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As eleições do Coren Ceará, antes marcadas 
para o dia 01/10 foram adiadas para o dia 05/11. 
O adiamento se deu por conta de decisão do juiz 
federal Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, que 
concedeu no dia 23/09 liminar deferindo a ins-
crição da Chapa 1 para a referida eleição. Para dar 
tempo para  a realização de debates e campa-
nha, possibilitando condições de igualdade 
entre as chapas concorrentes, ele determinou a 
suspensão do pleito e a marcação e nova data a 
partir de novembro. Esta é a primeira vez em dez 
anos que a eleição contará uma chapa de oposi-
ção.

Para a enfermeira Ana Paula Lemos, que com-
põe a Chapa 1, a decisão da Justiça “trouxe a tão 
sonhada imparcialidade desejada desde o início 
do pleito. Isso revela que a democracia tem que 
prevalecer e que não podemos exercer esta elei-
ção com chapa única, pois democracia pressu-
põe pluralidade.”

O diretor do Sindsaúde, Messias Carlos, que 
é servidor público do Estado e técnico de enfer-
magem, comemora a decisão da Justiça. "Nossa 
categoria vai ter oportunidade, depois de dez 
anos, de escolher democraticamente entre duas 
chapas"- afirmou.

Como votar: A eleição para o COREN, no Cea-
rá, tem início às 8 horas do dia 05/11/2017 e se 
estenderá até as 8 horas do dia 06/11/2017. A 
senha eletrônica para votar deve ser solicitada 
pelo site www.votaenfermagem.org.br, a par-
tir do dia 30/10/2017 e até as 24 horas de dura-
ção da eleição. A senha fornecida para o dia 
01/10/2017 foi bloqueada. 

Justiça autoriza pagamento 
para ex-empregados da Fusec
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NOVEMBRO

A ação, que cobra adicional de produtividade suprimido em 1989, foi ajuizada pelo Sindsaúde em 1991

A presidente do TRT, desembargado-
ra Maria José Girão, determinou, no 
dia 18/10,  o pagamento dos preca-

tórios para os bene�ciários do processo Nº 
0174100-91.1989.5.07.0003, para os ex-
empregados da Fusec que tem mais de 60 
anos ou que sejam portadores de doença 
grave. Os bene�ciários devem receber em 
média, cada um, cerca de R$ 8.500,00. Os 
recursos já foram depositados em conta 
judicial e devem ser transferidos para as 

contas indicadas pelos bene�ciários na 
ação.

A lista de bene�ciados e o despacho da 
desembargadora podem ser visualizados 
no nosso site www.sindsaudeceara.org.br.

No dia 19/10, o Sindsaúde realizou reu-
nião com cerca de cem ex-empregados da 
Fusec, quando a advogada Sâmia Ribeiro, 
acompanhada de dirigentes do Sindsaúde, 
repassaram os detalhes sobre a decisão da 
Justiça.

Reunião no dia 19/10 com ex-empregados 
da Fusec, advogada e dirigentes do Sindsaúde

Após decisão da Justiça, 
eleição do Coren Ceará
terá duas chapas e será 

realizada em 05/11

Após decisão da Justiça, 
eleição do Coren Ceará
terá duas chapas e será 

realizada em 05/11
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Dirigentes do Sindsaúde participa-
ram no dia 06/10 do seminário 
Gestão Sindical em Tempos de 

Golpe e “contra reforma”. O evento ocorreu 
no Sindicato dos Bancários e contou com a 
participação de vários representantes do 
movimento sindical. Em pauta, as perdas 
com a reforma trabalhista que entra em 
vigor no próximo dia 11/11. 

O assessor jurídico da CTB Nacional, 
Magnus Farkath, falou sobre as mudanças 
que vão impactar negativamente na vida 
dos trabalhadores, como os contratos de 
trabalho intermitente, o fim da hora extra de 100% nos feriados, a não 
obrigatoriedade das homologações de demissões nos sindicatos, além de 
uma série de obstáculos que tem o objetivo de desencorajar os trabalhado-
res a ingressarem com ações na Justiça do Trabalho. 

