
epois de várias rodadas de negociação entre o Sindsaúde e o Sindicato DPatronal, iniciadas em janeiro deste ano, foi celebrada a Convenção 
Coletiva de Trabalho da rede particular. A CCT apresenta avanços 

significativos para a categoria.
 Os pisos salariais foram reajustados em 9%, o que representa um ganho 

real de 2,4%, se comparado ao índice da inflação acumulada em 2014, que foi de 
6,22%. Confira na tabela abaixo o que muda nos pisos salariais de 2014 para 2015, 
com a aplicação desse reajuste, retroativo a janeiro deste ano.

Além dos reajustes dos pisos, duas categorias passaram a ter instituído 
um piso salarial nesta convenção coletiva de trabalho: os socorristas/motoristas, 
com piso fixado em R$ 916,00 e os operadores de ressonância magnética, que 
agora passam a ter um piso salarial R$1.250,00. 

Para os profissionais que não tiveram piso salarial 
estabelecido nesta convenção, foi concedido um reajuste de 7%. O 
reajuste é válido desde o dia 1º de janeiro de 2015. A diferença será 
paga de uma só vez na folha de maio. O reajuste salarial de 7% foi 
calculado sobre o valor do salário de cada empregado em dezembro 
de 2014. Para quem recebe salário mínimo, os valores já foram 
reajustados para R$ 788,00 em janeiro deste ano.

Reajustes acima da inflação e novos pisos são 
conquistas da CCT da rede particular 2015

O documento foi homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego no dia 06 de maio

Mais conquistas: 
Promoção de auxiliares de enfermagem

 
Auxiliares de enfermagem com curso de técnico e 

registro no Conselho Regional de Enfermagem , COREN, 
devem ser promovidos no prazo de 90 dias contados a 
partir do dia 30 de abril deste ano. As empresas com mais 
de 50 auxiliares de enfermagem ficam obrigadas a pagar o 
piso de técnico de enfermagem aos auxiliares com 
certificado de técnico de enfermagem.  Devem ser 
beneficiados por esta medida profissionais de hospitais 
como o Antônio Prudente e Hapclínicas, que há muito 
tempo lutavam por essa conquista, até então ignorada 
pelos patrões. 
 

Prevenção contra o câncer

Mulheres e homens terão direito de faltar até dois 
dias por ano para fazer exames preventivos do câncer. 
Serão aceitos atestados ou declarações para efeito de 
abono das horas de ausência.

 

Limite para troca de plantões é ampliado

Os trabalhadores da saúde da rede privada poderão 
fazer até três trocas de plantões por mês. Antes dessa 
convenção, só eram permitidas duas trocas.

A CCT garante também outros benefícios como: 
adicional noturno(20%), auxílio creche(R$122,00 por 
filho), auxílio babá(R$ 108,00 por filho), transporte nas 
greves de ônibus e auxílio funeral(R$ 1.475,00).

Além do setor privado, o Sindsaúde atua na 
elaboração da minuta da CCT dos hospitais filantrópicos, 
com data base em janeiro, e da Unimed, com data base em 
maio.
 

Para ter acesso à CCT completa da rede privada 
2015, visite o nosso site: www.sindsaudeceara.org.br

Agora está na Lei! O Projeto 
de Lei que garante o 
reajuste do piso salarial 

dos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) vinculados ao Estado 
foi aprovado por unanimidade no 
p l e n á r i o  d a  A s s e m b l e i a  
Legislativa do Ceará no dia 23 de 
abril de 2015. 
De acordo com o texto aprovado, 
“o piso salarial será atualizado na 
mesma data e observando igual 
índice de revisão geral aplicável à 
remuneração dos servidores 
estaduais, não podendo ficar em patamar 
inferior ao piso salarial previsto para a 
categoria no âmbito federal.” 

Dirigentes do Sindsaúde (foto) 
acompanharam a aprovação da Lei que 
segue,  agora,  para a sanção do 
Governador Camilo Santana e em seguida 
para publicação no Diário Oficial do 
Estado.

