
Sancionada lei que institui 
o piso salarial dos ACS
 vinculados ao Estado

Cerca de duzentos agentes comunitários de saúde 
e sindicalistas participaram do ato simbólico, 

realizado no Palácio da Abolição no dia 27 
de março de 2015.

erca de 50 servidores da 

Csaúde de nível médio do 
Estado compareceram 

no dia14 de março de 2015 ao 
encont ro  p romov ido  pe lo  
Sindsaúde para debater as 
q u e s t õ e s  r e l a t i v a s  à s  
reinvindicações da categoria. O 
encontro, realizado no auditório 
do sindicato, marcou o início de 
uma nova fase de negociações com 
o Governo do Estado, que tem se 
mostrado aberto ao diálogo com a 
categoria. 

Servidores do Hospital Geral 
de Fortaleza, HGF, Hospital 
Infantil Albert Sabin, Hospital São 
José, Hospital do Coração, 
Hospital Mental de Messejana e 
Hospital Geral Cesar Cals 
trouxeram para o debate temas 
como a redução das gratificações, 
ocorrida em janeiro de 2013, que 
provocou distorções de toda 
ordem entre os servidores, os 
erros  re lat ivos  à  Parce la  
Nominalmente Identificada, a PNI, 
a ascensão funcional do servidor, a 
criação de pisos salariais, a 
exemplo do que já ocorre em 
outros lugares, o atraso no 
pagamento da produtividade e a 
me lhor ia  no  a tend imento  
prestado pelo ISSEC. Todos os 
assuntos estão na pauta, entregue 
ao secretário da Saúde, Carlile 
Lavor, e ao governador Camilo 
Santana.

Ao final do encontro, foi 
formada uma comissão de 
negociação com representantes 
de todos os hospitais. Para quem 
compareceu ao encontro, a 
avaliação foi positiva. “É muito 
importante a gente participar 
dessas reuniões com o sindicato. 
Assim, a gente tira dúvidas, 
discute o que é importante e luta 
pelos nossos direitos”  afirmou 
C l é a  L i m a ,  t é c n i c a  d e  
enfermagem do HGF. “Achei ótimo 
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 evento marcou a sanção da lei 15.774/2015 que instituiu o piso 

Osalarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) vinculados ao 
Estado do Ceará. Na ocasião, o Governador Camilo Santana 

entregou mensagem ao presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho 
Albuquerque, que assegura o reajuste do piso de acordo com o índice de 
reajuste dos servidores estaduais, desde que não seja inferior ao 
reajuste previsto pelo Governo Federal para o mesmo piso. A atitude é 
uma resposta à categoria, que não estava satisfeita com os vetos às 
emendas dos deputados Audic Mota(PMDB) e Elmano de Freitas(PT), que 
tratavam dos índices de reajuste do piso dos ACS.

A reivindicação dos agentes comunitários de saúde (ACS) foi levada 
ao governador ainda na campanha eleitoral, quando ele assinou carta 
compromisso, assegurando o pagamento do piso nacional dos ACS 
vinculados ao Estado. A mensagem, encaminhada pelo governador 
Camilo Santana, foi lida no plenário da Assembleia Legislativa, no dia 24 
de fevereiro e foi aprovada no dia 26 do mesmo mês, depois de quase 
cinco horas de discussões com a presença da categoria nas galerias do 
plenário.  A lei prevê o pagamento do piso de R$1.014,00 retroativo a 
janeiro de 2015. 

A luta continua A presidente do Sindsaúde, Marta Brandão, 
aproveitou a oportunidade para entregar ao governador Camilo Santana 
a minuta do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de 
Saúde, ACS e conversou sobre.a pauta de reivindicações dos servidores, 
que inclui a formação de uma comissão de servidores da saúde do Estado, 
que devem negociar junto ao sindicato e ao poder executivo as demandas 
da categoria, outro compromisso assumido por Camilo durante a 
campanha eleitoral.  