Farkatt destacou ainda que a nova lei prevê que o negociado tenha mais 
valor que o legislado, criando a oportunidade de patrões retirarem ainda 
mais direitos dos trabalhadores nas convenções e acordos coletivos. Para ele, 
não podemos concordar com a supressão de direitos previstos em lei. O 
movimento dos sindicatos tem que ser o de fortalecer a negociação coletiva, 
tomando a legislação trabalhista como patamar mínimo de conquista.

Ele afirmou ainda que é preciso intensificar a resistência contra esse 
pacote de maldades. “Precisamos mudar essa legislação que é danosa para 
os trabalhadores e isso é possível. Em Portugal, por exemplo, foi aprovada 
uma reforma semelhante e a luta organizada dos trabalhadores, mesmo 
depois da aprovação, conseguiu reverter uma série de prejuízos que foram 
impostos naquele país irmão” - comentou.

O advogado trabalhista destacou a importância de fortalecer os 
sindicatos, segundo ele, a organização social mais indicada para intensificar 
a luta pelo trabalhador e contra essa reforma. “O trabalhador precisa ter a 
consciência de contribuir financeiramente com o seu sindicato, porque 
ninguém faz a luta sindical sem recursos materiais. Isoladamente, ninguém 
vai conseguir fazer frente a uma reforma dessa magnitude” - finalizou.

Nova sede do Sindsaúde deve 
ser entregue ainda este ano

Dirigentes sindicais debatem sobre 
os danos da reforma trabalhista 
que entra em vigor no dia 11/11

As obras de 
construção da 
nova  s e de  do 
Sindsaúde, na 
R u a  P a d r e 
Mororó, 670, no 
C e n t r o  d e 
Fortaleza, estão 
avançadas. O no-
vo prédio deve 
ser entregue ain-
da este ano. O no-
vo prédio conta-
rá com auditório 
para duzentas pessoas, alojamentos para dirigentes do interior do 
Estado, salas para atendimento jurídico, odontológico e saúde da 
mulher, sala de trabalho de diretores, terraço para atividades de la-
zer e confraternização, entre outras estruturas que visam melho-
rar o atendimento aos associados.

Magnus Farkath é advogado
e assessor jurídico da CTB Nacional

Assine a rescisão
na linha pontilhada...

Por 44 votos a 26, os senadores livraram Aécio Neves do afas-
tamento do Senado, determinado pelo Supremo Tribunal Federal 
no dia 26 de setembro passado, após o mesmo ter sido denuncia-
do por corrupção passiva e obstrução de Justiça. O PSDB, do Tasso 
Jereissati, votou em bloco para livrar o Aécio. Mas, na contramão 
dessa votação, o galego não quer manter Aécio na presidência do 
partido. A maioria do PMDB, do Eunício Oliveira, também votou 
pra proteger o tucano que manda matar antes que delate, com du-
as exceções: a senadora Kátia Abreu e o senador Roberto Requião.  
Pelo jeito, as gravações pedindo dinheiro ao Joesley Batista e as 
imagens das malas de dinheiro pra lá e pra cá não foram suficien-
tes para deixar os parlamentares indignados. Parece que o comba-
te à corrupção é mesmo seletivo e não interessa mais a eles. 
Também votaram para proteger o tucano os senadores do PP, PRB, 
PR, PTC e Pros. Contra a permanência do mandato de Aécio, vota-
ram os parlamentares do  PT, PSB, PCdoB, PDT, Podemos, PSC e 
Rede.

TASSO AJUDA A SALVAR AÉCIO NO SENADO,
mas não quer o denunciado na presidência do partido

Imagem feita durante visita no dia 20/10. 

O QUE É QUE EU NÃO 
FAÇO POR VOCê...



Servidora de Pacajus é reintegrada após ação na Justi-
ça. Depois de meses sem local pra trabalhar e sem salário, a ser-
vidora pública de Pacajus, Maria Moreira Matos, por determi-
nação da Justiça, deve voltar a trabalhar no Hospital Municipal 
de Pacajus. Servidora concursada desde 2001, a auxiliar de ser-
viços gerais deve voltar a trabalhar no turno na noite, como era 
antes. A determinação foi do juiz, em resposta à ação movida 
pelo Sindsaúde em janeiro deste ano. Desta forma, Maria 
poderá dar continuidade aos estudos na graduação em Serviço 
Social, que faz em faculdade em Fortaleza há dois anos. 

