
De casa cheia, Sindsaúde debate 30 Horas 
da Enfermagem no II Encontro Estadual

Os desafios na luta pela 
regulamentação da jornada de 
trabalho da Enfermagem foram 
discutidos no II Encontro de 
T é c n i c o s  e  A u x i l i a r e s  d e 
Enfermagem do Ceará, realizado 
no dia 12 de dezembro em 
Fortaleza. O evento organizado 
pelo Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos em Serviço 
de Saúde do Estado do Ceará 
(Sindsaúde Ceará) reuniu cerca de 
400 profissionais de todo o estado 
e entidades de classe locais, 
regionais e nacionais.

O  s e c r e t á r i o - g e r a l  d a 
Confederação Nac ional  dos 
Trabalhadores da Saúde (CNTS), 
Valdirley Castagna, foi um dos 
palestrantes. Ele fez um balanço 
cronológico do antes e depois da 
criação do Fórum Nacional 30 

Horas. “Antes da criação do Fórum 
quase nada acontecia, depois 
d i s so  r ea l i z amos  d i ve r sas 
atividades, dialogamos com o 
governo sobre estratégias, 
criamos um Grupo de Trabalho, 
mas ele parou quando se começou 
a  d i s c u t i r  o s  i m p a c t o s 
econômicos”, disse Valdirley.

O 1º vice-presidente da 
Federação dos Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde do Nordeste (Feessne), 
Mário Jorge Filho, acredita que 
grandes mobilizações em Brasília e 
greves pelo país pressionariam os 
par lamentares a aprovar o 
PL2295/2000. “A linha de ação 
deve ser toda a categoria  fazer 
um grande ato em Brasília, parar o 
Brasil. O médico não trabalha sem 
a enfermagem e nossa categoria 

precisa ser valorizada”, disse.
Já a diretora do Centro 

Estadual de Referência em Saúde 
do Trabalhador (Cerest/Ceará), 
Giovanna Sales, discutiu sobre as 
consequências da precarização do 
trabalho na saúde do trabalhador. 
“A gente incorporou trabalho a dor 
porque as políticas econômicas 
adotadas visam o lucro e não há 
l u c r o  s e m  e x p l o r a ç ã o  d o 
trabalhador, seja no setor público 
ou privado”, disse Giovanna.

“Esse ano co locamos a 
Enfermagem em pauta no Ceará 
com a questão das 30 Horas, do 
piso salarial, e para isso foi preciso 
ir pra rua. O Fórum é pela 
valorização da categoria e nós 
precisamos nos unir”, disse Ana 
Paula Brandão, coordenadora do 
Fórum Estadual das 30 Horas.

O Sindsaúde lançou no II 
Encontro dos Técnicos e Auxiliares 
de Enfermagem do Ceará a 
Comenda Maria dos Anjos Santos 
de  A raú jo  como  f o rma  de 
h o m e n a g e a r  p e s s o a s  q u e 
contribuem para as lutas dos 
t raba lhadores  da saúde.  A 
Comenda leva o nome de uma das 
sindicalistas mais queridas da 
categoria, falecida há alguns anos, 
mas lembrada pelo compromisso 

com a classe. Receberam a 
Comenda Ana Paula Brandão 
(Fórum Estadual das 30 Horas), 
Valdiley Castagna (CNTS), Mário 
Jorge Filho (Feessne), Jeová 
Mourão (Sindicato dos Enfermeiros 
da Região Norte do Ceará), Telma 
C o r d e i r o  ( S i n d i c a t o  d o s 
Enfermeiros do Ceará) e Paula 
Andréia Barbosa de Alcântara 
( p r o f i s s i o n a l  t é c n i c a  d e 
enfermagem).

Na segunda mesa do dia, 
Vianey Martins, assessor 
jurídico do Sindsaúde Ceará 
(foto), apresentou a proposta 
da criação de um Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular para 
regulamentação da jornada. 
Inspirado na experiência 
exitosa que criou a Lei da Ficha 
Limpa, a ideia é que se recolha 
de 1,4 milhões de assinaturas, 

o que equivale a 1% do 
eleitorado nacional, como 
p r e g a  o  a r t i g o  6 1  d a 
Constituição Federal. As 
assinaturas precisam ser 
recolhidas em no mínimo cinco 
estados. “Um projeto assim 
não pode ser rejeitado”, disse 
Vianey , que apresentou o 
modelo de formulário para 
coleta de assinaturas.