O piso salarial conquistado pela 
categoria, de R$1.014,00, aprovado por 

unanimidade na AL no dia 26 de fevereiro 
de 2015, começou a ser pago neste mês de 
maio. A categoria recebeu também a 
diferença salarial referente aos meses de 
janeiro a março, já que a lei prevê 
pagamentos retroativos a janeiro de 2015. 
A instituição do piso dos ACS era um 
compromisso assumido pelo governador 
Camilo Santana durante a campanha 
eleitoral através de carta compromisso 
assinada junto ao Sindsaúde. 

Lei que garante reajuste do piso 
dos ACS é aprovada na AL
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Prepare o seu coração e as 
alpargatas que no dia 3 de 
julho acontece o XX Arraiá do 
Sindsaúde, no Gresse. 
Pegue o convite no Sindsaúde  
ou com os diretores no local 
de trabalho.
Animação com as Bandas 
Chapéu de Couro, Joãozinho 
de Irauçuba e Contagem 
Regressiva.

Informações: (85)3251.9050 ou 
www.sindsaudeceara.org.br  



ACS de Caucaia realizam protesto 
pelo piso salarial

Abono salarial que deve 
complementar piso dos ACS de 

Caucaia já deveria ser pago na folha 
do mês de abril.

 
s Agentes Comunitários de Saúde(ACS) de OCaucaia, com o apoio do Sindsaúde, 
realizaram mais um protesto para pressionar 

a prefeitura pelo envio do Projeto de Lei que institui o 
piso salarial dos ACS para votação na Câmara 
Municipal. A manifestação foi realizada em frente à 
prefeitura de Caucaia no dia 19 de maio e reuniu cerca 
de 150 agentes de saúde.

O projeto de lei que institui o abono salarial que 
deve complementar o piso dos ACS para que chegue 
ao valor do piso nacional, que é de R$ 1.014,00, foi 
acordado em negociação com o secretário da Saúde, 
Francisco Deuzinho de Oliveira Filho. Nesta ocasião, o 
Secretário da Saúde prometeu que o abono seria 
retroativo a abril. A minuta do projeto foi 
protocolizada na Procuradoria do Município no dia 24 
de abril deste ano, após ato realizado pelos ACS em 
frente à Secretaria da Saúde de Caucaia. Até o 
fechamento desta edição, a minuta não tinha chegado 
à Câmara Municipal de Caucaia.

Pelo acordo firmado, o abono salarial para 
complementar o piso da categoria já deveria ter sido 
instituído para sair na folha de pagamento do mês de 
abril. Ao todo, Caucaia conta com cerca de 200 agentes 
comunitários de saúde vinculados ao município.

Sindsaúde mobiliza
 servidores em Iguatu

o dia 15 de abril, os servidores da saúde Nrealizaram protesto pelas ruas  principais do 
centro de Iguatu. O manifesto contou com a 

presença do Sindsaúde, Sindguarda, Sinprof e SPUMI.
Além de protestarem contra a Lei da 

Terceirização (PL 4330), os servidores definiram em 
assembleia, pautas de reivindicações que incluíam o 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) e os 
adicionais de insalubridade e periculosidade. Todas 
elas foram entregues na Promotoria Pública do 
município.  

No dia 19 de maio, um seminário com os 
sindicatos e a comissão de greve dos servidores 
discutiu o PCCR. Caso não saia uma solução deste 
encontro, a categoria irá marcar uma assembleia para 
dar início a uma greve.

Profissionais de nível médio da 
Policlínica de Barbalha conquistam 

vale-alimentação
Técnicos e auxiliares de enfermagem 

vão receber o benefício a partir de 
junho deste ano.

 conquista do direito ao vale refeição é Aresultado de uma mediação realizada no dia 8 
de maio entre o Sindsaúde  Regional Cariri e o 

representante do Consórcio Público de Saúde da 
Microrregião de Juazeiro do Norte, órgão que 
administra a Policlínica de Barbalha. 