Em janeiro de 2016, Maria foi realocada para trabalhar em 
jornada diurna no Posto de Saúde do Croatá. Uma transferên-
cia arbitrária imposta pela gestão, que prejudicou os estudos 
da servidora. Em abril, a gestão fez ainda pior. Deixou a servi-
dora sem lotação e sem salário. 

Com a decisão, o Sindsaúde garantiu mais uma vitória 
para a trabalhadora. “A gente tem que saber os nossos direitos. 
E trabalhador não pode se intimidar e se isolar não. Trabalha-
dor só tem poder junto” – comentou Maria Matos.

Aprovado reajuste do incentivo financeiro dos ACS. 
Foi aprovado no dia 29 de setembro na Câmara Municipal de 
Graça o reajuste do incentivo financeiro dos ACS, que passou 
de 15% para 25% do salário base. Também foi aprovado o adi-
cional do incentivo(14º) para os ACE. A conquista é resultado 
da persistência dos dirigentes do Sindsaúde na regional de 
Sobral e da Associação dos ACS de Graça. No dia 06/09, a dire-
tora do Sindsaúde, Solange Ponte, acompanhada do advo-
gado Roberto Rebouças e do presidente da Associação dos 
Agentes Comunitários de Saúde do município de Graça, Braz 
Azevedo, participaram de uma mesa de negociação com gesto-
res de Graça, quando foi aprovada a proposta de lei para 
implantar o incentivo financeiro de 25%, para os ACS, e o adici-
onal(décimo quarto) dos ACE.

Sindsaúde discute com vereadores as demandas de 
servidores municipais. A presidente do Sindsaúde, Marta 
Brandão, participou no dia 28/09 de audiência pública na 
Câmara de Vereadores de Cascavel. A audiência, requerida 
pelo vereador Luciédson, contou também com a participação 
dos vereadores Rodrigo e Gleison, além da presença de técni-
cos e auxiliares de enfermagem e saúde bucal, laboratório, 
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, 
além de profissionais de nível superior.

Na pauta, a perda do direito do adicional de insalubridade 
durante férias e licenças, apesar da previsão em lei e a implan-
tação do Plano de Cargos Carreiras e Salários. Marta Brandão 
propôs que houvesse uma assembleia com as categorias para 
tratar de questões jurídicas relacionadas ao adicional de insa-
lubridade dos profissionais da saúde e ficou de solicitar nova 
reunião com a prefeita Ivonete buscando o atendimento dos 
anseios da categoria.

Sindsaúde garante na Justiça liberação de FGTS para 
servidores municipais. Por decisão da Justiça, 38 servidores, 
sócios do Sindsaúde, tiveram liberados os recursos do FGTS. A 
decisão da Justiça do Trabalho ocorreu durante audiências rea-
lizadas no dia 20/09. A cobrança foi realizada pelo Sindsaúde 
através de ação na Justiça depois que a Prefeitura mudou o 
regime dos servidores de celetista para estatutário, o que deu a 
eles o direito de sacar o saldo de FGTS. Como foi constatado 
que, em vários meses, os recursos do benefício não foram depo-
sitados, o Sindsaúde pediu ainda o pagamento dos meses em 
atraso.

A juíza determinou que a Caixa Econômica Federal libere 
o valor que já esta na conta de cada um e também condenou o 
município a depositar os meses que estão aberto. Os servido-
res devem sacar os valores já depositados sem necessitar 
pagar pelos honorários advocatícios.