Encontro com servidores da saúde do 
Estado  define pauta de reivindicações
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discutir essas questões do nosso 
interesse aqui. Tudo o que foi 
debatido na reunião vou levar pros 
colegas lá do hospital que não 
vieram”  disse o auxiliar de 
Patologia Cl ínica, Antônio 
Francisco Nascimento. “Espero 
que ele(o governador) cumpra 
com os compromissos dele, 
valorizando mais o funcionário 
público” - finalizou.

Pa ra  a  p re s idente  do  
Sindsaúde, Marta Brandão, o 
encontro foi muito positivo. “A 
formação dessa comissão com 
representantes de todos os 
hospitais só reforça o nosso 
sentimento de unidade, a 
principal bandeira do Sindsaúde”- 
afirmou. 

A pauta de reivindicações 
aprovada no encontro dos 
servidores de nível médio da saúde 
do Estado do Ceará contempla os 
seguintes itens:

1. Retorno das gratificações aos 
patamares  prat icados  até  
dezembro de 2012;
2. Correção do cálculo da PNI para 
aqueles servidores que estavam 
de férias ou de licença em 
outubro, novembro e dezembro de 
2012;
3. Extensão da gratificação pela 
Execução de Serviços  em 
Condições Especiais (rubrica 135) 
para os servidores que exercem 
atividade com o mesmo grau de 
risco do Hospital São José, HSJ;
4.Cumprimento, anualmente, das 
regras necessárias à ascensão 
funcional, instituídas pela Lei n. 
11.966/92;
5. Piso salarial para os servidores 
da saúde;
6. ISSEC: ampliação da rede de 
credenciados para que se possa 
ter assistência complementar em 
t o d a s  a s  n e c e s s i d a d e s  
(atendimento de emergência, 

Cristhyana Abreu



passea ta  pe l a  Aven ida  
Desembargador Moreira até a 
f r e n t e  d a  A s s e m b l e i a  
Legislativa. Lideranças de 
movimentos sindicais se 
revezaram nos discursos. O 
protesto transcorreu de forma 
pacífica. A faixa do Sindsaúde 
“Xô Golpistas  Em defesa do 
Brasil, da democracia e da 
classe trabalhadora” chamou a 
atenção dos manifestantes e 
ganhou destaque tanto na 
imprensa local como na 
nacional.  Veja como foi o ato 
nas fotos de Cristhyana Abreu. 

Sindsaúde e CTB participam de ato
em defesa da democracia  e dos direitos 

dos trabalhadores em Fortaleza
“Os movimentos sociais, seguramente, vão encher as ruas e 

vão querer manter esse governo que foi legitimamente eleito. 
Eles têm força de dobrar o Parlamento, dissuadir os golpistas e 

botá-los para correr".

Leonardo Boff

CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO 
E DE SINDICALIZAÇÃO 2015

té o dia 30 de março, o Sindsaúde já tinha recebido 

A855 fichas de recadastramento e 503 cadastros de 
novos sócios. Recadastrar pelo menos cinco mil 

dos atuais sócios e filiar cerca de 400 novos sócios. Essa é 
a meta do Sindsaúde com a campanha lançada em 
fevereiro deste ano, que segue até o dia 30 de junho de 
2015. 
O recadastramento deve facilitar a comunicação com os 
associados, não apenas pelos correios, mas também 
pelos modernos meios de remessa de mensagens, tais 
como correio eletrônico e redes sócias como Facebook, 
Whatsapp etc.

É com imenso pesar que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará, 
Sindsaúde, comunica o falecimento da vice presidente da Associação de Agentes Comunitários de Saúde de Pacatuba, 
Leila Maria Ferrer e Silva, no dia 10 de março de 2015. 

Leila Maria Ferrer e Silva era agente comunitária de saúde há mais de 20 anos e estava sempre a frente nas lutas da 
categoria em defesa dos direitos dos trabalhadores e por melhores condições de trabalho. Leila era sócia do Sindsaúde 
desde outubro de 1999 e estava no primeiro mandato como vice-presidente da Associação de Agentes Comunitários de 
Saúde de Pacatuba.