Na reunião, ficou acordado o fornecimento do 
vale alimentação no valor de R$ 13,00 (treze reais), por 
dia trabalhado, a ser repassado, através de cartão 
eletrônico, a partir do mês de junho deste ano. Com 
relação ao fornecimento do vale transporte, o 
representante patronal ficou de dar uma resposta na 
próxima mediação, marcada para o dia 10 de junho. 

O vale alimentação vai beneficiar os 25 
profissionais de saúde da Policlínica de Barbalha, entre 
técnicos e auxiliares de enfermagem, representando 
uma importante vitória para estes trabalhadores. 

No Ceará, já foram implantadas 19 Policlínicas 
que são administradas por Consórcios Públicos, 
formados pelos municípios da respectiva região.

UNIMEDs: 
Sindicato Patronal apresenta 
proposta salarial indecente

No dia 22 de maio de 2015, foi realizada a primeira 
reunião de negociação para discutir a convenção coletiva 
com o sindicato patronal que representa as UNIMEDs. Os 
reajustes oferecidos pelos patrões para os pisos(5%) e para 
as demais salários (5,5%) não repõe sequer a inflação dos 
últimos doze meses, que foi de 8,34%, conforme INPC, 
medido pelo IBGE. A proposta foi recusada pelo Sindsaúde, 
que não aceita que os empregados sejam penalizados pelo 
desequilíbrio financeiro provocado pela má gestão anterior 
da Unimed Fortaleza. A nova direção, que tem à frente o 
medico João Borges, já está no comando há mais de um 
ano, tempo suficiente para adotar medidas punitivas em 
face dos maus gestores.

Abaixo, compare o que o Sindsaúde está pedindo para 
os profissionais das UNIMEDs e o que o sindicato patronal 
está oferecendo hoje:

O desrespeito com os empregados (chamados, 
ironicamente, de colaboradores) é sem limites. O valor do 
reajuste proposto para o vale-alimentação, por dia, é de R$ 
0,72. Isto mesmo. Não compra nem um picolé Pardau. O 
valor do vale-alimentação da UNIMED Fortaleza, por 
exemplo, é de R$ 330,00/mês e foi oferecido o valor de R$ 
346,00. 

O Sindsaúde reafirma seu compromisso de lutar, sem 
trégua, pelos direitos dos trabalhadores das UNIMEDs, 
conclamando todos para a mobilização.

Só assim o patronato respeitará os trabalhadores. 
Sempre foi assim e não vai diferente nas cooperativas 
médicas.

Filantropia melhora índice 
de reajuste salarial

O Sindicato das Santas Casas, Hospitais e Entidades 

Filantrópicas do Estado do Ceará (SINDHEF), em mais uma 

rodada de negociação com o Sindsaude,  realizada em 

02/06, ofereceu proposta de reajuste de 8%  nos pisos 

salariais e de 7% para os salários superiores ao piso. Além 

disto, o sindicato patronal acatou a proposta do Sindsaude 

para que seja estabelecido piso salarial para 

auxiliares/técnicos de laboratório e tambem para o pessoal 

auxiliar da lavanderia. Os reajustes serão retroativos a 

janeiro de 2015.
A negociação com o setor filantrópico teve início em janeiro 

deste ano e vem evoluindo, pois a proposta inicial era de 

reajuste de apenas  6% para todos.
A Direção do Sindsaúde está analisando a proposta 

patronal, reconhecendo que houve avanço no curso das 

negociações e, considerando também que  a inflação do 

período que estamos negociando (janeiro a dezembro de 

2014) foi de 6,44%, medida pelo INPC/IBGE.