Vitória na Justiça para trabalhadores de hospital 
filantrópico. O Juiz da Vara do Trabalho de São Gonçalo do 
Amarante, Konrad Mota, determinou que a Sociedade Hospi-
talar São Francisco do Canindé(Santa Casa), localizada em Para-
curu, passe a pagar o salário dos empregados até o quinto dia 
útil de cada mês. Este hospital atrasa, rotineiramente, o salário 
dos empregados, chegando até 20 dias de atraso. O Sindsaúde 
tentou mediação, por meio do sindicato patronal, mas a 
empresa, nunca se sensibilizou com a situação dos emprega-
dos, preferindo colocar a culpa no governo federal. Sem avan-
ço, a única saída foi o sindicato recorrer à justiça, o que ocorreu 
ainda no final de 2015. O juiz determinou o cumprimento da 
lei e se o hospital não pagar o salário até o quinto dia útil, será 
multado em R$ 100,00 por dia e por empregado.

Servidores de Ibicuitinga denunciam condições pre-
cárias de trabalho. Em visita ao Hospital Municipal de Ibicui-
tinga, dirigentes do Sindsaúde constataram que os trabalha-
dores da unidade de saúde não contam com local adequado 
para repouso. Quem quer descansar, leva rede de casa e arma 
dentro do consultório médico, quando este não está sendo usa-
do. Também falta alimentação para os trabalhadores. Os servi-
dores não recebem adicional de insalubridade nem adicional 
noturno, direitos assegurados pela Lei Municipal Nº 062, de 
09 de dezembro de 1991. Também não é respeitado o direito 
ao Quinquênio, um acréscimo no salário de 5% a cada cinco 
anos de trabalho no município. Os servidores cobram ainda a 
implantação de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários, 
(PCCS) e reajuste salarial, já que a prefeitura não respeita a 

determinação cons-
titucional de reposi-
ção anual da infla-
ção. Neste municí-
pio, todos os servi-
d o r e s  d e  n í v e l 
médio da saúde 
ganham apenas o 
sa lár io  mínimo. 
Com o desconto da 
Previdência Munici-
p a l ,  o  s a l á r i o 
líquido fica em R$ 834,00.  O Sindsaúde vem tentando negoci-
ação com o Prefeito e Câmara de Vereadores, antes de ingres-
sar na justiça.

Depois de reunião com os servidores no dia 08/08, a 
pauta de reivindicações dos servidores e um pedido de reu-
nião foram encaminhados ao prefeito de Ibicuitinga. Caso não 
seja marcada a reunião, o caminho será acionar a Justiça.

Sindsaúde se reúne com procurador do município e 
gestora do Hospital Mãe Bela. Reunião foi realizada no dia 
11/12. Representando Sindsaúde, estavam as(os) dirigentes 
Elza Sônia, Carlos Elias e Marta Brandão. Representando os ser-
vidores, o servidor Elieldo. Na pauta, o pagamento do adicional 
de insalubridade em 20%, a correção salarial, o pagamento em 
dobro no trabalho realizado em feriados, o pagamento do adi-
cional noturno conforme regimento jurídico, o fornecimento 
de EPI's, o piso salarial e o direito ao repouso noturno. 

Na ocasião, também foi discutida a situação de violência a 
que os profissionais estão expostos. Com relação aos EPI,s, foi 
afirmado que o problema já foi solucionado. Quanto ao repou-
so, os gestores se comprometeram a melhorar as condições 
inclusive com instalação de um chuveiro. Em relação ao adicio-
nal noturno e trabalho em feriados, os representantes da pre-
feitura se comprometeram a resolver de imediato. Já quanto à 
correção salarial, eles informaram não ter condições de aten-
der a demanda, mas reafirmaram o compromisso do prefeito 
em instituir piso salarial para as categorias, embora não tenha 
assumindo uma data para envio de lei à Câmara Municipal. O 
Sindsaúde deve pedir uma nova reunião em dezembro para 
tratar da implantação dos pisos. Sobre o adicional de insalubri-
dade, a gestão solicitou que o sindicato envie para análise os 
projetos de lei e laudos de outros municípios.

Justiça anula suspensão ilegal de servidora do Hospi-
tal Municipal. A auxiliar de enfermagem lotada no Hospital 
Municipal de Choró, Gercina Ribeiro, que também é dirigente 
do Sindsaúde, vai receber todos os valores descontados de seu 
salário por conta da suspensão feita de forma arbitrária e ilegal 
no período de 24 de abril de 2013 a 05 de maio do mesmo 
ano. Na ocasião, não houve sequer abertura de processo admi-
nistrativo e Gercina não teve respeitado o direito de defesa. A 
decisão do juiz da comarca de Choró Limão, Welithon Alves de 
Mesquita, foi publicada no dia 28/07. Ele considerou a suspen-
são ilegal, anulando o ato e determinando o ressarcimento de 
Gercina pelos dias em que teve o salário descontado.

