
Depois de muita discus-
são, a Convenção Coletiva 
da Rede Privada foi homo-
logada no dia 28 de julho. 
Foi assegurado o reajuste de 
6,5%, acima de in�ação que 
foi de 6,3% (IPCA), para os 
pisos e 5,5% para os demais 
salários. O auxílio creche 
passou de R$ 135,00 para R$ 
142,00 e o Auxílio Babá, de 
R$ 120,00 para R$ 126,00. 
Estão garantidas as licenças 
para acompanhar �lho de 
até 10 anos ou inválido ao 
médico, acompanhar com-
panheira/esposa em consul-
ta durante gestação além das licenças para 
consulta/exames preventivos ao câncer de 
mama e próstata. Às mulheres, também 
�cou assegurado o direito de se ausentar até 
seis vezes para as consultas de pré-natal. 
Aos sócios(as) do Sindsaúde, �ca assegura-
do ainda o direito de adesão a um  plano de 
saúde, extensivo aos dependentes(�lhos e 
cônjuges), com desconto e sem coparticipa-
ção.

As diferenças salariais (retroativo a 
janeiro) serão pagas em até três vezes nas 
folhas de agosto, setembro e outubro. Já o 
auxilio creche/babá terá o retroativo pago 

integralmente na folha de agosto. Com 
relação às trocas de plantão, o direito foi 
mantido. Para quem trabalha em jornada de 
12x36, serão permitidas três trocas por mês. 
Já para quem atua na jornada de seis horas, 
com MT no �nal de semana, serão permiti-
das duas trocas. 

Para garantir esse direito aos trabalha-
dores do , que não tive-Hospital São Carlos
ram o direito às trocas por mais de um ano, 
foi �rmado um Acordo Coletivo de Traba-
lho especí�co. O ACT do São Carlos e a 
Convenção completa, você confere no 
nosso site: www.sindsaudeceara.org.br
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Pisos salariais da Rede Privada 
tem reajuste acima da inflação
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Dê o troco nas próximas eleições
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Arraiá das Diretas Já foi um 
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Vitória na Justiça para os servidores 
da saúde de Massapê 

Sindsaúde passa a integrar mesa 
de negociação no Crato

Trabalhador da Santa Casa denuncia 
assédio moral 

Assembleia aprova contas de 2015 
e 2016 do Sindsaúde

Desde o impeachment de Dilma, em 
2016, o Congresso Nacional tem se unido em 
troca de favores, cargos e dinheiro para dar 
continuidade ao golpe contra a classe traba-
lhadora brasileira. A pressão popular até 
chegou a mudar algumas intenções de voto, 
mas ainda há muito a fazer. Precisamos evitar 
que esses traidores nos apunhalem mais uma 
vez aprovando a Reforma da Previdência, que 
acaba com a aposentadoria.

Estes deputados salvaram 
Temer e estão destruindo os 
direitos dos trabalhadores

Estes deputados salvaram 
Temer e estão destruindo os 
direitos dos trabalhadores



 Em assembleia realizada no dia 23/06, na sede do Sindsaúde, 
em Fortaleza, foi aprovada por unanimidade, pelos associados 
presentes, a prestação de contas de 2015 e 2016, além dos 
respectivos pareceres do Conselho Fiscal. No encarte, em anexo, 
você, trabalhador da saúde, pode averiguar como o Sindsaúde 
investe cada centavo da sua contribuição.

Assembleia aprova 
contas de 2015 e 
2016 do Sindsaúde

Cerca de 30 alunos e alunas do Curso Técnico de Enferma-
gem do Centro de Ensino Grau Técnico visitaram no dia 25/07 a 
sede do Sindsaúde em Fortaleza. Eles foram recebidos pelos diri-
gentes do Sindsaúde, Messias Carlos, Otacílio Pascoal e Sebastião 
Carlos, acompanhados da assessoria de comunicação da entida-
de. No auditório, foram abordados temas como a atual conjuntu-
ra nacional de retrocessos, com perdas de direitos para os traba-
lhadores, e a importância da categoria se unir para fortalecer o 
sindicato como instrumento de luta. Ao �nal, o professor da 
turma, Paulo Ricardo Justino, agradeceu ao Sindsaúde por ter 
acolhido os alunos do curso técnico de enfermagem para esta 
aula sobre a ação sindical na área da saúde. “Foi muito bom poder 
apresentar para os futuros técnicos e técnicas de enfermagem a 
importância de se ter uma categoria forte e unida, valorizando a 
entidade sindical” – concluiu.

