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Representações�da�enfermagem�
se�unem�na�luta�pela�aprovação�
do�piso�nacional�da�categoria

CONFIRA�AINDA�NESTA�EDIÇÃO:

SAMU�‒�APÓS�DENÚNCIAS�DE�
PERSEGUIÇÃO�E�ASSÉDIO�MORAL,�
SERVIÇO�GANHA�NOVA�GESTÃO

Sindsaúde,� Sindifort,�
Senece,�Assec�e�Coren�Ceará�
lançaram� no� dia� 09/07,� no�
auditório�do�Sindsaúde,�em�
Fortaleza,�a�Frente�Cearense�
pela� Valorização� da� Enfer-
magem.�O�objetivo�é�fortale-
cer� ainda� mais� a� luta� pela�
aprovação�do�PL�2564,�que�
institui� o� piso� nacional� da�
enfermagem�e�jornada�de�30�
horas�semanais,�com�o�apoio�
de� parlamentares� e� outras�
entidades�de�classe.�Entre�os�
convidados�presentes,�esta-
vam� o� deputado� federal�
Odorico�Monteiro,�os�depu-
tados�estaduais�Carlos�Felipe�

e�Augusta�Brito,�e�as�verea-
doras� Sâmia� Brandão(São�
Benedito),�Rosy�Andrade(Ba-
turité)�e�Priscila�Magalhães(-
Canindé),� representando�os�
municípios�de�Canindé,�Batu-
rité�e�São�Benedito.�

As� mobilizações� con-

juntas� que� deram� maior�
visibilidade� à� luta� pelo� PL�
2564,�que�aguarda�ser�colo-
cado� em� pauta� pelo� presi-
dente� do� Senado,� Rodrigo�
Pacheco,� começaram� no�
mês�de�maio�e�vem�manten-
do� intensa�agenda�de�ativi-
dades.
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SINDSAÚDE�VISITA�POSTOS�DE�SAÚDE�
EM�SITUAÇÃO�PRECÁRIA�E�COBRA�
SOLUÇÕES�DA�PREFEITURA
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SÃO�MATEUS�‒�HOSPITAL�NÃO�
CUMPRE�LIMINAR�DA�JUSTIÇA�E�AINDA�
AMEAÇA�COBRAR�DEVOLUÇÃO�DE�
INSALUBRIDADE�JÁ�PAGA

FNARAS�SURGE�COMO�NOVA�FORÇA�NA�
LUTA�POR�DEMANDAS�DOS�ACS�E�ACE�
DE�TODO�O�BRASIL�

ACORDOS�COLETIVOS�-�AVANÇOS�
E�IMPASSES

Lançamento�da�Frente�Cearense�pela�Valorização�da�Enfermagem,�em�09/07.

INTENSA�AGENDA�DE�ATIVIDADES�PELA�VALORIZAÇÃO�DA�ENFERMAGEM

Assembleia�unificada�na�
Praça�do�Ferreira,�em�15/06

Visitas�a�unidades�de�saúde�em�
vários�municípios�(região�do�Cariri,�
Sobral,�Iguatu�e�Quixeramobim)

Carreata�em�Fortaleza,�
em�16/05

Caminhada�pelas�ruas�do�
Centro�de�Fortaleza,�em�30/06�

Intervenção�na�Praça�da�Bandeira�
em�memória�das�mais�de�500�mil�
vidas�perdidas,�em�30/06�

Concentração�na�Praça�da�Bandeira,
em�30/06�
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O�Sindsaúde�Ceará�preparou�uma�minu-
ta�de�lei�que�está�sendo�levada�a�várias�prefei-
turas�com�o�objetivo�de�regulamentar�a�dis-
tribuição�de� recursos�do�Previne�Brasil�nos�
moldes�do�que�era�praticado�com�o�PMAQ�e�
em� alguns�municípios� com�as� necessárias�
atualizações� buscando� que� a� lei� reflita�
justiça� pelo� esforço� dos� profissionais.� A�
proposta� prevê� que� a� verba� do� Previne�
Brasil,�que�substituiu�o�PMAQ,�seja�distri-
buída� igualitariamente� entre� os� partici-
pantes�do�programa,�na�Estratégia�Saúde�
da�Família,�sem�haver�distinção�ou�desi-
gualdade�de�valores,�entre�nível�superior,�
médio�e�fundamental�da�saúde.�Os�recur-
sos� são� repassados� pelo� Ministério� da�
Saúde� aos� municípios.� Os� valores� do� programa� serão�
recalculados� a� cada� quatro� competências� e� serão� transferidos�mensalmente,� sendo�
necessário�acompanhamento�dos�trabalhadores�e�de�seu�sindicato.