Ação do Sindsaúde garante  
reintegração de ACS/ACE de Jucás 

 Juiz da Comarca de Jucás concedeu, em O31/05, medida liminar para determinar a 
reintegração 19 servidores públicos do 

município de Jucás aos seus cargos. Entre eles, estão 
8 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 11 
Agentes de Combate a Endemias (ACE). Os 
trabalhadores foram demitidos em 2013 porque a 
nova gestão alegou que eles  não haviam feito 
concurso público. Em novembro do mesmo ano, a 
assessoria juridica do Sindsaúde, através do 
advogado responsavel pela Subsede de Iguatu, Dr 
Alan Bezerra, ingressou com ação judicial, pedindo 
a reintegração destes profissionais diante das 
provas

de que eles se submeteram e foram 
aprovados no concurso público.  Agora, outra ação 
será ajuizada pelo Sindicato para pedir o pagamento 
do salário e demais vantagens destes servidores 
que ficaram mais de um ano, injustamente, sem 
receber salário. 

Profissional Piso Atual
Proposta

Sindsaúde
Proposta

SINCOOMED

Auxiliar de Enfermagem

Auxiliar de Laboratório

Recepcionista/Atendente

Técnico de Enfermagem

Motorista Socorrista

R$ 758,00

R$ 800,00

R$ 830,00

R$ 900,00

R$ 1.340,00

R$ 900,00

R$ 900,00

R$ 950,00

R$ 1.200,00

R$ 2.000,00

R$ 795,90

R$ 840,00

R$ 871,50

R$ 945,00

R$ 1.407,00
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HOME CARE OU 
SENZALA?

 e m p r e s a  C L E A N  AA S S I S T Ê N C I A  
D O M I C I L I A R  LT D A ,  

localizada na Aldeota, que presta 
serviços de home care vem tratando 
seus cerca de cem empregados como 
escravos. Lá, os auxiliares e técnicos 
de enfermagem trabalham em escala 
de 24 horas consecutivas, em 
residências, atendendo pacientes 
doentes. As horas extras são pagas 
por fora e não são computadas no 
contra cheque. A empresa só assina a 
carteira dos empregados após seis ou 
sete meses de trabalho avulso. Os 
empregados não recebem em dobro 
quando trabalham nos feriados e 
nem gozam férias. Até a refeição para 
os profissionais que estão atuando 
em residências é fornecida pelos 
clientes. O Sindsaúde já pediu 
fiscalização do Ministério do 
Trabalho e Emprego e também fez 
denúncia no Ministério Público do 
Trabalho para acabar com essa 
situação absurda. 

rofissionais do Hospital Antônio Prudente, na PAvenida Aguanambi, em Fortaleza, estão 
enfrentando  a precariedade do ambiente de 

trabalho. Macas e cadeiras de rodas estão em 
péssimo estado de conservação. Os funcionários 
estão sobrecarregados, falta material de trabalho e 
alguns setores como a sala de internação estão 
cheios de infiltrações, com o teto danificado. Os 
trabalhadores temem pelo risco de desabamento. 
Além disso, um ingrediente indigesto vem 
acompanhando as refeições noturnas. Baratas 
foram flagradas na comida que é servida para os 
empregados do horário noturno.  As refeições são 
fornecidas por uma empresa terceirizada. 
 

Profissionais de enfermagem da UPA do José Walter vem sofrendo com o 
assédio moral desde abril, quando a enfermeira Vilane assumiu a coordenação da  
equipe. Ela pressiona para dobrar o plantão e, quando negado, o profissional é 
coagido a assinar advertência, admitindo que abandonou o plantão. Também, os 
empregados não tem mais acesso à copa no período que vai de meia noite às 6 
horas da manhã, ficando sem alimentação durante os plantões exaustivos e 
desgastantes. São obrigados a comer nas unidades, expostos ao risco de 
contaminação, ou mesmo no estacionamento.  

HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE
ESTÁ ENTREGUE ÀS BARATAS!