PACAJUS

BATURITÉ MILAGRES

GRAÇA

CHORÓ

CASCAVEL

PARACURU

IBICUITINGA

Foi realizada na manhã do dia 23/10, na 
Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, SRTE, uma mediação do Sindsaúde 

com os representantes dos Consórcios de Saúde que 
atuam no interior do Ceará. A presidente do 
Sindsaúde, Marta Brandão, acompanhada da diri-
gente na região do Cariri, Elza Sônia, e do assessor 
jurídico, Vianey Martins, participaram da mediação, 
que contou com a presença de representantes de 13 
consórcios. Os consórcios que atuam em Baturité, 
Aracati, Crato, Barbalha e Acaraú não enviaram 

representantes.
A proposta do Sindsaúde, de que seja elabora-

do um Acordo Coletivo de Trabalho para a categoria, 
hoje sem proteção de uma legislação específica, foi 
bem recebida pelos representantes dos consórcios, 
que afirmaram precisar da concordância do Governo 
do Estado para fazer as mudanças.  Para a diretora do 
Sindsaúde na região do Cariri, Elza Sônia, a media-
ção foi um avanço. “Os representantes dos 
Consórcios se mostraram favoráveis às mudanças e 
este é um passo importante para corrigir os proble-

mas enfrentados pelos trabalhadores” - concluiu.
Uma nova reunião de mediação ficou agenda-

da para o dia 20/11 às 10h30 na SRTE, desta vez, 
devendo contar com a presença do secretário da saú-
de do Estado, Henrique Javi.

Sindsaúde participa de mediação com 
consórcios de saúde no Ministério do Trabalho
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Reunião de mediação em 23/10 na sede da SRTE, em Fortaleza 



[ Servidores do Estado ]

O Sindsaúde se uniu a outras entidades 
representativas de servidores públicos da 
saúde do Estado para discutir junto ao 
governo estadual o acesso à aposentadoria 
especial. Uma reunião foi realizada no dia 
20/09 na Secretaria do Planejamento do 
Estado, Seplag.

Na reunião, �cou acertado, então, que 
os sindicatos solicitariam à Seplag que seja 
regulamentado, a nível do Estado do Ceará,  
por decreto ou portaria, a prerrogativa do 
servidor publico pleitear a aposentadoria 
especial. A Seplag, por sua vez, submeterá o 
assunto à Procuradoria Geral do Estado do 
Ceara. Caso o parecer da Seplag e o pedido 
dos sindicatos sejam aceitos, os servidores 

poderão fazer o pedido de aposentadoria 
especial, de forma individual. A regula-
mentação desta aposentadoria no Estado 
permitirá que os servidores da saúde se apo-
sentem com 25 anos de serviços prestados.

Os servidores da saúde do Estado, de 
diversas categorias, trabalham expostos a 

agentes nocivos e prejudiciais à saúde, o que 
assegura a estes o direito à aposentadoria 
em condições especiais, de acordo com 
determinação do Supremo Tribunal Fede-
ral, STF. No entanto, essa determinação não 
tem sido cumprida e os servidores que 
ingressam com pedido de aposentadoria 
especial ou não tem resposta ou tem o 
pedido negado, tendo que recorrer à Justiça 
para resolver uma situação que poderia ser 
solucionada a nível administrativo.

“Estamos dando um passo inicial em 
relação à aposentadoria especial aqui no 
Estado do Ceará” – a�rmou a diretora do 
Sindsaúde, Silvânia Lopes. 

