiro e reivindicam a reposição salarial de 
10,67%. A luta conjunta é coordenada pelo 
Fuaspec e tem o apoio e participação do 
Sindsaúde.
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ACS e ACE  Após mobilização em Brasília, 
Portarias 958 e 959 são revogadas

Ao final de um dia intenso de protestos, o ministro interino da 
Saúde anunciou a revogação das portarias.

ma comitiva formada por cerca de cinquenta UACS e ACE de vários municípios do Ceará, 
coordenada por dirigentes do Sindsaúde, 

participou ativamente do ato realizado no dia 9 de 
junho em Brasília, em defesa dos ACS/ACE. Ao todo, 
cerca de 500 profissionais da categoria, vestidos de 
preto, protestaram contra as portarias 958 e 959, que 
desobrigavam a presença dos agentes de saúde e 
combate às endemias nas equipes do PSF. Além do 
protesto na sala de audiências, houve também uma 
grande manifestação em frente ao Ministério da 
Saúde.

Ao final do dia, veio o resultado: o ministro 

interino da Saúde, Ricardo Barros, anunciou a 
revogação das duas portarias. No dia seguinte, uma 
nova Portaria, a 1132, oficializou a decisão.

Para o dirigente do Sindsaúde, Quintino Neto, 
mais uma vez os agentes de saúde e de combate às 
endemias mostraram a força de uma categoria unida. 
Ele ressaltou que a revogação das portarias é uma 
vitória importante não apenas para os profissionais 
mas também para a população,  já que os ACS e ACE 
atuam na saúde preventiva, aliada fundamental da 
atenção básica na saúde. A luta agora continua para 
assegurar o reajuste do piso nacional, previsto em lei 
federal.

s reajustes variam de 9,28% a 14,37%, com Oreposição da inflação e ganho real para as 
funções de técnico de enfermagem e 

motorista regular.  Confira como ficam os novos pisos, 
retroativos a maio de 2016.

O ticket alimentação foi reajustado em 15%. O 
auxílio creche passou de R$ 145,00 para R$ 160,00 e os 
trabalhadores passaram a ter direito ao auxílio babá, 
que também é de R$ 160,00. Os valores são retroativos 
a 01.05.2016.

Entre outras conquistas que podemos destacar, 
estão a liberação de gestantes para até seis consultas 
durante a gravidez, sem perdas salariais, e a dispensa 
de empregado(a) para acompanhar filho de até seis 
anos à consulta médica, com limite de uma consulta 
por semestre. O limite é maior para crianças de até um 

ano: uma consulta a cada dois meses.
Mais uma vez, o Sindsaúde foi para o embate e 

assegurou conquistas para a categoria, apesar do 
cenário de crise. Pelo menos, é o que se conclui a partir 
da pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas, Fipe, que aponta que cerca de 67,5% dos 
reajustes feitos em janeiro deste ano, em todo o Brasil, 
ficaram abaixo da inflação. Em abril, foram 51% nesta 
mesma situação. No Ceará, os profissionais da saúde 
do nível médio, tanto da rede privada como da 
Unimed, através da negociação com o Sindsaúde, 
tiveram reajustes com reposição da inflação. Na 
Filantropia, não houve consenso ainda e a luta 
continua por um reajuste digno e pela implantação dos 
pisos salariais para todas as categorias do nível médio.

Sindsaúde fecha Acordo Coletivo de Trabalho
 com Unimed e traz novas conquistas

Sindsaúde faz 
convênio com SESC 

 Sindsaúde fechou convênio com o OSESC (Fortaleza/ Centro/ Iparana/ 
Sobral/ Iguatu/ Crato/ Juazeiro do 

Norte). Desde o mês de maio, todos os sócios 
do Sindsaúde podem ter acesso às atividades 
oferecidas pelo SESC, como conveniados. As 
primeiras 211 taxas de matrícula foram pagas 
pelo Sindsaúde. 

Quem quiser fazer a carteirinha do 
SESC, deve comparecer à Secretaria do 
Sindsaúde, com contracheque atual ou 
carteira de sócio, além dos documentos dos 
dependentes. Feito isso, o sócio receberá a 
declaração que deve ser levada e entregue 
no ato da matrícula. 