Assédio moral na UPA do José Walter

Desde o início de maio, profissionais do setor de Farmácia do Hospital da 
Unimed Fortaleza estão sem espaço para repouso durante os plantões noturnos. O 
local foi transformado em enfermaria e agora todos (homens e mulheres) tem que 
dividir o mesmo espaço para o repouso, o que tem causado constrangimentos e 
desconforto. Para piorar a situação, tanto a coordenadora como a gerente do 
setor, ao invés de tentarem resolver o problema, anunciaram corte de 
funcionários, o que vai sobrecarregar ainda mais a equipe, já que a demanda de 
pacientes só tem aumentado nos últimos meses.

Hospital da Unimed Fortaleza tira o sono dos profissionais

ISGH e Cooperativas: os custos elevados de 
uma relação promíscua entre o público e o privado

á mais de uma década, o HISGH – Instituto de Saúde e 
G e s t ã o  H o s p i t a l a r  é  

utilizado pelo Governo Estadual para 
contratar mão-de-obra, evitando o 
concurso público. Este modelo nefasto foi 
copiado por Luizianne Lins, através do IDGS 
e seguido por Roberto Cláudio, com o ISGH.  

Paralelamente, os "donos" do ISGH 
encastelaram-se na cúpula de gestão da 
saúde, no Estado do Ceará e na Prefeitura 
de Fortaleza, tornando invisível a fronteira 
que separa o interesse público do privado. 

Matéria publicada, em 31/05, no 
jornal O POVO, ao expor as vísceras dos 
contratos milionários entre o ISGH e o 
Estado, demonstra que asaúde dos 
cearenses poderia custar menos e ser mais 
eficiente, seos serviços fossem prestados 
sem a intermediação dos “Executivos das 
OS”. A contração do ISGH e das 
cooperativas institucionalizou uma relação 
promíscua que remeteu a rede saúde 
pública para a UTI do caos financeiro e 
assistencial. A doença crônica de gestão foi 
agravada pela dose cavalar de cooperativas 

injetada pelos governos de Tasso, Lúcioe 
Cid. 

O Estado do Ceará gasta, no mínimo, 
cem milhões de reais, por ano, com a 
C O O S A Ú D E  –  C o o p e r a t i v a  d o s  
Trabalhadores e Profissionais de Saúde e 
com a COAPH - Cooperativa de Trabalho de 
Atendimento Pre-Hospitalar, entidades 
que foram paridas no ventre da rede 
estadual de saúde, mas nunca se soube o 
DNA de seus verdadeiros “proprietários”.

 Além de sangrar os cofres da saúde, 
as  cooperat ivas  de trabalho (ou 
cooperfraudes de direitos trabalhistas) 
ainda praticam trabalho semiescravo, 
i n d e c e n te ,  p re c a r i za d o,  p o i s  o s  
profissionais contratados são órfãos dos 
mínimos direitos trabalhistas (férias, 13º 
salário, adicional de insalubridade etc). 

Lamentavelmente, os órgãos de 
fiscalização, sobretudo oMinistério do 
Trabalho, o Ministério Públicoe os Tribunais 
de Contasquedaram-se míopes diante das 
fraudes trabalhistas,  dodesvio de 
finalidade e da ofensa à Constituição 
Federal, existentes na anatomia dos 

contratos que o Estado e a Prefeitura  
pactuam com o ISGH e cooperativas. 

Na Procuradoria Regional do 
Trabalho, as denúncias contra a COOPEN – 
Cooperat iva dos Prof iss ionais  de 
Enfermagem foram arquivadas e as contra 
a COOSAÚDE e COAPH, por inércia, parece 
que terão o mesmo destino. 

C a m i l o  S a n t a n a  t e m  a  
responsabilidade de dissolver esta teia 
engendrada, anos a fio, para beneficiar a 
elite dos “Executivos do Terceiro Setor”. O 
Governador precisa pactuar umnovo 
modelo de gestão na saúde, de feição 
republicana, impessoal e eficiente. A 
primeira medida é se livrar dos“Doutores 
dos Interesses das OS” que se encastelaram 
na abóbada da gestão da saúde pública. 
Não dá para "dormir com o inimigo" e nem 
muito menos "colocar onça para cuidar do 
galinheiro", como bem ensinam os 
brocardos populares. 