NOTA DE FALECIMENTO

Prestação de contas de 2012 e 
2013 é aprovada por 

unanimidade

Os associados presentes à assembleia realizada 
em 27/01/2015 aprovaram, sem objeções, as 
demonstrações financeiras do Sindsaúde, relativas 
aos exercícios de 2012 e 2013. Na ocasião, o assessor 
contábil, Antônio Soares, explicou sobre a 
composição das receitas e despesas da entidade. No 
encarte deste jornal, o associado pode verificar os 
valores das receitas que ingressaram na entidade em 
2012 e 2013 e analisar como foram investidos os 
recursos das contribuições voluntárias dos associados 

Presidente do Sindsaúde recebe 
homenagem pelo Dia 

Internacional da Mulher

Dentro de uma programação que marcou as 
comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, 8 
de março, o Sindicato dos Servidores Públicos do 
Município de Fortaleza, Sindfort, e a Intersindical  
Central da Classe Trabalhadora, realizaram evento 
para prestar homenagem às mulheres que se 
destacam na luta pela igualdade de direitos. Entre 
as homenageadas, estava a presidente do 
Sindsaúde, Marta Brandão, que recebeu certificado 
assinado pela presidente do Sindifort, Nascelia 
Silva. Um reconhecimento ao relevante papel que 
tem desempenhado na luta anticapitalista e em 
defesa dos direitos das mulheres. A homenagem 
aconteceu no dia 6 de março no auditório do 
Sindfort, no Centro.

Para incentivar a busca de novos associados e o 
recadastramento dos atuais sócios, o Sindsaúde vai 
premiar aqueles que conseguirem mais adesões 
remunerar quem fizer os cadastros. A campanha tem a 
coordenação da equipe composta por Cleidi Guimarães, 
Aguinaldo Aguiar, Sebastião de Oliveira e Marta Brandão. 
S a i b a  m a i s  d e t a l h e s  n a  n o s s a  p á g i n a  
www.sindasaudeceara.org.br e no Facebook.

SAMEAC - Trabalhadores tem 
reajustes que variam de 7,5% a 10% 

A negociação entre o Sindsaúde e a direção da SAMEAC 
contou com a participação dos trabalhadores 

Depois de duas assembleias realizadas nos dias 17 e 
18 de março de 2015, os trabalhadores da saúde do nível 
médio que atuam na SAMEAC, MEAC e HEMOCE 
aprovaram a contraproposta feita pela direção da 
SAMEAC para o acordo coletivo dos trabalhadores. 

A assembleia, realizada nas mangueiras da SAMEAC, 
contou com  a participação de cerca de 70 profissionais, 
que aprovaram a proposta de 10% de reajuste para os 
profissionais que já contam com piso salarial e 7,5% para 
os profissionais dos setores administrativos. Os reajustes 
são retroativos a janeiro de 2015 e devem ser pagos em 
abril em parcela única. Além do reajuste nos salários, os 
trabalhadores também conquistaram aumento no valor 
do ticket alimentação, que passou de R$297 para 
R$330/mês, válido a partir de maio.

As demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 
continuam em vigor. Para o diretor de Patrimônio do 
Sindsaúde, José Maria de Oliveira, a negociação foi 
bastante positiva. “Esse foi o maior reajuste dado no 
Estado do Ceará. Cerca de quinhentos trabalhadores 
foram beneficiados com o acordo. E o melhor é que, com 
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 Sindsaúde e a Central 

Odos Trabalhadores e 
Tra b a l h a d o ra s  d o  

Brasil(CTB) participaram no dia 
13 de março de 2015 em 
Fortaleza do ato em defesa da 
soberania nacional e contra o 
golpe na democracia. Cerca de 
2.500 pessoas compareceram 
à manifestação, que levou para 
as ruas a luta por uma reforma 
política e pelos direitos dos 
trabalhadores. 
O s  m a n i f e s t a n t e s  s e  
concentraram na Praça da 
Imprensa e saíram em 
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Justiça determina a reintegração
de empregado da Gastroclínica
 departamento jurídico do 