Confira a variedade de atividades 
oferecidas pelo SESC de sua região e 
aproveite mais este convênio do Sindsaúde. 
Http://www.sesc-ce.com.br/

S a i b a  m a i s  n o  n o s s o  s i t e  
www.sindsaudeceara.org.br

SAMEAC
 Ebserh, que administra Aos hospitais universitários 

federais, ingressou com 

mandado de segurança para não 

ser obrigada a pagar o salário dos 

profissionais da Sameac que 

continuam trabalhando. O TRT 

negou liminar. Ainda cabe recurso. 

Ponto para os trabalhadores e para 

o Sindsaúde.

Sameac II
O Tribunal Regional do Trabalho 

acolheu a defesa do Sindsaúde e 

extinguiu o processo movido pela 

UFC que pedia a ilegalidade da 

greve dos profissionais da Sameac 

e o desconto dos dias parados. 

Ponto para os trabalhadores e para 

o Sindsaúde de novo.
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Depois de cinco anos, a auxiliar 
administrativa Liduína Maria da Silva foi 
finalmente indenizada pelos danos 

morais sofridos pelo tempo em que trabalhou no 
Hospital Regional da Unimed, em Fortaleza, de 
2007 a 2012. A indenização, no valor de R$ 
30.000, foi definida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, após recurso do Sindsaúde, que pediu a 
revisão do valor da indenização, já determinada 

pelo Tribunal Regional em R$10.000,00, 
valor considerado incompatível para o 

dano causado.
Liduína ingressou no setor de 

Recursos Humanos do Hospital Regional 
da Unimed em 2007, através do sistema 

de cotas, por ser portadora de deficiência 
física. Desde então, a trabalhadora foi 

humilhada e constrangida por colegas, 
inclusive pela chefe do setor, a psicóloga 

Renata Farias. Por várias vezes, a trabalhadora 
teria sido menosprezada pelo fato de ser 

cotista, sendo considerada incompetente para 
a função. Liduína conta nos autos do processo 

como era constantemente ridicularizada na 
presença de todos pela também funcionária 
do setor, Cristina Viana.

Os episódios de assédio moral 

viraram uma dolorosa rotina na vida de Liduína, 
que necessitou de cuidados médicos, passando a 
fazer uso de antidepressivos. Nesse período, ela 
chegou a ser demitida e reintegrada por 
determinação judicial. Com o retorno, os 
assédios continuaram e Liduína passou a ser 
isolada. Sem condições de continuar, Liduína 
pediu demissão.

A reclamação trabalhista foi feita ainda 
em 2011 através da assessoria jurídica do 
Sindsaúde. Diante dos fatos, a Justiça concluiu 
que L iduína sofreu agressões morais  
continuamente por parte de seus colegas de 
trabalho e que nenhuma providência foi tomada 
pela empresa diante do assédio, que foi inclusive 
denunciado na Ouvidoria do referido hospital.

Para  L iduína,  o  pagamento da  
indenização por parte do Hospital da Unimed 
marca o fim de um capítulo triste de sua vida e 
deve servir de exemplo para outros profissionais 
que convivem com o assédio moral nos 
ambientes de trabalho. “Precisamos denunciar o 
assédio e as empresas que apoiam quem pratica 
esse assédio moral, como é o caso da Unimed, 
que até promoveu as funcionárias que me 
humilharam e constrangeram por todo esse 
tempo”- concluiu.

Unimed é condenada a pagar indenização por 
danos morais a ex-funcionária 

Sindsaúde 75 Anos
 Vem pra luta, você também!

 campanha Sindsaúde 75 Aanos – Um sindicato 

sempre jovem prossegue 

até o dia 15 de novembro, 

e n f a t i z a n d o  a  a t u a ç ã o  

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.

Venha fazer  parte do 

S i n d s a ú d e ,  u m a  e n t i d a d e  

consolidada para responder às 

demandas contemporâneas, 

pronta para, sem vacilo, enfrentar 

as batalhas cotidianas. Há, ainda, 

outros atrativos para você fazer 

p a r t e  d e  n o s s a s  f i l e i r a s .  

Proporcionamos aos nossos sócios 

e dependentes opções de lazer, 

esporte, estudo, assistência 

odontológica e jurídica.