Sindicatos lutam pelo acesso à aposentadoria especial 
de servidores da saúde do Estado

Sindsaúde participa de reunião sobre política 
habitacional para servidores municipais

[ Servidores de Fortaleza ]

O diretor do Sindsaúde, Messias 
Carlos, participou de reunião com 
integrantes da Frente das Entida-

des Representativas dos Servidores e 
Empregados Públicos de Fortaleza, Fer-
sepFor, na Secretaria do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Sepog, no dia 29/09, 
quando foram de�nidas as regras para a 
nova política habitacional destinada aos 
servidores municipais. A Política, lançada 

no último dia 19/09, atende ao compro-
misso �rmado durante a Mesa Permanen-
te de Negociação 2017 e vai disponibilizar 
para �nanciamento subsidiado pela 
prefeitura 578 unidades habitacionais no 
bairro Passaré.

Para ter acesso ao �nanciamento, é 
preciso ter uma renda familiar entre R$ 
2.600,00 e R$ 6.500,00. O diretor do Sind-
saúde, Messias Carlos, defendeu a amplia-

ção do programa com uma proposta que 
atenda pro�ssionais como os agentes de 
saúde, que em sua maioria não tem renda 
familiar dentro dos critérios exigidos para 
a aquisição dessas unidades habitacionais. 

O cadastro para sorteio foi iniciado 
no dia 18 de outubro e prossegue até o dia 
03 de novembro. O sorteio eletrônico está 
programado para o dia 20 de novembro, 
com transmissão ao vivo pela TV.

Dirigentes do Sindsaúde participam de reunião na Seplag  

[ Setor privado ]

Trabalhadores do setor privado podem aderir a plano de 
saúde, sem carência e sem coparticipação

O  p l a n o  d e  s aú d e  é  u m a 
novidade da Convenção Coletiva de 
Trabalho �rmada este ano com o 
sindicato patronal, representante do 
setor privado,  que abrange os 
empregados de hospitais, clínicas em 
geral,  consultórios médicos e 
o d onto l ó g i c o s ,  l ab or atór i o s , 
empresas  de  plano de  saúde, 
empresas de transporte/remoção de 
pacientes, empresas de home care, 
etc. O empregado destas empresas 
poderá aderir ao plano de saúde  

HAP VIDA, sem carência, com 
p r e ç o s  m e n o r e s  e  s e m  c o -
participação. Uma vantagem para os 
trabalhadores, que poderão fazer 
consultas e exames pagando apenas a 
mensalidade sem nada de acréscimo. 
Para agendar uma visita ao seu local 
de trabalho, ligue para o plantão do 
Sindsaúde (85) 3251-9054 ou para 
RBS Plano de Saúde, fones (85) 
98512-3106 (Oi), (85) 99185-3351 
(claro) e (85) 3021-0649. Fale com 
Samuel ou Sabrina.

FAIXA 
ETÁRIA

NOSSO PLANO
A+H+O
ENFERMARIA

MIX
A+H+O
ENFERMARIA

PLENO
A+H+O
ENFERMARIA

00-18 R$ 93,88 R$ 122,05 R$ 187,76

19-23 R$ 93,88 R$ 122,05 R$ 187,76

24-28 R$ 93,88 R$ 122,05 R$ 187,76

29-33 R$ 93,88 R$ 122,05 R$ 187,76

34-38 R$ 93,88 R$ 122,05 R$ 187,76

39-43 R$ 93,88 R$ 122,05 R$ 187,76

44-48 R$ 215,92 R$ 280,70 R$ 431,84

49-53 R$ 215,92 R$ 280,70 R$ 431,84

54-58 R$ 215,92 R$ 280,70 R$ 431,84

59 Acima R$ 487,24 R$ 633,41 R$ 974,48

Valores



Combate ao câncer de mama.
Essa luta eu carrego no peito!

Com o apoio e parceria do 
Sindsaúde e Fametro, a ação 
Amigos do Peito foi realizada 

no dia 09/10 pelo Grupo de Estudos 
em Micropigmentação. Dezenove 
mulheres foram bene�ciadas este ano.  
Quatorze micropigmentadoras e este-
ticistas voluntárias participaram da 
ação. Além da aplicação da técnica, as 
mulheres participaram de outras ativi-
dades como palestras e o�cinas na área 
de nutrição, terapias integrativas e pro-
moção da auto-estima. Ao �nal do dia, 
o sentimento era de gratidão. A conta-
dora Wanda Farias, que recebeu a 
micropigmentação da aréola da 
mama, disse se sentir renovada depois 
de um dia inteiro de atividades tão 
especiais. “Estou saindo daqui de cor-
po e alma limpa, lavada. A palavra que 
resume o que eu sinto é gratidão” – a�r-
mou.  Já a manicure Elisabeth Xavier 

venceu o câncer de mama há dois 
anos e agora é só felicidade. “Adorei 
o resultado. Agora, estou mais feliz 
e a auto estima lá em cima” – 
comentou.