OSindsaúde conseguiu reintegrar 
u m  e m p r e g a d o  d a  

Gastroclínica acometido de doença 
ocupacional. Ivanildo Oliveira 
ingressou em maio de 2007 para 
trabalhar na lavanderia do hospital. 
Adqu i r i u  l e s ão  no s  omb ro s  
(tendinopatia) em razão de suas 
funções rotineiras que exigiam 
esforços repetitivos dos membros 
superiores. Em junho de 2012, foi 
constatada a doença, através de 
exames médicos e laboratoriais. O 
empregado ficou de licença para 
tratamento de saúde de agosto de 
2012 a abril de 2013, sendo 
reabilitado pelo INSS para a função de 
auxiliar de portaria. O empregado foi 
demitido em agosto de 2013, mesmo 
s e n d o  p o r t a d o r  d e  d o e n ç a  
relacionada ao trabalho e reabilitado 
pelo INSS.

A assessoria jurídica do 
Sindsaúde ingressou com ação na 
Justiça do Trabalho e foi constado 
pela perícia judicial que a doença de 
Ivanildo foi adquirida no trabalho. Em 
audiência realizada no último dia 11 
d e  m a r ç o ,  f o i  a c o r d a d a  a  

 Higiene zero na Santa Casa de 
Fortaleza

Profissionais de enfermagem da Santa 
Casa de Fortaleza estão tendo um repouso 
nada tranquilo em colchões inadequados. 
Enquanto o correto seria disponibilizar 
colchões laváveis para uma fácil higienização, 
o que ocorre é que os colchões disponíveis são 
de espuma comum, sem limpeza adequada, o 
que favorece a contaminação por doenças pelo 
acúmulo de fungos e bactérias. 

Assédio moral no Cura D'Ars 

Profissionais do Hospital Cura D'Ars 
apresentaram denúncia contra chefias da 
enfermagem e do setor de Hotelaria do 
hospital. Os profissionais afirmam que sofrem 
constantemente assédio moral, com ameaças 
e constrangimentos, principalmente durante 
as reuniões, quando são orientados a ir pra fila 
do Sine caso não concordem com as normas 
estabelecidas.  Pelo jeito, essas chefias estão 
longe de serem lideranças. Afinal, um líder 
deve respeitar e confiar em sua equipe, 
sabendo ouvir e motivar para o bom exercício 
do trabalho. 

HAP VIDA Aldeota

Gerente administrativa Marieta Barbosa exige 
dobra de plantão e pune profissionais que se 

recusam 

Dobrar plantões frequentemente já faz parte da rotina de 
profissionais de enfermagem que atuam no HAP VIDA Aldeota. A dobra de 
plantão significa o trabalho ininterrupto por 24 horas, afetando a saúde do 
empregado e ainda colocando em risco a vida dos pacientes. Mas pelo jeito 
isso tem sido ignorado pela gerente administrativa do HAP Vida Aldeota, 
Marieta Barbosa. Profissionais denunciam que quem se recusa a dobrar os 
plantões tem sofrido punições administrativas, que vão desde a advertência 
até a suspensão.

Para o departamento jurídico do Sindsaúde, essa conduta da gerente 
Marieta Barbosa configura abuso de poder, de amplitude coletiva. Dando 
encaminhamento ao caso, o sindicato já enviou ofício à Procuradoria 
Regional do Trabalho solicitando uma fiscalização no local. Além da dobra de 
plantão recorrente, o Sindsaúde denuncia ainda o não pagamento de horas 
extras em conformidade com a lei e a terceirização ilícita de cerca de cem 
profissionais em atividade-fim, prática que contraria as disposições contidas 
na Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, TST.

reintegração de Ivanildo para 
exercer a função indicada pelo INSS, 
que é compatível com seu estado de 
saúde. Pelo período que ficou sem 
trabalho, Ivanildo ainda recebeu 
indenização de R$ 6.400,00.