Afinal, não vivemos só de 

trabalho!
Campanha de Sindicalização do SINDSAÚDE



Juazeiro do Norte 

Uma vitória para os profissionais da saúde 
do Hospital São Lucas, em Juazeiro do Norte. Após 
reclamação do Sindsaúde, a organização social 
que administra o Hospital São Lucas, informou 
através de ofício, que a partir deste mês de julho, 
não praticará mais as escalas 24h/72h, atendendo 
a orientação do sindicato. A partir de agora, só 
serão praticadas as escalas 12h/36h. 

Barroquinha - Prefeitura é 
condenada  mais uma vez por 

assédio moral

A Justiça está de olho no assédio moral 
praticado contra profissionais da saúde em 
Barroquinha.  Em junho deste ano, o juiz Rafael 
Sinan Carvalho tomou decisão favorável ao 
técnico de enfermagem Jair Carlos de Souza. O 
profissional, através do Sindsaúde, denunciou à 
Justiça que vinha sofrendo perseguições por parte 
do diretor do Hospital Municipal de Barroquinha 
desde 2012. Jair chegou a trabalhar numa escala 

de oito horas diárias, quando todos os colegas 
atuavam no regime de plantões de 12h/24h. Na 
denúncia, ele relata ainda que foi transferido de 
local de trabalho sem ao menos uma comunicação 
prévia. Com a decisão do juiz, a prefeitura de 
Barroquinha foi condenada a pagar uma 
indenização por danos morais a Jair no valor de R$ 
8.000,00.  Além disso, o juiz tornou definitivos os 
efeitos da tutela antecipada, que determinou o 
retorno de Jair às suas atribuições no Hospital 
Municipal, ainda em 2015, na escala de 12 horas. 
O descumprimento desta determinação pode 
acarretar multa diária de R$ 1.000,00 ao 
município.

O caso ganhou grande repercussão na 
cidade, já que em março deste ano, o mesmo juiz 
tomou decisão favorável a outro servidor, o 
Moacir Mourão, que também denunciou através 
do Sindsaúde, o assédio moral que vinha 
sofrendo.  Jair conta que depois do seu retorno, 
tudo mudou e, que agora, trabalha em paz. Ele 
afirma que, na cidade, tem recebido muitos 
elogios pela coragem de denunciar um gestor. “Se 
eles pensavam que a gente não tinha ninguém 
pela gente, se enganaram. Espero que agora, 
finalmente, os gestores acabem com esse negócio 
de perseguir servidor”- conclui.

Graça - Após negociação com a 
prefeitura, ACS devem receber 

incentivo de 15%

O Sindsaúde  regional Sobral -, juntamente 
com a Associação dos ACS de Graça, abriram mesa 
de negociação com a secretária da saúde do 
município, Mayara Farias, para tratar sobre o 
fornecimento dos EPIs e o pagamento do incentivo 
financeiro mensal da categoria. Após duas 
reuniões, sendo a última realizada em 29 de junho, 
ficou acordado que o município vai pagar aos ACS 
o incentivo financeiro mensal de 15% do valor do 
piso nacional da categoria. Ficou acertado ainda 
que a prefeitura vai fornecer EPIs, fardamento e 
material de expediente para os profissionais. 

A proposta de alteração da lei para o 
pagamento do incentivo já foi encaminhada para 
votação na Câmara Municipal. Para a diretora do 
Sindsaúde em Sobral, Solange Ponte, a negociação 
foi positiva. “Além das conquistas no presente, foi 
construída uma parceria para negociar outras 
demandas que possam surgir”  afirmou.

Ditadura na Gastroclínica

Está faltando diálogo com a chefia de 
enfermagem da tarde do centro cirúrgico do Hospital 
Gastroclínica, em Fortaleza. A profissional, que chegou 
para substituir a chefe efetiva do setor, que está em 
licença maternidade, age de forma ditatorial, impondo 
suas vontades sem sequer ouvir os funcionários do setor. 
Uma técnica de enfermagem já chegou a pedir demissão 
por não suportar a pressão da chefia. O serviço fica 
prejudicado, já que decisões tomadas pela chefe da 
enfermagem da manhã são desfeitas pela mesma, em um 
gesto de total arbitrariedade. 

Dobra de plantão na Santa Casa

Na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, 
enfermeira obriga funcionários a dobrar plantão, o que 
fere a CCT da categoria. E parece que descumprir a 
convenção já é de praxe nesta instituição que não 
respeita o direito ao descanso semanal remunerado dos 
trabalhadores, que não tem direito a folga semanal nem 
recebem por esse serviço extra como está na CCT.