Sindsaúde�leva�a�prefeituras�minuta�
de�lei�para�distribuição�de�recursos�do�
Previne�Brasil

O�Sítio�está,�aos�poucos,�retomando�as�
atividades�e�foi�reformado�durante�o�período�em�
que�permaneceu�fechado�em�decorrência�das�
medidas�sanitárias.�O�espaço�ganhou�parquinho,�
praça,�redário�e�quadra�de�vôlei�de�areia.�
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Rua�Padre�Mororó,�670�‒�CentroFortaleza�‒�Ceará�‒�CEP�60015-220falecom@sindsaudeceara.org.br

www.sindsaudeceara.org.br

������(85) 3212.4577(85)98415.9834 

Proposta�do�Sindsaúde�Ceará�para�Projetos�de�Leis�Municipais�de�Distribuição�dos�Recursos�do�Programa:

Informações�e�inscrições�para�sorteio�de�hospedagem�no�sítio�em�Beberibe�pelos�
números:�(85)3212-4577�ou�(85)99917-6022.�Ou�ainda�no�site�ou�APP�Sindsaúde�Ceará.
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Covardia. � Esta� palavra�
resume�a�atitude�do�Hospital�São�
Mateus,�que,�além�de�fazer�mano-
bras� jurídicas� para� não� cumprir�
liminar�da�Justiça,�ainda�ameaça�
cobrar� a� devolução� dos� valores�
do�adicional�de� insalubridade�já�
pagos.� O� Sindsaúde� recorreu� à�
Justiça� para� impedir� mais� essa�
atitude�covarde�da�gestão�do�São�
Mateus�contra�seus�empregados.�
O�adicional�de� insalubridade�de�
40%�foi�garantido�em�liminar�em�
ação� impetrada� pelo� Sindsaúde� Ceará.�
Além� do� São� Mateus,� empregados� de�

outras�dezesseis�unidades�de�saúde�tam-
bém�tiveram�o�adicional�de�insalubridade�
garantido�através�de�liminar�da�Justiça.

São�Mateus�‒�Hospital�não�cumpre�
liminar�da�Justiça�e�ainda�ameaça�cobrar�
devolução�de�insalubridade�já�paga

O�Sindsaúde�entregou�a�proposta�
de� acordo� ainda� em� 2020,� mas� os�
patrões� do� Hapvida� só� iniciaram�
negociação� após� o� protesto� com�
cortejo� fúnebre� em� frente� ao� prédio�
administrativo�da�empresa,� realizado�
no� dia� 17/06.� As� negociações� estão�
avançando� e� o� Sindsaúde� espera�
g a r a n t i r � c o n qu i s t a s � p a r a � o s�
trabalhadores� desta� empresa,� que�
tanto� lucrou� nos� últimos� anos,�
principalmente�com�a�pandemia.

Protesto�com�cortejo�fúnebre�em�frente�ao�prédio�
administrativo�do�Hapvida,�em�17/06.

Hapvida

Acordo�garante�licença�para�vítimas�de�violência�doméstica.

Depois�de�alguns�impasses,�a�nego-
ciação�avançou�e,�em�assembleias�virtu-
ais�realizadas�em�16/07,��os�funcionários�
da�cooperativa�avaliaram�e�aceitaram�a�
proposta,� que� ficou� assim:� reajuste� de�
5,50%� nos� salários� e� pisos,� reajuste� de�
9%� no� vale� alimentação,� que� passará�
para� R$� 663,47,� e� de� 6,76%� no� Auxílio�
Creche/Babá.�Além�disto,�a�Unimed�For-
taleza�concordou�com�as�seguintes�pro-
postas�do�Sindsaúde:�

Dois� dias� de� licença,� sem�prejuízo�
da� remuneração� e� demais� benefícios,�
para�empregada�que�for�vitima�de�vio-
lência�doméstica;�

Ausência� permitida,� sem� prejuízo�
da�remuneração,�durante�três�vezes�por�
ano,�para�que�homem�ou�mulher�possa�
fazer�prevenção�ao�câncer.

Unimed�Fortaleza

Acordos�Coletivos�-�
avanços�e�impasses

Fo
to
:�C

ris
th
ya
na

�A
br
eu



Sindsaúde�visita�postos�de�saúde�
em�situação�precária�e�cobra�
soluções�da�prefeitura

ostos�de�saúde�de�Fortaleza�em�Pcondições�precárias�levando�
risco�para�trabalhadores�e�

usuários.�Foi�isso�que�o�Sindsaúde�
Ceará�encontrou�em�visitas�aos�
postos�de�saúde�Fausto�Freire,�no�
Parque�Santa�Maria�e�Monteiro�de�
Moraes,�na�Sapiranga.�Mofo�e�
rachaduras�nas�paredes�e�até�água�
suja�brotando�do�chão�são�alguns�dos�
problemas�encontrados.�O�Sindsaúde�
já�pediu�explicações�e�providências�à�
Prefeitura.

Saiba�mais�em�
nossas�mídias�sociais.�
Acesse�e�fique�
bem�informado!

Posto�Monteiro�de�Moraes,�
na�Sapiranga,�
em�29/06.