O exemplo de Ivanildo 
“demonstra que o empregado deve 
se vincular ao seu sindicato, pois na 
hora que precisa, estamos prontos 
para socorrê-lo”, afirma Marta 
Brandão, presidente do Sindsaúde.

Cooperada chefia ilegalmente 
no HGCC

A p ó s  r e c e b e r  v á r i a s  
denúncias, o Sindsaúde notificou a 
Cooperativa COOSAÚDE para que 
tome providências em relação à 
enfermeira cooperada Ana Raquel, 
que assume relação de subordinação 
com servidores do Estado, o que é 
vedado por lei (art. 5º, da Lei 
1 2 . 6 9 0 / 2 0 1 2 ) .  D o c u m e n t o s  
comprovam que a mesma assume 
função de chefia, assinando escala de 
trabalho e supervisionando equipe.

O Sindsaúde já notificou a 
COOSAÚDE e a direção do Hospital 
Geral Cesar Cals para que adotem as 
providências cabíveis. O Sindicato 
solicitou ainda à Superintendência 

Trabalhadores do Cesar Cals 
e Hospital do Coração 

cobram pagamentos em 
atraso

s trabalhadores do Hospital Cesar 

OCals e Hospital do Coração também 
protestaram contra o atraso no 

pagamento da produtividade e dos 
cooperados.  Os trabalhadores querem que 
a direção do hospital realize os pagamentos 
e crie um calendário para que os atrasos não 
voltem a se repetir.

A direção do Hospital do Coração, 
em reunião com o sindicato e trabalhadores 
na sexta-feira, 27, se comprometeu a fazer 
os pagamentos na terça-feira, 31 de março, 
mas mesmo assim os trabalhadores pararam 
as atividades na emergência, fato que 
ganhou repercussão na imprensa local.

Já no Hospital Geral Cesar Cals, 
apesar do envio de ofícios e das insistentes 
cobranças do Sindsaúde, a direção do 
hospital não recebeu a categoria para 
dialogar. Em consequência disso, a 
categoria decidiu parar as atividades caso 
os pagamentos não fossem feitos até o dia 
31 de março. 

Até o fechamento desta edição, 
todos os hospitais já tinham efetuado o 
pagamento da produtividade referente a 
fevereiro. Só os servidores que prestam 

Em defesa do ISSEC
Foi na sexta-feira, 6 de março, 

que representantes do Sindsaúde 
somaram forças com a Associação dos 
Servidores da Secretaria da Educação do 
Estado do Ceará (Asseec), em um ato 
público em defesa do Instituto de Saúde 
dos Servidores do Estado do Ceará, 
ISSEC, localizado na Rua Senador 
Pompeu, 685  Centro.

O ato, promovido pelo o Fórum 
dos Servidores do Estado, Fuaspec,  
aconteceu em repúdio à situação 
precária que vivencia o ISSEC, onde 
estão sendo negados todos os tipos de 
atendimentos aos servidores, além do 
total abandono por parte de seus 
gestores. Cerca de duzentas pessoas 
participaram do ato. Os trabalhadores 
ocuparam o prédio do Instituto e uma 
comissão formada por representantes 
do Fórum Estadual dos Servidores 
Públicos foi recebida pelo coordenador 
administrativo-financeiro do Instituto, 
Olavo Peixoto. O gestor assegurou que os 
pagamentos dos convênios já estavam 
sendo pagos e que os atendimentos já 
deveriam ser normalizados com a 
liberação de recursos da Secretaria de 
Planejamento do Estado, SEPLAG, a 
partir do dia 13 de março. 
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Após várias negociações e quase 
dois meses de greve Agentes de 
Combate a Endemias(ACE) de 
Pacajus voltam ao trabalho

Pacajus era o único município da Região 
Metropolitana de Fortaleza que não pagava 
adicional de insalubridade aos Agentes de 