Os contratos da SESA com a 
COOSAUDE podem ser vistos no site 
www.sindsaudeceara.org.br, no botão 
“Jurídico”.
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Sindsaúde mobiliza trabalhadores 
contra a Lei da Terceirização

Atos realizados desde a Semana Santa fortalecem a luta contra a aprovação do PL 4330.

arrar o PL 4330 - da Terceirização tem sido o foco Bdos atos realizados com a participação do 

Sindsaúde. Na quinta-feira,2 de abril de 2015, 

na Semana Santa, o Sindsaúde, junto à Central de 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, realizou a 

Via Crucis do trabalhador. O presidente da Câmara 

Federal, Eduardo Cunha, foi escolhido para ser o Judas 

por ter levado para votação o projeto de lei que 

expande a terceirização, colocando em risco os direitos 

dos trabalhadores, sem negociação com as centrais 

sindicais. Uma encenação percorreu as ruas do centro, 

saindo da Praça da Lagoinha até a Praça do Ferreira, 

onde foi lido o testamento do Judas. O evento ganhou 

repercussão na imprensa nacional e contou com a 

presença dos Sindicatos dos Comerciários, dos 

Empregados em Empresas de Asseio e Conservação 

(Seeaconce), dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários (SEEB/CE), dos Trabalhadores na Área de 

Trânsito (Sindetran) e dos Caminhoneiros (Sindicam). A 

União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União da 

Juventude Socialista (UJS) também estiveram 

presentes.

No dia 14 de abril, os sindicalistas do Sindsaúde 

foram ao Aeroporto Pinto Martins e vaiaram os 

deputados federais que votaram a favor da Lei da 

Terceirização. Chamados de traidores, os deputados 

André Figueiredo(PDT) e Adail Barreto(PHS) ainda 

discutiram com os trabalhadores. O deputado 

Raimundo Gomes de Matos(PSDB) se esquivou e 

embarcou sem ser notado. Na ocasião, o deputado 

federal Chico Lopes, do PCdoB, fez discurso apoiando os 

trabalhadores contra a Lei da Terceirização.
Já no dia 15 de abril, o Sindsaúde mobilizou os 

trabalhadores e foi às ruas novamente contra o PL 4330. 
Cerca de seis mil pessoas participaram do ato em 
Fortaleza, que fez parte da Paralisação Nacional contra 
a Lei da Terceirização. Com concentração na Praça do 
Carmo, os trabalhadores saíram em caminhada pelas 
ruas do Centro, até a Praça do Ferreira, onde foi 
realizado um grande ato público.

O Dia do Trabalhador, 1º de maio, também foi 
marcado por manifestações contra o PL 4330. Dessa 
vez, os trabalhadores se concentraram na Praça da Cruz 
Grande, na Serrinha, onde foram realizadas 

apresentações artísticas com a participação de 
movimentos sociais organizados. De lá, os 
manifestantes seguiram em caminhada pela Avenidas 
Silas Munguba até o Ginásio Poliesportivo da 
Parangaba. Durante o percurso, houve uma encenação, 
preparada pelo Sindsaúde, mostrando uma senzala 
com trabalhadores atuais sendo escravizados pelo 
senhor de escravos e patrão, Eduardo Cunha, 
presidente da Câmara Federal, que defende a Lei da 
Terceirização. O objetivo foi mostrar que a terceirização 
sem limites proposta nesta lei significa o retorno aos 
tempos de escravidão. 

Veja os deputados cearenses que 
traíram os trabalhadores

Saiba quem são os deputados federais que 
votaram pela aprovação do texto básico da Lei da 
Terceriização(PL 4330), aprovado no dia 8 de abril de 
2015 por 324 votos a favor e 137 contra. 