Sindsaúde recebe visita 
de futuros técnicos de 
enfermagem

[ Transparência ]
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Estão abertas as inscrições para seleção de estagiário 
na área de Direito para atuação na Assessoria Jurídica do 
Sindsaúde. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de 
agosto de 2017 com entrega de currículo na recepção do 
S i n d s a ú d e ,  d a s  8 h  à s  1 7 h ,  o u  p e l o  e m a i l                          
falecom@sindsaude.ceara.org.br.

A seleção constará de prova escrita e entrevista. Podem 
participar da seleção filhos(as) ou cônjuges de sócios(as) 
do Sindsaúde, inclusive aqueles que se filiarem até o dia 
31 de agosto de 2017.

O candidato aprovado deverá cumprir jornada de cinco 
horas diárias, de segunda a sexta-feira. A bolsa será de R$ 
700,00 com auxílio-transporte de R$ 100,00. Confira os 
documentos necessários para inscrição no edital completo 
que está no nosso site: www.sindsaudeceara.org.br e na 
nossa Fan Page fb.com/sindsaudeceara. Mais informações 
pelo (85)3251-9050.

Alunos do Grau Técnico em visita ao Sindsaúde em 25/07

Assembleia em 23/06 aprova contas do Sindsaúde

Sindsaúde abre seleção 
para estagiário de Direito

Sindsaúde abre seleção 
para estagiário de Direito



Servidora, vítima de perseguição políti-
ca, é reintegrada ao local de trabalho. Aten-
dendo pedido do Sindsaúde, a Justiça 
concedeu liminar determinando o retorno 
imediato da auxiliar de enfermagem Maria 
Amália Souza Pereira à sua função no Hospi-
tal Municipal de Chaval, na sede do municí-
pio. A servidora, que vinha sofrendo perse-
guição política desde que o novo prefeito, 
Sebastião Veras, assumiu a gestão, tinha 
sido transferida para uma unidade de saúde 
distante 18 km da sede, em abril passado. O 
juiz entendeu que o ato foi ilegal e no dia 
11/07, determinou a anulação da transfe-
rência. Em caso de descumprimento, a 
multa para a prefeitura é de R$ 1.000,00 por 
dia.

Servidores da saúde estão há mais de 
oito anos sem reajuste e prefeito se nega a 
negociar.  Atendendo recomendação do 
Ministério Público do Trabalho, o prefeito de 
Forquilha,  recebeu dirigen-Gerlásio Loiola. 
tes do Sindsaúde da regional Sobral para tra-
tar sobre as reivindicações dos servidores 
da saúde do município. Mas a reunião mal 
começou e o prefeito, em um gesto arbitrá-
rio e insensato, não quis conversa com a 
categoria e encerrou a reunião. Em seguida, 
o prefeito chamou os técnicos de enferma-
gem, informalmente, sem a presença do sin-
dicato, e prometeu dar um reajuste de 15% 
para a categoria, o que até o dia 10/08, não 
tinha sido oficializado.

Os servidores da saúde de Forquilha, 
além dos salários defasados, não recebem 

adicional de insalubridade, adicional notur-
no nem equipamentos de proteção ade-
quados, além de trabalharem em locais com 
péssimas condições de trabalho. Para a dire-
tora do Sindsaúde, Solange Ponte, a tentati-
va do prefeito de afastar o sindicato das 
negociações é um desrespeito com a cate-
goria. "Vamos resistir e continuar lutando 
pela categoria, quer ele goste ou não"- fina-
lizou.