Otoclínica

Dobra de plantões continua sendo um problema 
também para os profissionais da enfermagem do 
Hospital Otoclínica. O problema já foi denunciado, mas 
persiste. 

Hospital São Camilo  Cura D'Ars

Com a inauguração no novo prédio do hospital 
São Camilo (CuraD'Ars), as condições de trabalho dos 
funcionários só pioraram. Como se não bastasse o 
hospital não contratar mais funcionários para atender a 
demanda que cresceu, muitos trabalhadores estão 
sendo desligados. O resultado: trabalhadores 
sobrecarregados. 

O pessoal da copa, por exemplo, com a mesma 
equipe, agora tem que atender aos dois prédios. E, se 
reclamar, corre o risco de ser demitido. O assédio moral 
foi intensificado e alguns funcionários denunciam o não 
pagamento de horas extras. É o caso dos maqueiros que 
ainda não receberam pelo feriado trabalhado em maio. O 
Sindsaúde está de olho!

Jair Carlos de Souza

Ato contra a homofobia 
e o preconceito no 

HAP Vida
 Sindsaúde realizou no dia 1º de julho em Ofrente ao Hospital Antônio Prudente um ato 
de protesto contra a homofobia, que tem se 

tornado comum nas relações de trabalho dentro 
deste hospital, em Fortaleza. Trabalhadores 
denunciam o tratamento discriminatório que tem 
recebido na empresa. Só em junho, dois técnicos de 
enfermagem, que são soropositivos para o HIV, foram 
demitidos sem justa causa. Eles procuraram a 
assessoria jurídica do Sindsaúde para denunciar a 
perseguição que vinham  passando por serem gays, 
portadores do vírus HIV e faltarem ao trabalho por 
conta de problemas decorrentes da doença. Nos dois 
casos, o Sindsaúde já deu entrada com ação na 
Justiça. 

As condutas discriminatórias seriam 
praticadas pela enfermeira Nayana Mara, que 
segundo relato dos trabalhadores, tem o hábito de 
constranger e humilhar os funcionários em 
decorrência do problema de saúde deles. No relato 
de um dos profissionais demitidos, ele afirma que por 
conta das humilhações e constrangimentos 
praticados pela dita enfermeira, o ambiente de 
trabalho passou a ser uma tortura, com o medo de ser 
submetido a novas situações vexatórias. 

A mesma enfermeira é denunciada por outros 
trabalhadores por assédio moral. 



Encarte FESTAS JUNINAS

21º ARRAIÁ DA SAÚDE 
A luta também tem alegria

m momento de descontração, de Uencontros e de muita alegria.  Foi assim o 

21º Arraiá do Sindsaúde, realizado no dia 8 

de julho, no Clube Gresse. Cerca de quatro mil 

trabalhadores da saúde e acompanhantes 

participaram da festança, que teve comida típica e 

muito forró e Jovem Guarda para animar a 

categoria, que mostrou muita garra e animação na 

hora de  celebrar os festejos juninos.

Com o tema "Eu defendo o SUS", a festa teve 

cenário especial que o público fez questão de 

registrar. No telão, foi possível relembrar as lutas 

mais recentes da categoria, além de ver os registros 

da própria festança, quase em tempo real.

A festa que já faz parte do calendário de 

eventos do Sindsaúde teve como atrações a banda 

do Gilberto Júnior, Só na Pegada e Joãozinho de 

Irauçuba e mostrou mais uma vez porque é 

sinônimo de sucesso. Confira alguns dos melhores 

momentos desta festança, que trouxe a defesa do 

SUS no melhor estilo nordestino.

E teve Arraiá do Sindsaúde também no interior 

do Estado. Confira como foi a festança no Cariri: (ver 

fotos no outro lado).

No dia 14/07, tem Arraiá em Baturité e no dia 

15/07, em Sobral.  Ponha seu melhor traje caipira e 

faça a festança da sua região ser tudo de bom....

Muita animação no Arraiá, mas sem esquecer a LUTA



Arraiá da Saúde no Cariri, 
em Crato, no dia 01/07

Encarte FESTAS JUNINAS