Adail Carneiro (PHS)
André Figueiredo (PDT)
Antônio Balhmann (PROS)
Arnon Bezerra (PTB)
Danilo Forte (PMDB)
Domingos Neto (PROS)

Genecias Noronha (Solidariedade)

Gorete Pereira (PR)

Leônidas Cristino (PROS)

Raimundo Gomes de Matos (PSDB)

O projeto agora está sendo discutido no Senado 

ainda sem data para votação. 

Trabalhadores Mobilizados!

A audiência aconteceu no dia 5 de maio de 2015 na Assembleia Legislativa do 

Ceará e tratou sobre o Projeto de Lei da Terceirização, em tramitação no Senado. A 

audiência foi presidida pelo deputado Carlos Felipe, do PC do B- CE, e contou com a 

participação da presidente do Sindsaúde, Marta Brandão, de representantes dos 

Sindicatos dos Médicos e dos Enfermeiros, do Tribunal de Contas do Estado, da 

Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública e da Comissão de Saúde da 

OAB/CE.A presidente do Sindsaúde, Marta Brandão, fez questão de ressaltar que há 

vários anos o sindicato tem denunciado a precarização dos serviços e das relações 

trabalhistas dos profissionais terceirizados no Ceará. 
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Sindsaúde participa de campanha que denuncia deputados federais do Ceará 
que votaram a favor da terceirização e trairam os trabalhadores. Placas de 
outdoors foram colocadas em várias cidades do estado como esta, na 
Avenida Duque de Caxias, ao lado do Fórum Trabalhista, em Fortaleza.



Encarte

 programação de atos foi iniciada no dia A13 de maio em frente à emergência do 
HGF. Na quinta-feira, 14, os sindicalistas 

e profissionais da enfermagem foram ao Hospital 
Antônio Prudente, onde foi servido um café da manhã 
para os profissionais. Na sexta-feira, o terceiro ato foi 
realizado em frente ao Hospital Cura D`Ars.  

A programação de atos continuou no dia 19 de 
maio, em frente ao Hospital Waldemar Alcântara, no 
bairro Guajeru, na Grande Messejana, e no dia 20, 
quando os sindicalistas levaram o ato para a frente do 
Hospital Cesar Cals.

A programação contou com apresentações de 
teatro de rua, mostrando que o caos na saúde no 
Ceará afeta diretamente os profissionais de 
enfermagem, cada vez mais exigidos em jornadas 
exaustivas, com pagamentos atrasados e condições 
precárias de trabalho, em hospitais superlotados, 
onde falta até mesmo o material necessário para o 
atendimento mínimo ao usuário. 

A programação do mês da Enfermagem seguiu 
até o dia 30 de maio, com a realização do Encontro 
dos Enfermeiros do Ceará, no Hotel Marina Park. O 
evento trouxe a Fortaleza a deputada estadual pelo 
Rio de Janeiro, Enfermeira Rejane, ícone da luta em 
prol da categoria, que já conquistou piso salarial 
regional e está sempre na busca da valorização e da 
geração de oportunidades para os profissionais de 
enfermagem.

Acompanhe a cobertura completa da 
programação pelo mês da Enfermagem no nosso site 
www.sindsaudeceara.org.br.

Sindsaúde no mês da Enfermagem
Atos pela valorização da enfermagem marcam o mês de maio no Sindsaúde

 Encontro dos Enfermeiros do Ceará no Marina Park, em 30/05/2015 

Atos realizados no HGF e Hospital Cura D’ars

Sindsaúde vai a Brasília e à AL/CE 
em defesa dos empregados da SAMEAC

Audiência na AL no dia 27 de maio de 2015

A  c a m p a n h a  d e  s i n d i c a l i z a ç ã o  e  
recadastramento 2015 segue até o dia 30 de junho 
de 2015. A meta é recadastrar pelo menos cinco mil 
dos atuais sócios e filiar cerca de 400 novos sócios. 
O recadastramento vai 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 
sociais como Facebook, Whatsapp etc.

