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UNIMED�FORTALEZA�-�SINDSAÚDE�CEARÁ�REJEITA�
PROPOSTA�DE�ACT�COM�REAJUSTE�ABAIXO�DA�INFLAÇÃO

A Unimed Fortaleza propõe reajustes diferenciados que variam de 4% a 8%, 
dependendo da faixa salarial. O Sindsaúde Ceará quer reajuste com reposição da 

inflação medida pelo IPCA, que foi de 12,13%.

condições de vida dos empregados da 
categoria. “Não podemos aceitar que os 
acordos e convenções sejam usados para 
reduzir ainda mais o poder de compra dos 
trabalhadores da categoria” – afirmou a 
diretora do Sindsaúde, Adriana Moura. 

 A direção do Sindsaúde Ceará, em 
reunião realizada na terça-feira, 19/07, 
rejeitou a proposta da Unimed Fortaleza, 
que oferece um índice de reajuste que nem 
sequer cobre as perdas com a inflação. Os 
patrões da Unimed Fortaleza oferecem 
reajuste diferenciados que variam de 4% a 
8%. De acordo com o IPCA, a inflação de 
maio de 2021 a abril de 2022, foi de 12,13%. A 
data base dos empregados da Unimed 
Fortaleza é no mês de maio.
 O  S i n d s a ú d e ,  e m  t o d a s  a s 
negociações, trabalha para melhorar as 

Vamos aumentar a pressão 
por uma proposta digna 
para os empregados e 

empregadas da Unimed 
Fortaleza. 

22/07
sexta-feira

6h30

Local: Hospital Regional 
da Unimed, Fortaleza 

Pelo ACT 2022 com reajuste
 digno para quem cuida da vida!



2

Edição Especial�-�ACT�Hapvida�
Julho 2022

10.000 

 A proposta foi apresentada em reunião 
no dia 18/07, com a participação, pela Unimed, 
da gerente de RH, da chefe do jurídico e do 
assessor de relações trabalhistas, e, pelo 
Sindsaúde, das dirigentes sindicais, Regina 
Moraes e Adriana Moura, e do assessor jurídico 
Vianey Martins. 
 A proposta apresentada, que foi rejeitada 
pelo sindicato, previa:

 8% de reajuste para os salários até R$ 
2.005,51. Este reajuste seria implantado na folha 
de pagamento de julho de 2022 e seria 

AS NEGOCIAÇÕES CONTINUAM

O Sindsaúde Ceará reforça que a proposta foi rejeitada e que as 
negociações vão continuar. Para isso, é importante que os empregados 
participem das mobilizações organizadas para fortalecer esta luta. 

RETRATAÇÃO - Atendendo à ordem expedida no processo 3000428-12.2017.8.06.0221, o 
SINDSAÚDE retrata-se das denúncias atribuídas a MICHELLE DUTRA DOS SANTOS, no “O 

Termômetro”, Ed. 82, mar/2017.  

. em exercício: Messias Carlos
Messias Carlos

Diretor de Comunicação: Glayson Melo.

PROPOSTA�APRESENTADA�PELA�UNIMED�FORTALEZA

retroativo a maio de 2022; o retroativo seria pago 
na folha de julho de 2022.

 4% de reajuste para os salários acima de 
R$ 2.005,51, de maio a novembro de 2022, sendo 
o retroativo pago na folha de julho de 2022; em 
dezembro de 2022; seria aplicado o percentual 
de 8% sobre os salários praticados em abril de 
2022, sem retroatividade. 

5% de reajuste do vale-alimentação
8% de reajuste do Auxílio Creche/Babá

Na sexta-feira, 22/07, às 6h30, vamos aumentar a pressão por uma proposta digna para os 
empegados e empregadas da Unimed Fortaleza. Vai ser ao lado do Hospital Regional da Unimed, 
em Fortaleza.
Pelo ACT 2022 com reajuste digno para quem cuida da vida!