Posto�Fausto�Freire,�
no�Parque�Santa�Maria,

em�05/07.

www.sindsaudeceara.org.br



A�categoria�dos�ACS�e�ACE�de�todo�o�
Brasil� conta� desde� o� começo� deste� ano�
com�uma�nova�entidade�para�fortalecer�as�
lutas�nacionais�da�categoria.�É�o�Fnaras,�
Fórum�Nacional�das�Representações�dos�
ACS� e� ACE.� O� Sindsaúde� participou� da�
criação� da� nova� entidade,� onde� tem�
representantes� na� direção:� Quintino�
Neto,�ACE�de�Fortaleza,�Delivânia�Santos,�
ACS�de�Caucaia�e� Iracema�Alves,�ACS�de�
Maracanaú.�Entre�as�bandeiras�de�luta�do�
Fnaras�estão�o�reajuste�do�piso�nacional,�
que� concluiu� seu� escalonamento� neste�
ano�de�2021,�a�qualificação�com�realiza-
ção� de� cursos� técnicos� e� a� proposta� de�
emenda�constitucional�que�deve�comba-
ter�a�precarização�das�relações�de�traba-
lho�dos�ACS�e�ACE,�que�ainda�sofrem�Brasil�

afora�com�contratações�temporárias,�sem�
vínculo�e�com�terceirizações.�Esta�mesma�
PEC,� defendida� pelo� Fórum,� também�
deve� tratar� da� aposentadoria� especial�
para�ACS�e�ACE.�Do�dia�22�a�24�de�junho,�
dirigentes� do� Sindsaúde� estiveram� em�
Brasília�junto�à�presidente�e�à�assessoria�
jurídica�do�Fórum,�Valda�e�Elane�Alves,�em�
articulações� junto� aos� parlamentares�
para�tratar�destas�demandas.

FnarasFnaras�surge�como�nova�força�na�Fnaras�surge�como�nova�força�na�
luta�por�demandas�dos�ACS�e�ACE�
de�todo�o�Brasil�

Confira�a�tabela�e�entre�em�contato�
com�o�Sindsaúde�pra�aderir�ao�Plano:

(85)3255.4556��(85)99830.3376

Diretores�do�Fnaras�em�articulações�em�Brasília,�em�22/06.

�é�o�novo�benefício�para�sócios�do�Sindsaúde
Plano�de�saúde�sem�coparticipaçãoPlano�de�saúde�sem�coparticipaçãoPlano�de�saúde�sem�coparticipação

Fique�sócio�e�veja�mais�vantagens�Fique�sócio�e�veja�mais�vantagens�
pra�aderir�ao�Plano�de�Saúde:�pra�aderir�ao�Plano�de�Saúde:�

Fique�sócio�e�veja�mais�vantagens�
pra�aderir�ao�Plano�de�Saúde:�

Nosso�Plano Enfermaria
Fortaleza

00�a�43�anos 143,74
44�a�58�anos 355,76
A�partir�de�59�anos 861,29

137,59
340,53
824,43

Enfermaria
Cariri

Direito�a�um�Plano�Odontológico�por�R$�12,11,�
mesmo�sem�aderir�ao�plano�de�saúde.

Carência�zero�pra�quem��aderir�até�agosto/2021;

Pode�colocar�como�dependentes�o(a)�cônjuge�e��
filhos,�com�até�21�anos�ou�até�24,�se�universitário;�

Desconto�em�folha�ou�por�boleto�bancário;

Os�sócios�do�Sindsaúde�
podem�desfrutar�de�um�
novo�benefício.�É�o�Plano�
de�Saúde�Hapvida.�Desde�o�
mês�de�junho,�os�trabalha-
dores�da�saúde�sindicaliza-
dos�ao�Sindsaúde�Ceará�
poderão�dispor�de�um�
plano�de�saúde,�SEM�
COPARTICIPAÇÃO,�dentro�
da�rede�própria�do�
Hapvida,�através�do�plano�
Nosso�Plano.�



Retaliação�com�cortes�de�horas�extras,�
mudanças�arbitrárias�nos�plantões�e�
perseguições� estavam� deixando� a�

rotina�de�trabalho�no�Samu�Ceará�ainda�mais�
insalubre.�No�dia�23/06,�servidores�do�Samu�
realizaram�com�o�Sindsaúde�um�protesto�em�
frente� à� Secretaria�da� Saúde�do�Ceará.� Eles�
chegaram�a�fechar�a�rua,�pedindo�providênci-
as�para�o�fim�do�assédio�moral�e�mais�valori-
zação�para�a�categoria.�Após�repercussão�na�
imprensa,� a� coordenadora� de� enfermagem�
do�Samu�foi�afastada�e�uma�nova�gestão�rece-
beu�o�Sindsaúde�no�dia�06/07�para�tratar�das�
demandas�da�categoria.�Os�servidores�que-
rem� melhores� condições� de� trabalho� e� a�
implantação�das�horas�extras�no�contrache-
que�para�evitar�novas�ameaças�que�represen-
tem�perdas�em�suas�remunerações.

Samu�-�Após�denúncias�de�
perseguição�e�assédio�moral,�
serviço�ganha�nova�gestão

PRESSÃO
          NO

 
Pacheco

FRENTE CEARENSE PELA VALORIZAÇÃO DA ENFERMAGEM - PISO E 30 HORAS JÁ! 

Protesto�com�servidores�do�Samu�
em�frente�à�Sesa,�em�23/06.
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