Endemias

A greve dos Agentes de Combate a 
Endemias (ACE) de Pacajus iniciada no dia 9 de 
fevereiro foi encerrada no último dia 7. Foram 
mais de 50 dias parados. Depois de várias 
negociações, a categoria aprovou no dia 31 de 
março a proposta apresentada pela Associação 
dos ACE. A proposta aprovada em assembleia 
prevê o pagamento do piso de R$ 1.014, 00,  
mais a gratificação prevista na lei municipal n° 
104/2010 no valor de R$ 350,00. A partir de 
dezembro de 2015, deve ser implantado  20% 
de insalubridade. Após um estudo técnico 
pericial, deve ser determinado o percentual 
devido à categoria. 

Quanto aos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), ficou acordado que será pago o 
piso salarial de R$ 1.014,00, mais 20% de 
insalubridade. A prefeitura acatou a proposta, 
mas retirou o incentivo de R$ 405,00 da 
categoria.

Agentes Comunitários de 
Saúde(ACS) de Caucaia avançam nas 

negociações do piso e da 
insalubridade

Depois de várias reuniões e muita pressão, 
prefeitura e categoria entraram em 

acordo: piso de R$1.014,00 mais adicional 
de insalubridade.

Representantes do Sindsaúde estiveram no 
dia 17 de março na Secretaria da Saúde de 
Caucaia em reunião com o secretário Francisco 
Deuzinho de Oliveira Filho. Na pauta, o 
aumento do incentivo para os Agentes 
Comunitários de Saúde(ACS)  vinculados ao 
Estado e piso salarial para os ACS do município. 
Na ocasião, o secretário propôs dar um 
complemento de R$34,00 para os profissionais 
para assim alcançar o valor do piso nacional da 
categoria que é de R$1.014,00. Em resumo, ele 
propôs somar esses R$34,00 ao salário que os 
ACS recebem hoje que é de R$823,00 mais o 
adicional de insalubridade, que é de R$157,00. 
Uma proposta considerada inaceitável para a 
categoria. 

Mas na ultima reunião (30/3,) com a 
presença da diretora do Sindsaúde e 
presidente da Associação dos ACS de Caucaia, 
Delivânia dos Santos, e da secretaria geral da 
Associação, Liliane Pessoa de Oliveira, o 
secretário decidiu dar o complemento sem 
mexer no adicional de Insalubridade.

O sindicato ficou de enviar a minuta para 
prefeitura e no dia 31 de março, o advogado do 
Sindsaúde, Bruno Rafael, compareceu à sede 

da Procuradoria do município para realizar o 
protocolo, faltando agora apenas a prefeitura 
enviar a lei para Câmara Municipal para 
votação e aprovação.

Agentes Comunitários de 
Saúde(ACS) de Uruoca em estado 

de greve

Em Uruoca, os ACS e ACE seguem na luta 
pela implementação do piso salarial em Lei 
Municipal própria para a categoria dos ACS, 
pela isonomia quanto ao direito dos incentivos 
e gratificações e pelo pagamento da 
insalubridade no percentual legal para as duas 
categorias(ACS e ACE).

No dia 6 de março, a categoria, 
representada pelo SINDSAÚDE e pela 
Associação das Agentes Comunitárias de Saúde 
de Uruoca, conseguiu tirar da pauta da Câmara 
Municipal o Projeto de Lei (PL) 006/2015 
enviado pelo Poder Executivo Municipal, que 
apresentava gratificações e incentivos como 
forma de burlar o cumprimento do piso 
nacional da categoria, que é de R$1.014,00 e 
ainda aplicava condições abusivas para 
estabelecer gratificações diferenciadas, o que 
deixaria de fora os agentes comunitários de 
saúde vinculados ao Estado. 

Depois de muita pressão, a Prefeitura 
cedeu e aceitou negociar e se comprometeu a 
fazer alterações no Projeto de Lei, retirando as 
metas abusivas e garantindo o pagamento do 
adicional de insalubridade em 40% para ACE e 
20% para ACS e R$ 60 de incentivo para as duas 
categorias. 