Prefeito se nega a conceder reajuste sala-
rial, após reuniões com Sindsaúde. Após 
várias reuniões com dirigentes do Sindsaú-
de, o prefeito de Pindoretama, Valdemar 
Araújo, se nega a oferecer qualquer reajuste 
aos servidores municipais. Na pauta de rei-
vindicações, além do reajuste salarial, os ser-
vidores querem o aumento do incentivo 
financeiro dos ACS, para suprir a insalubri-
dade, que ainda não é paga pelo governo 
do Estado, a compra de EPIs e fardamento 
para os ACS e a extinção da profissão de 
atendente de saúde com transformação em 
função similar no município. Infelizmente, as 
negociações não avançaram como deseja-
va a categoria. Depois de várias reuniões de 
negociação, o prefeito se comprometeu a 
comprar os fardamentos, mas não estabele-
ceu prazo para isso, e ficou de fornecer bici-
cletas para os ACS em setembro deste ano.

Após denúncia do Sindsaúde, servidores 
do Hospital Municipal ganham alojamento 
para repouso. Em março do ano passado, o 
Sindsaúde denunciou o descaso da admi-
nistração pública com os servidores do Hos-
pital Municipal Casa de Saúde Adília Maria, 
em Boa Viagem.  Após muitas denúncias do 
Sindsaúde, a realidade mudou. Hoje, a qua-
lidade da alimentação melhorou e as condi-
ções de trabalho também. As técnicas de 
enfermagem que antes não contavam com 
alojamento para repouso, tendo que des-

cansar em colchonetes colocados no chão, 
sob o balcão do posto de enfermagem ou 
nos consultórios, agora tem um espaço ade-
quado para o repouso. 

Vitória na Justiça para os servidores da 
saúde. Os servidores públicos da saúde de 
Massapê vão receber as diferenças salariais 
decorrentes do adicional por tempo de ser-
viço, correspondente aos cinco anos que 
antecederam o ajuizamento de uma ação 
coletiva, em 2014, quando os gestores se 
recusavam a pagar o benefício.

Esta vitória dos trabalhadores é resulta-
do de uma ação coletiva, que envolve sócios 
do Sindsaúde no período da ação. A deci-
são da Justiça foi publicada no dia 30/05 e 
concedeu antecipação de tutela para que o 
pagamento fosse feito de imediato. O muni-
cípio ainda pode recorrer.

Para os sócios do Sindsaúde que não 
estão nesta ação, a assessoria jurídica do sin-
dicato informa que vai ingressar com uma 
nova ação. Para isso, as solicitações dos 
novos sócios podem ser feitas, através da 
subsede de Sobral. Não serão cobrados os 
honorários advocatícios.

Resultado da luta dos ACS, Lei assegura 
incentivo financeiro mensal da categoria. 
De acordo com a Lei Municipal Nº1435 de 
2017, todos os ACS de Pacatuba terão direi-
to ao incentivo financeiro mensal no valor 
de R$ 400,00. Esta conquista não foi obra do 
acaso. Na gestão anterior, comandada pelo 
inábil prefeito Alexandre Alencar, os ACS, 
diante do corte do incentivo financeiro, pro-
moveram duas greves, inclusive com ocupa-
ção da Câmara Municipal. A luta, coordena-
da pelo Sindsaude e pela Associação dos 
ACS, deu resultados. Inicialmente, foi con-
quistado o adicional de insalubridade para 
os ACS municipais e o pagamento do incen-
tivo financeiro para todos os ACS até 
dezembro de 2015. Agora, foi restabelecido 
o incentivo financeiro mensal e também a 
parcela adicional anual. Para conferir a Lei 
N°1435/2017, na íntegra, acesse o nosso 
site no www.sindsaudeceara.org.br.

PACATUBA

FORQUILHA

PINDORETAMA

BOA VIAGEM

MASSAPÊ

Apresidente do Sindsaúde, Marta Bran-
dão, esteve na região do Cariri no dia 
13/06, onde participou de reunião com 

o secretário de Finanças e procurador do 
município de Crato. Na ocasião, foi o�cializa-
da a participação do Sindsaúde na mesa de 
negociações permanente do município. 
Acompanhando a presidente do Sindsaúde, 
estavam as dirigentes Elza Sônia, Márcia Viei-
ra, Márcia Costa e Adriana Saraiva, além de 
representantes das categorias dos técnicos de 
enfermagem, auxiliares de saúde bucal e Asso-

ciação dos ACS.
A comissão de dirigentes do Sindsaúde 

aproveitou a oportunidade para reforçar a pau-
ta de reivindicações dos agentes de saúde 
como fornecimento de EPI's , isonomia de 
remuneração; incentivo �nanceiro e PMAQ. 
Já na pauta dos auxiliares de saúde bucal e téc-
nicos de enfermagem, a reivindicação é a ins-
tituição do piso salarial. O secretário de 
Finanças, Carlos Eduardo, sinalizou que a ges-
tão está disposta a corrigir distorções e rever a 
progressão de carreira dos servidores.