Iniciativa popular: uma nova estratégia
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O mês de novembro foi de muita mobilização no Hospital Geral de Fortaleza 

(HGF) contra a precarização das condições de trabalho, atraso de salários e  

assédio moral. Funcionários denunciam que recebem ordens para 

acompanhar pacientes de alta até a saída do HGF, deixando sozinhos outros 

pacientes que estão sob seus cuidados. Há ainda a dobra de plantão e o 

atraso de salários dos cooperados.

Em meio aos festejos do ano que se findara, os tra-
balhadores brasileiros foram “presenteados” com um 
pacote de medidas bastante indigesto. O Governo Fede-
ral, por meio das Medidas Provisórias de nº 664 e 665, em 
30/12/2014,  mudou as regras para concessão do auxí-
lio-doença, seguro-desemprego, abono salarial (PIS) e 
pensão por morte.Embora a justificativa oficial seja de 
moralizar a concessão destes benefícios, a maioria das 
novas medidas trarão consequências bastante prejudici-
ais para os trabalhadores vinculados à previdência social 
(INSS).

O auxílio-doença só será pago pelo INSS a partir do 
31º dia e as empresas poderão fazer perícia médica, 
através de convênio com o INSS. Obviamente, o médico, 
a serviço do patrão que paga seu salário, criará – além 
das que já existem -  todo tipo de restrição  na avaliação 
dos atestados médicos. As vítimas de doença ocupacional 
e de acidente de trabalho enfrentam sérios obstáculos 
para caracterização da doença ocupacional e do acidente 
de trabalho, os quais  serão potencializadas com a perícia 
médica sob o controle  das empresas. Perícia médica para 
concessão de beneficio previdenciário é atribuição estatal 
e não pode ser delegada a particulares.

Por sua vez, a carência de dezoito meses (antes era 
seis) para primeira concessão do seguro-desemprego, 
longe de evitar fraudes, como vem sendo divulgado, esta 
medida vai afetar o trabalhador jovem, que ingressa no 
mercado de trabalho em serviços precarizados, temporá-
rios e de alta rotatividade. Segundo dados do próprio 
governo, 74% dos que recorrem ao seguro-desemprego 
são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho.

O Governo Federal perdeu, mais uma vez, a oportu-
nidade de quitar a dívida que tem com a classe trabalha-
dora, regulamentando o dispositivo constitucional que 
veda a demissão imotivada, por meio da ratificação da 
Convenção 158 da OIT – Organização Internacional do 
Trabalho. O governo precisa instituir medidas concretas 
contra a rotatividade abusiva de mão-de-obra, ao invés 
de cortar gastos com os trabalhadores, sobretudo com os 
jovens, que não têm culpa do desemprego precoce.

Ao reduzir benefícios para os segurados do INSS, o 
governo  compensará a perda de receita que teve, a 
partir de 2013, com a desoneração da folha de pagamen-
to das empresas de 40 setores diferentes que passaram a 
contribuir com 1% a 2% da folha do faturamento, ao 
invés de 20% sobre a folha de pagamento. Com este 
medida, em quatro anos, R$ 60 bilhões de reais deixarão 
de entrar nos cofres do INSS, receita que o governo quer 
recuperar à custa do trabalhador.

Não podemos aceitar a redução de direitos. Se o 
governo quer moralizar o sistema de benefícios previden-
ciários, então fiscalize, contrate servidores, faça concur-
so para a área fiscal e de perícia médica.

Vamos pressionar o Congresso Nacional a quem 
compete aprovar estas medidas.

Os direitos dos trabalhadores não podem ser 
reduzidos “NEM QUE A VACA TUSSA”.

Veja mais informações sobre este assunto no site  

www.sindsaudeceara.org.br.

Novas regras restrigem acesso ao
auxílio-doença, seguro-desemprego 

e abono salarial (PIS)

Em outubro, o Sindsaúde foi uma das instituições homenageadas pela 
Assembleia Legislativa do Ceará reconhecendo o trabalho desenvolvido no 
combate ao câncer de mama. A homenagem foi feita durante Audiência 
Pública em alusão ao 6º Outubro Rosa. Em 2014, trabalhadores(as) dos 

hospitais filantrópicas tiveram assegurados através da Convenção Coletiva 
2014 o direito de ter duas folgas por ano para fazer exame preventivo do 

câncer, no caso da mulher, e um dia de folga no caso dos homens. 