Cerca de 
80 mulheres já 
foram bene�-
ciadas com a 
Ação Amigos 
do Peito.

Dirigente do Sindsaúde, 
Madalena Policarpo, acom-
panha procedimentos de mi-
cropigmentação em mulhe-
res que venceram o câncer 
de mana.
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Ação Amigos do Peito leva autoestima 
a mulheres mastectomizadas 
Ação Amigos do Peito leva autoestima 
a mulheres mastectomizadas 

O Sindsaúde conquistou em negociações coletivas o direito de 
trabalhadores e trabalhadoras se ausentarem do trabalho sem prejuízo na 
remuneração para realizar consultas e exames preventivos do câncer de 
mama e colo do útero e do câncer de próstata. Tanto na CCT da Rede 
Privada como da Filantropia, estão asseguradas duas folgas anuais para 
mulheres e uma folga para homens com mais de 40 anos.

De olho na prevenção do câncer

Os trabalhadores da UPA do Eusébio 
voltaram a ter acesso às máscaras 
descartáveis para trabalhar e uma 

estrutura adequada pra repouso. A medida 
foi tomada após protesto realizado no dia 
29/09, quando uma encenação teatral 
denunciou a falta de máscaras para traba-
lhar e a ausência de espaço adequado para o 
repouso dos funcionários. A ação foi reali-
zada por dirigentes do Sindsaúde, que rece-
beram várias denúncias desde que o Insti-
tuto de Técnica e Gestão Moderna – ITGM 
- passou a gerir a UPA do Eusébio em 
setembro deste ano. Os trabalhadores estão 
sobrecarregados, assumindo várias fun-
ções, o que compromete a qualidade do ser-
viço prestado. Pacientes denunciam que 
não há maqueiros e que muitas vezes preci-
sam se deslocar para Fortaleza em busca de 
atendimento por conta da precariedade na 
UPA do Eusébio.

O caso foi encaminhado para o Ministé-
rio Público do Estado e uma reunião foi soli-

citada com o prefeito Acilon Gonçalves. 
Para a presidente do Sindsaúde, Marta Bran-
dão, é preciso combater essas formas de tra-
balho que se multiplicam em todo o país, 
com essas organizações sociais que ocupam 
cada vez mais espaços no serviço público, 
não respeitando os direitos dos trabalhado-
res nem dos pacientes.  “Não podemos acei-
tar que a população e os trabalhadores 
sejam ainda mais sacri�cados por conta de 
uma má gestão. Saúde não é mercadoria e 
não pode ser sucateada para gerar lucros 
para esses institutos” – concluiu.

Após protesto, trabalhadores da UPA do Eusébio 
voltam a usar máscara e ter estrutura para repouso

Ato realizado no dia 26/09, em frente a UPA do Eusébio 
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Sindsaúde envia 
ACS a Brasília para 

defender o piso
Uma comitiva de agentes de saúde do 
Ceará de vários municípios em que o 
Sindsaúde mantem associados  foi a 
Brasília para pressionar pela  votação 
da PEC 22/2011 que reajusta o piso 
salarial para R$1.600,00 para os ACS e 
ACE. A proposta foi aprovada na 
Comissão Especial no dia 16/08 e 
aguarda votação na Câmara e no 
Senado. Para se tornar lei, é necessário 
que a proposta seja aprovada por 2/3 
dos votos dos deputados e senadores, 
ou seja, 342 deputados e 54 senadores, 
em dois turnos, o que, na atual con-
juntura de retrocessos, precisa muita 
mobilização. No momento, o governo 
golpista de Temer só tem dinheiro 
para comprar parlamentares e agradar 
os empregados com renúncia �scal.