CHAVAL

ANTESANTESANTES DEPOISDEPOISDEPOIS

Sindsaúde passa a integrar mesa de negociação 
permanente junto à Prefeitura de Crato

Presidente do Sindsaúde, Marta Brandão, participa de 
reunião na Prefeitura de Crato, em 13/06/2017. 



[ Unimed Fortaleza ]

Trabalhadores da Unimed Fortaleza, 
que atuavam na função de auxiliar admi-
nistrativo na Farmácia do Hospital Regio-
nal da Unimed, HRU, em 2009, e deixaram 
de receber o adicional de insalubridade em 
setembro deste mesmo ano, receberam no 
último dia 18/07, no auditório da sede do 
Sindsaúde, em Fortaleza, a primeira par-
cela referente ao pagamento retroativo do 
benefício.  Ao todo, serão pagas cinco par-
celas a 44 trabalhadores. A presidente do 
Sindsaúde, Marta Brandão, participou da 
solenidade de entrega dos cheques, acom-
panhada das dirigentes Socorro Alves, 
Madalena Policarpo, Marli Pereira, e dos 
diretores Sebastião Carlos e Otacílio Pas-
coal, que junto aos trabalhadores comemo-
raram mais esta vitória junto à Justiça. Uma 

das bene�ciadas escreveu 
uma carta de agradecimento 
ao Sindsaúde, onde a�rma 
que foi "graças à perseve-
rança do sindicato que con-
seguimos chegar até aqui".

Em 2010, o Sindsaúde 
ingressou com ação coletiva pleiteando o 
adicional de insalubridade desses trabalha-
dores da Unimed, que deixaram de receber 
o benefício embora continuassem  exer-
cendo suas atividades em ambiente insalu-
bre. Após a realização de perícia judicial, 
foi reconhecido o direito dos trabalhado-
res, que voltaram a receber o adicional em 
novembro de 2015. O valor integral refe-
rente ao retroativo, conforme acordo, �cou 
de ser pago em cinco parcelas.

Para Marta Brandão, essa vitória na Jus-
tiça é fruto do trabalho incansável e da per-
sistência do Sindsaúde em defender os dire-
itos dos trabalhadores, agora tão fragiliza-
dos e ameaçados. “Isso vem só reforçar 
para os trabalhadores a importância de se 
defender as entidades sindicais e a Justiça 
do Trabalho, também atacada com essa 
reforma trabalhista, que só massacra os tra-
balhadores. Sem essas ferramentas a ser-
viço dos trabalhadores, seria muito difícil 
uma vitória como esta.” – concluiu.

Trabalhadores recebem adicional 
de insalubridade retroativo 

A Lei N° 10.592, que trata sobre o repas-
se de recursos pelo Ministério da Saúde em 
decorrência da adesão do município ao 
PMAQ, foi publicada no Diário O�cial do 
Município no dia de 03 de julho de 2017. Os 
recursos devem ser aplicados, no âmbito da 
Atenção Básica, que inclui Grati�cação de 
função de servidores diretamente ligados ao 
Programa de Saúde da Atenção Básica, como 
os técnicos de enfermagem e saúde bucal e 
agentes comunitários de saúde, quando 
atingidos os critérios de avaliação do Minis-
tério da Saúde.

A adesão ao PMAQ atende a uma 
importante demanda apresentada à gestão 
de Fortaleza pelo Sindsaúde após assembleia 
com os servidores municipais. O sindicato 
tentou ainda garantir a retirada de alguns 
artigos que di�cultam o acesso dos pro�ssio-
nais aos recursos. Infelizmente, esta deman-
da não foi atendida pelos vereadores.