Também ficou acertado que a Prefeitura 
enviará a minuta do  PL ao Sindsaúde para que 
a entidade, junto com os trabalhadores, 
avaliem a proposta. De acordo com o 
resultado, o documento segue para votação na 
Câmara Municipal.

ACS e ACE de Aracoiaba avançam 
em negociação com a prefeitura

Para a categoria, a negociação com a 
prefeitura de Aracoiaba mostrou que o 

município valoriza os trabalhadores

Duas reuniões e um acordo positivo para 
a categoria. A presidente da Associação dos 
Agentes Comunitários de Saúde de 
Aracoiaba, Meire Lucy, acompanhada das 
sindicalistas do Sindsaúde, Maria de Fátima 
Pinto e Sandra da Silva Lopes, foram 
recebidas pelo prefeito Antônio Cláudio 
Pinheiro e pelo secretário da Saúde de 
Aracoiaba, Jonas Campelo.  Na reunião, o 
prefeito se mostrou aberto a diálogo, ouviu a 
categoria e acatou a proposta do sindicato. 
Além de enviar para a Câmara projeto de lei 
criando o piso salarial das duas categorias, 
cumprindo o piso nacional de R$1.014,00, e 
assumindo os custos para os ACE, o prefeito 
se comprometeu a manter os incentivos dos 
ACS, mesmo daqueles profissionais que são 
vinculados ao Estado. 

Para a sindicalista Fátima Pinto, o 

lém do pagamento da produtividade, foram 

Adebatidas questões relativas às condições de 
trabalho dos profissionais de nível médio: 

servidores e cooperados.
A reunião com a direção do Hospital Geral de 

Fortaleza, HGF, realizada  no dia 18 de março de 
2015, foi solicitada pelo Sindsaúde após 
manifestação realizada em protesto pelo atraso no 
pagamento da produtividade dos profissionais de 
saúde de nível médio da unidade.  A comissão 
formada pelos sindicalistas Messias Carlos, Regina 
Célia Moraes e Eliezer Celestino foi recebida pela 
direção do hospital. Na ocasião, o novo diretor geral 
do HGF, Rômulo Esmeraldo, ouviu as reivindicações 
da categoria.

Com relação ao pagamento da produtividade, 
ficou acertado que o mesmo deverá ser feito até o 
dia 25 do mês subsequente. Outro tema em questão 
foi a situação dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem, que ao mesmo tempo em que 
acompanhavam pacientes faziam a limpeza dos 
frascos de aspiração, o que representava um risco 
para a saúde de pacientes e profissionais. O 
compromisso da direção foi de designar outros 
profissionais para fazer esse serviço. 

Os sindicalistas colocaram em debate também 
as reclamações dos cooperados da COOSAÚDE, que 
pedem a fixação de um calendário para os 
pagamentos e a emissão de comprovantes impressos 
no ponto biométrico. Com relação a estas questões, 
a direção do HGF afirmou que é necessário negociar 
com a própria cooperativa.  

Após denúncia e ato em frente 
ao HGF, servidores negociam 

com direção do hospital 
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Os associados presentes à 
a s s e m b l e i a  r e a l i z a d a  e m 
2 7 / 0 1 / 2 0 1 5  ( f o t o  a c i m a ) 
aprovaram, sem objeções, as 
demonstrações financeiras do 
Sindsaúde, relativas aos exercícios 
de 2012 e 2013. Na ocasião, o 
assessor contábil, Antônio Soares, 
explicou sobre a composição das 
receitas e despesas da entidade. 
Nesse encarte, o associado pode 
verificar os valores das receitas que 
ingressaram na entidade em 2012 e 
2013 e analisar como foram investidos 
os  recursos  das  contr ibu ições 
v o l u n t á r i a s  d o s  a s s o c i a d o s  e 
obrigatórias da categoria. Confira ao 
lado os pareces do Conselho Fiscal, 
aprovando as Demonstrações Contábeis.
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