Ex-empregados do IDGS ainda podem pleitear verbas rescisórias

A Coosaúde (Cooperativa 
d e  T r a b a l h o  d o s 
Pro�ssionais de Saúde do 

Estado do Ceará)  está obrigando 
os cooperados a assinarem uma 
declaração, sem data, na qual o 
cooperado diz que trabalha de 
forma autônoma e sem subordi-
nação. Esta declaração constitui 
assédio organizacional, já que os 
cooperados da Coosaúde são obri-
gados a registrar ponto eletrônico 
e cumprir escalas �xas de traba-
lho. Além disso, sabe-se que todo 
trabalho de enfermagem pelas 
normas do COFEN tem subordi-

nação, sobretudo dos técnicos de 
enfermagem. Isto é tão verdade 
que toda escala tem assinatura de 
uma che�a. Para a assessoria jurí-
dica do Sindsaúde, o que a 
Coosaúde está querendo é forjar 
provas  inexistentes para tentar  se 
livrar de uma condenação na ação 
judicial coletiva que está respon-
dendo na Justiça do Trabalho.

O Sindsaúde orienta os coo-
perados a não assinarem esta frau-
de imposta pelos donos da coope-
rativa e está denunciando o caso 
ao Ministério Público.  

Assédio na Coosaúde: cooperativa obriga trabalhadores 
a assinarem declaração com informações inverídicas

Dirigentes do Sindsaúde na 
região do Cariri realizaram no 
dia 03/10 um ato de protesto 

em frente ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, na cidade de Crato. O 
Sindsaúde foi cobrar maior número de 
auditores �scais para dar seguimento 
às denúncias feitas pelos sindicatos 
contra empresas locais. Atualmente, o 
MTE no Crato conta com apenas um 
�scal para atender demanda de 53 

municípios. O protesto ganhou 
d e s t a qu e  c om  re p e rc uss ã o  na 
imprensa.

Crato - Trabalhadores protestam contra a falta de 
fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego no Cariri 

A Justiça concedeu prazo até o dia 30 
de novembro deste ano  para que 
os ex-empregados do Instituto de 

Desenvolvimento Tecnológico e Gestão 
de Saúde, IDGS, possam pedir suas verbas 
rescisórias. Isto só foi possível porque exis-
te uma Ação Civil Pública  ajuizada pelo  
Ministério Público do Trabalho, na qual o 
sindicato também ingressou como tercei-
ro interessado. Assim, quem não deu en-
trada em ação contra o IDGS ou teve seu 

processo arquivado por não comparecer 
às audiências ainda pode se habilitar na 
Ação Civil Pública para pleitear a multa 
de 40% sobre o FGTS, férias, 13º salário 
etc. Para isto, basta entregar até do dia 
30 .11 .2017  no  S etor  Jur íd ico  do 
Sindsaúde os seguintes documentos: có-
pia da carteira de trabalho (folha onde 
tem o retrato, quali�cação e contrato com 
IDGS), do RG e do CPF e cópia do termo 
de rescisão de contrato de trabalho ou de 

um contracheque. Não precisa autenticar 
as cópias.

Entre 2009 e 2013, a secretaria muni-
cipal da saúde de Fortaleza chegou a con-
tar com 4.488 pro�ssionais terceirizados 
do IDGS na folha de pagamento. Todos fo-
ram demitidos em 2013 e não receberam 
um centavo dos direitos trabalhistas. O 
maior calote coletivo que se tem notícia 
na justiça do trabalho do Ceará.

Os trabalhadores da empresa Easy 
Life Emergências Médicas, que presta 
serviços para o ISGH em Fortaleza, ainda 
não receberam os salários referentes ao 
mês de setembro. Os cerca de 70 profissio-
nais também estão sem receber vale trans-
porte, vale-alimentação e horas extras. O 
Sindsaúde pediu mediação à Procurado-
ria Regional do Trabalho, PRT, com o sindi-
cato patronal e a empresa. Também foi 
solicitada fiscalização da Superintendên-
cia Regional do Trabalho e Emprego, SRTE.

Empresa que presta serviços ao 
ISGH atrasa salários e benefícios 