Para o dirigente do Sindsaúde, Quintino 
Neto, o sindicato deve seguir vigilante para 
que a referida lei tenha mudanças que a torne 
mais e�ciente, objetivando o seu real propó-
sito, que é a Melhoria do Acesso e da Quali-

dade na Atenção Básica.
Con�ra a Lei do PMAQ completa em 

nosso site: www.sindsaudeceara.org.br

Lei do PMAQ é aprovada na Câmara Municipal 
[ Servidores de Fortaleza ]

O Sindsaúde e o sindicato MOVA-
SE repudiam o assédio moral que 
vem sendo sofrido pela auxiliar 

de enfermagem Auxiliadora Alencar, 
servidora do Estado que atuava há cerca de 3 
anos e meio no Hospital César Cals. Desde 
que concedeu entrevista con�rmando 
denúncia feita pelo Sindsaúde sobre o caso 
dos três bebês que dividiam o mesmo berço 
no referido hospital, ela vem sofrendo 

perseguição política e no dia 06 de julho foi 
afastada dos serviços passando a ser lotada na 
sede da Secretaria da Saúde, onde �cou do dia 
08 ao dia 14, quando entrou de férias. 
Durante esse período, ela �cou cumprindo a 
jornada de seis horas sem nenhuma 
ocupação. O sindicato MOVA-SE, do qual a 
servidora é dirigente, entrou com ação por 
assédio moral contra o Governo do Estado.

Sindicatos repudiam assédio moral sofrido 
por servidora do Hospital César Cals 

[ Assédio é crime ]

Audiência em 26/06 discute adesão de  
Fortaleza ao PMAQ . Ao lado, o diretor do 

Sindsaúde, Quintino Neto. 
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Trabalhadores da Unimed recebem cheques de ação judicial 
no auditório do Sindsaúde em 18/07



A festa realizada no Gresse 
no dia 07/07, começou às 
20h e seguiu até a madruga-
da com muito arrasta pé, 
com Gilberto Junior e Ban-
da, Os Januários e Joaozinho 
de Irauçuba. Após o ato 
político, que contou com a 
participação de representan-
tes de outras entidades sindi-
cais e do vereador Márcio 
Cruz, foi realizado um sorte-
io de três prêmios no valor 
de R$1.000,00 cada um. 
Levaram os prêmios Aline 
Katiane Fernandes Rodri-
gues, do Hospital Batista, 
Laudenir Ricardo da Silva, 
da Abemp e Maria Rita de 
Castro Leite, do Posto de 
saúde Dr. Airton Monte, em 
Fortaleza. Con�ra alguns 
dos melhores momentos 
dessa festança. Veja mais no 
nosso site: 
www.sindsaudeceara.org.br

Festa realizada no dia 07/07 foi também um dos maiores 
atos políticos do Estado por eleições diretas.

Arraiá das Diretas Já foi um sucesso

No dia 30 de junho, o Sindsaúde se uniu 
a outras entidades sindicais e movi-
mentos sociais e foi às ruas na Greve 

Geral para lutar contra as reformas trabalhista 
e previdenciária e por eleições diretas. Os mani-
festantes se concentraram na Praça da Bandei-
ra e saíram em caminhada pelas ruas do Centro 
de Fortaleza. Na ocasião, foram denunciados 
os deputados eleitos no Ceará que votaram 
contra os trabalhadores e pela reforma traba-
lhista.

Sindsaúde vai às ruas por Diretas Já em Greve 
Geral contra as reformas trabalhista 
e previdenciária

Em 30/06, 
Sindsaúde vai às 
ruas na Greve Geral



[ Servidores estaduais ]

Cura D'Ars – Um empreendimento que 
cresce sobrecarregando os profissionais

O Hospital Cura D'Ars, agora São 
Camilo, cresceu, ampliou a estrutura, 
aumentou os atendimentos, mas esqueceu 
d e  r e d i m e n s i o n a r  o  n ú m e r o  d e 
pro�ssionais  para atender a  nova 
demanda. O que os administradores 
também não �zeram foi ampliar a 
estrutura para atender aos pro�ssionais. 
Um exemplo disso é que, muitas vezes, 

falta lugar pra sentar na hora de fazer as 
refeições e o que é ainda pior, não há 
espaço su�ciente para o repouso dos 
trabalhadores, que são vistos descansando 
nos bancos e até nos banheiros. 