Sindsaúde recebe homenagem da Assembleia 
Legislativa pelo combate ao câncer de mama

Sindicato denuncia precarização e assédio moral no HGF 

ACS do Estado ocupam Sesa e cobram cumprimento da Lei 
12.994, que criou o piso nacional da categoria

Em julho, profissionais da saúde de Fortaleza realizaram manifestação contra a 
precarização no trabalho e por concurso público, em frente à Procuradoria Regional 

do Trabalho (PRT), na Av. Padre Antônio Tomás (Fortaleza). Após o ato, os 
sindicalistas se reuniram com a promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública, 

Isabel Porto, e com o procurador-chefe do MPT, Antônio de Oliveira Lima, que 
anunciaram a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) onde a Prefeitura 

se comprometeu a realizar concurso para a área da saúde.

Profissionais da saúde de Fortaleza lutam 
contra a precarização e exigem concurso público

Depois de muita pressão, a Prefeitura de Pacajus decidiu 
pagar piso salarial e  adicionais de insalubridade, no valor de 
20%,  e noturno, no valor 25%,  para técnicos e auxiliares de 

Enfermagem lotados no Hospital José Maria Philomeno 
Gomes.

Já a greve dos ACS de Pacatuba, em novembro, terminou 
com um saldo positivo. Ao aderir a Lei do Piso dos ACS, a 

Prefeitura de Pacatuba cortou os incentivos dos profissionais 
vinculados ao município e ao Estado. No entanto, somente os 
municipais recebem o piso. Com muita luta, os trabalhadores 
fizeram com que a  Secretaria de Saúde de Pacatuba revisse 
sua postura e pagasse aos servidores estaduais R$ 290 além 
do salário mínimo como compensação pelo corte do incentivo 
nos meses de setembro a dezembro. Pacatuba pagou ainda o 
14º salário para todos os ACS e a greve garantiu o adicional 

de insalubridade para os ACS municipais.

Trabalhadores da Região Metropolitana 
vão à luta e conquistam direitos

Valdiley Castagna (CNTS) recebe a 
homenagem das diretoras do Sindsaúde,
Givana Lopes (dir.) e Marta Brandão.

Sindsaúde lança Comenda Maria dos Anjos

Agosto começou com  dezenas de agentes comunitários de saúde, vindos de vários municípios 
do Estado, fazendo uma manifestação em frente à Secretaria de Saúde (Sesa), em Fortaleza. Os 

profissionais cobravam o cumprimento da lei 12.994/14, que estabelece o novo piso salarial 
dos profissionais em R$1.014. Uma comissão  formada por dirigentes do Sindsaúde e represen-
tantes dos ACS organizados nas associações municipais, foi recebida pelo secretário executivo 
do órgão, Acilon Gonçalves, que época assegurou levar a pauta para o governador Cid Gomes. 

Sérgio Rufino (Ipu), 
é eleito Prefeito Inimigo 

da Saúde 2014
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Ações coletivas 
beneficiam 506 

trabalhadores da saúde
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Sindsaúde cobra da gestão Camilo Santana 
Compromissos com a categoria
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Retrospectiva 2014

O arraiá do Sindsaúde juntou os festejos 

juninos com a luta pela regulamentação da 

jornada de trabalho ao som de muito forró no 

Gresse. A festa realizada no dia 27 de junho 

teve como atrações as bandas Contagem 

Regressiva, Forró do Kakeado e Joãozinho de 

Irauçuba. A festa contou com a presença de 

parlamentares, representantes da Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 

(CTB) e diversas entidades sindicais.

São João das 30 Horas mantém-se 
como uma grande festa da categoria

Sindsaúde amplia Sítio 
e compra imóvel para 

construir sua nova sede

Retrospectiva
2014

Págs. 3 e 4Págs. 3 e 4

C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u
C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

Informativo do Sindsaúde Ceará   Edição nº 71  Janeiro de 2015  I I
www.sindsaudeceara.org.br I www.facebook.com/sindsaudeceara