Os novos sócios concorrem a uma TV LED, um 
Iphone 5 e uma  máquina de lavar, cada um 
avaliado em R$ 1.300,00. O sorteio dos prêmios 
será realizado durante o Arraiá do Sindsaúde no dia 
3 de julho de 2015, no Gresse, a partir das 20 horas.

Agora, está mais fácil fazer o cadastro no 
nosso site. Acesse e seja nosso sócio. 
www.sindsaudeceara.org.br

Campanha de Sindicalização 
e Recadastramento 

distribui prêmios
Filie-se ou atualize seu cadastro no Sindsaúde 

e concorra a prêmios como uma moto, 
Iphone 5, TV LED e máquina de lavar.

VOCÊ FAZ O SINDICATO FORTE!VOCÊ FAZ O SINDICATO FORTE!VOCÊ FAZ O SINDICATO FORTE!VOCÊ FAZ O SINDICATO FORTE!

Uma corrida contra o tempo. Os contratos dos 
cerca de 700 empregados da Sameac 
terminam em julho e agosto deste ano e o 

risco de perder o emprego bate à porta. Em defesa desses 
trabalhadores, o Sindsaúde está empenhado e busca 
alternativas que assegurem a prorrogação destes 
contratos. No dia 19/05, representantes do Sindsaúde, dos 
empregados da Sameac, juntamente com o Deputado Chico 
Lopes (PCdoB) estiveram em Brasilia para audiência com o 
Professor Jesualdo Farias, atual Secretário de Educação 
Superior do Ministério da Educação. Na ocasião, foram 
debatidas duas possibilidades para os empregados da 
Sameac. Uma delas seria um acordo com o Tribunal de 
Contas da União (TCU) para a prorrogação dos contratos. A 
outra seria a aprovação da PEC 54/1999, permitindo que o 
“pessoal em exercício que não tenha sido admitido por 
concurso público, estável ou não, passe a integrar quadro 
temporário em extinção à medida que vagarem os cargos 
ou empregos respectivos”.

Já no dia 27/05, foi a vez de discutir o assunto na 
Assembleia Legislativa do Ceará (AL/CE). Trabalhadores e 
sindicalistas lotaram a sala das Comissões. A audiência 
solicitada pelo deputado Renato Roseno (PSOL) e pela 
Deputada Augusta Brito (PCdoB) contou com a participação 
do Superintendente do Complexo Hospitalar da UFC, Dr. 
Luciano Moreira, que manifestou apoio aos trabalhadores, 
reconhecendo a dedicação dos profissionais ao bom 
funcionamento das unidades de saúde, onde ele mesmo 
viveu a sua formação. Também participaram do evento os 
representantes do Movimento de Defesa dos 
Trabalhadores da Sameac, a Promotora de Justiça, Dra 
Isabel Porto e a Presidente da Sameac, Dra. Heleni Lima. 

Ao final da audiência, foram realizados os 
encaminhamentos, quando o assessor jurídico do 
Sindsaúde, Dr. Vianey Martins, propôs que um ofício seja 
encaminhado pela própria UFC, com o apoio das entidades 
de classe, ao Ministério Público Federal, pedindo a 
suspensão da execução da decisão judicial que estabeleceu 
o prazo final dos contratos entre UFC e Sameac, de forma a 
evitar a demissão em massa desses trabalhadores. Também 

ficou acertado que serão feitas gestões  junto  ao Ministério 
Público do Trabalho e ao Tribunal de Contas da União 
visando a um acordo semelhante ao que feito no Paraná. No 
próximo dia 12 haverá audiência na Procuradoria Regional 
do Trabalho para dar sequência à discussão iniciada no 
começo de abril. O Sindsaúde enviou, em 27/05 oficio 
pedindo audiência com o atual Reitor da UFC, a fim de 
discutir a prorrogação dos contratos e outras medidas que 
sejam cabíveis para evitar a demissão coletiva dos atuais 
empregados da Sameac. 

Em Brasília, dirigentes do Sindsaúde e do Movimento de 
Defesa dos Trabalhadores da Sameac em reunião no MEC
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