Quixadá - Sindsaúde denuncia 
condições precárias de trabalho no 

Hospital Jesus Maria José
Trabalho de mais para técnicos de menos. 
Esse é um dos problemas enfrentados 
pelos técnicos e técnicas de enfermagem 
do Hospital Jesus Maria José, em Quixadá. 

Um só pro�ssional chega a cuidar de 35 
pacientes simultaneamente, descumprin-
do norma do Conselho Regional de Enfer-
magem. Além disso, o hospital não tem 
respeitado o horário para repouso e ali-
mentação dos pro�ssionais e as trocas de 
plantão não estão sendo permitidas com a 
comunicação prévia, como prevê a Con-
venção Coletiva de Trabalho da categoria. 
Outro descumprimento à CCT está no 
horário de trabalho dos pro�ssionais, que 
trabalham um dia pela manhã, outro à 
tarde e outro à noite. O Sindsaúde já enca-
minhou ofício ao Coren e ao Ministério 
Público do Trabalho pedindo �scalização 
no Hospital e ao sindicato patronal pedin-
do mediação para discutir sobre os proble-
mas denunciados. 

O Sindsaúde está buscando junto 
à Secretaria da Saúde do Estado 
uma solução para que todos os 

servidores da saúde do nível médio, os ATS, 
tenham de volta o auxílio alimentação, reti-
rado em março deste ano. O problema é que 
muitos servidores que atuam no Hemoce, 
Lacen, CEOs,  SVO, Centro de Diabetes, 
Hospital da Polícia, Instituto de Prevenção 
do Câncer e Dona Libânia não tem as horas 
extras contabilizadas no contracheque e, por 
isso, não tiveram o benefício de volta. No dia 
11/07, em reunião com o secretário da saúde, 
Henrique Javi, �cou acertado que o Sindsaú-
de faria um levantamento para identi�car os 
servidores prejudicados para então buscar 

um meio de pagar o benefí-
cio dentro da lei. O Sindsaú-
de fez reuniões nas unida-
des de saúde e recolheu 
requerimentos dos servido-
res solicitando o benefício. 
Ao todo, foram feitos 139 
requerimentos. O Hemoce 
Fortaleza, com 29, e o CEO 
– Centro, com 17, tiveram o 
maior número de servido-
res requerendo o benefício 
de volta. Os requerimentos 
foram encaminhados para o gabinete do 
secretário da saúde para que ele apresente 
uma solução para restaurar o benefício aos 

servidores. Para quem já teve de volta o bene-
fício, o valor retroativo de março a junho foi 
pago integralmente na folha de julho.

Sindsaúde negocia com Secretaria da Saúde a volta do 
Auxílio Alimentação para todos os ATS do Estado

Santa Casa – Coagido a trabalhar em condições precárias, 
trabalhador denuncia assédio moral e pede rescisão indireta 

O auxiliar administrativo Danilo 
Nascimento trabalhava desde setembro de 
2013 na Santa Casa de Misericórdia, até 
que em julho deste ano, decidiram que ele 
deveria ser encarregado de uma missão 
impossível: digitalizar sozinho documen-
tos hospitalares acumulados em mais de 
vinte anos. Ao todo, são cerca de 8.500 
caixas de documentos como prontuários 
médicos que ele teria que digitalizar se 
quisesse continuar trabalhando. O que já 
era ruim �cou ainda pior quando Danilo 
chegou ao novo ambiente de trabalho: um 
lugar sujo nos fundos do Hospital São 
Vicente, também administrado pela Santa 

Casa,  que poderia ser facilmente cenário 
para um �lme de terror. Uma sala empoei-
rada, cheia de insetos, sem ventilação 
adequada, sem água pra beber, cercada de 
lixo e sucata de veículos e equipamentos 
hospitalares. Foi impossível continuar. 
Danilo denunciou a situação ao Sindsaúde 
e ingressou com pedido de rescisão indire-
ta para tentar preservar os seus direitos, 
com verbas rescisórias, indenização do 
aviso prévio, multa de 40% do FGTS além 
do seguro desemprego. Uma audiência na 
2ª Vara do Trabalho está marcada para o 
dia 05/10. 

Reunião com secretário da saúde em 11/07

Danilo Nascimento 
no local de trabalho, 

cercado de poeira e lixo