Sindsaúde cobra da gestão Camilo Santana 
Compromissos com a categoria
Em reunião com o Sindsaúde, o chefe de gabinete do governador, Élcio 
Batista, afirmou que Camilo Santana deverá receber  a categoria até o 
dia 20 de janeiro. O Sindsaúde foi ao Palácio da Abolição cobrar 
compromissos na campanha de 2014. Para os ACS o pagamento Piso 
Salarial e o adicional de insalubridade. Para servidores de nível médio a 
correção do cálculo da Parcela Nominalmente Identificada (PNI). Além  
disso a criação de uma comissão tripartite (governo, trabalhadores e 
sindicato) para discutir outras demandas da saúde no estado do Ceará. 
Leia mais no site www.sindsaudeceara.org.br



Entre os dias 30 de maio e 6 de junho de 
2014, a cidade de Ipu viveu dias de violência 
atípica. Uma paralisação promovida pelo Sindicato 
dos Empregados em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde no Estado do Ceará 
(Sindsaúde), Sindicato dos Guardas Municipais do 
Estado do Ceará (Sindguardas) e Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) 
desencadeou uma série de atos violentos contra 
trabalhadores e apoiadores do movimento. As 
entidades tentavam há mais de seis meses 
negociar com o prefeito de Ipu, Sérgio Rufino, 
adicional de insalubridade, adicional noturno e de 
risco de vida.

Depois da paralisação, uma rádio e um 

veículo da Guarda foram incendiados. A casa de 
um vereador da oposição foi arrombada e a de 
uma vereadora foi alvo de bombas. Servidores 
passaram a ser perseguidos politicamente.

No dia 6 de junho, as entidades realizaram a 
Passeata Pela Paz e Contra o Terrorismo em Ipu e 
novas ações violentas aconteceram. Homens 
atiraram ovos e até bombas rasga-lata contra a 
multidão. Uma bomba, inclusive, atingiu uma mãe 
que carregava no colo uma criança de dois anos de 
idade.

Por esses motivos, o Sindsaúde concede a 
Sérgio Rufino (PCdoB), prefeito de Ipu, o título de 
Prefeito Inimigo da Saúde 2014.

Prefeito Inimigo da Saúde 2014: 
Sérgio Rufino (PCdoB), prefeito de Ipu
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Em 2014, o Sindsaúde realizou grandes ações pela 
aprovação do projeto de Lei 2295/00, que 

regulamenta a jornada de 30 horas semanais para os 
profissionais da Enfermagem. No mês de abril, junto 
com as entidades reunidas no Fórum Estadual das 30 

Horas, esteve no Aeroporto de Fortaleza, onde 
entregou carta aberta e dialogou com deputados e 

senadores do Estado, pedindo a aprovação da 
proposta. No dia 31 de maio, a caminhada 30 Horas 

Já!, na Av. Beira Mar, em Fortaleza, teve a 
participação de três mil profissionais e contou com a 
presença de lideranças sindicais e políticas. Foi uma 
das maiores mobilizações de trabalhadores da saúde 

já realizadas no Ceará.

Em abril, centenas de agentes comunitários de saúde do Estado realizaram 
uma marcha em Fortaleza em protesto pela mudança do regime jurídico 

para estatutário e adicional de insalubridade para os profissionais da 
categoria. O protesto, que terminou em frente ao palácio do Governo, 
encerrou os Encontros Regionais dos Agentes Comunitários de Saúde 

realizados em março e abril nas regionais Cariri, Baturité, Iguatu, Crateús, 
Sobral,  Fortaleza e Região Metropolitana.

O Sindsaúde esteve no dia  22 de dezembro no 
Hospital Regional de Aracati para reunião com os 
servidores de nível médio da saúde. A pauta era o 
pagamento retroat ivo do adic ional  de 
insalubridade correspondente aos anos de 2004 e 
2005.

Até 2005, os servidores da saúde não 
recebiam adicional de insalubridade. Depois de 
intensa luta, inclusive com greve, coordenada 
pelo Sindsaúde, a prefeitura passou em 2006 a 
pagar o benefício, mas não de forma retroativa.

O sindicato foi à justiça do trabalho e garantiu 
o direito dos trabalhadores. A justiça mandou 
bloquear as contas bancárias da prefeitura no 
valor de R$ 173.200,50 para garantir o 
pagamento dos 99 servidores beneficiados com o 
processo.

“É uma vitória importante para a categoria. 
Mesmo sendo um direito, foi necessário decisão 
judicial. Mas o Sindicato não desiste do direito do 
trabalhador”, diz Marta Brandão, presidente do 
Sindsaúde.

Aracati Servidores recebem retroativo 

de adicional de insalubridade

O Sindsaúde realizou em abril a Via Crucis dos trabalhadores da saúde. A 
atividade ocorreu durante as mobilizações da Campanha Salarial 2014 e 

teve o objetivo de mostrar à população e clientes dos hospitais as 
adversidades enfrentadas cotidianamente pelos empregados da área. 

Trabalhadores cumprindo uma jornada absurda, às vezes trabalhando 24h 
seguidas, o assédio moral, muito comum nos hospitais e clínicas, são alguns 

exemplos dessas adversidades.

 Via Crucis da Saúde denuncia abusos contra profissionais

Preocupado com a formação dos seus dirigentes, o Sindsaúde em parceria 
com o Centro de Estudos Sindicais (CES) realizou no mês de junho um 

curso de formação para os diretores das regiões de Sobral, Crateús e Cariri 
.Durante dois dias os sindicalistas estiveram reunidos  na Serra da Meruoca, 
em Sobral, aprofundando os conhecimentos sobre a história do movimento 

sindical, concepções sindicais e transformações no mundo do trabalho.  

Curso fortaleceu atuação dos dirigentes do SindsaúdeAgentes de saúde realizam encontros regionais e 
protestam em defesa de direitos

Em 2014, um total de 506 trabalhadores 

foram  beneficiados, através de ações coletivas, 

movidas pela assessoria jurídica do Sindsaúde. 

Nas ações foram questionadas adicional de 

insalubridade, bem como diferenças salariais. 

Além de receber valores retroativos, passaram a 

r e c e b e r  a d i c i o n a l  d e  i n s a l u b r i d a d e  

trabalhadores de Ipu, Meruoca, IDESFT, Unimed 

Fortaleza e São Mateus. 

E X P E D I E N T E

Veja a quantidade de beneficiários 
das ações por empregador:

Em 2014 o Sindsaúde ampliou a 
estrutura do Sítio, em Beberibe. Além 

da piscina de 134 m² e das quatro 
casas com sala, quatro, cozinha e 
banheiro, todas mobiliadas, há 
também um playground. Mais uma 
opção de lazer para os sócios. 
Outras melhorias, como um campo 

de futebol society, estão sendo 
realizadas.  Para fazer sua reserva no 

Sítio do Sindsaúde ligue para 3251.9058. 

Ampliação de Sítio e compra de novo imóvel 
trarão mais conforto e comodidade aos sócios

Mas a grande novidade mesmo foi a compra de uma novo imóvel de 464 m², localizado na Rua Padre Mororó, 670, no Centro de Fortaleza (foto). No terreno será construída a nova sede estadual do Sindsaúde, dando maior suporte para fortalecer e organizar as lutas da categoria e  t a m b é m  t r a z e r  m a i o r  c o n f o r t o  n o atendimento aos associados.

Ações coletivas beneficiam 506 trabalhadores da saúde

Servidores de Ipu: 19

Servidores de Meruoca: 21

Empregados do Hospital São Carlos: 65

Empregados do Hospital São Mateus: 130

Empregados da Unimed Fortaleza: 84

Servidores de Aracati: 99
Empregados IDESFT (Sobral): 38

Ex-empregados do Mira e Lopez: 50

Ações coletivas beneficiam 506 trabalhadores da saúde

Caminhada e blitz marcam luta pelas regulamentação das 30 Horas

 Após pressão, Hapvida Aldeota retira câmera de banheiro

Unimed Fortaleza  é condenada a pagar 

R$ 30 mil reais de indenização por 

assédio moral

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a 

Unimed Fortaleza a pagar R$ 30 mil de indenização 

por danos morais à ex-funcionária vítima de 

assédio moral. Testemunhas afirmaram à justiça 

que a ex-funcionária era tratada com desprezo e 

dela era exigida a execução de tarefas tidas como 

impossíveis pela sua condição especial de pessoa 

com deficiência.

Laboratório Samuel Pessoa condenado 

a indenizar funcionária obrigada a ficar 

nua 

O Sindsaúde acionou a Justiça e o Laboratório 

Clínico Samuel Pessoa, em Fortaleza, pagará R$ 15 

mil reais de indenização por danos morais à 

funcionária que, acusada de furtar um celular, foi 

obrigada a ficar completamente nua  na frente dos 

médicos e do proprietário da Clínica.

 Justiça condena Gastroclínica por 

danos morais

A Justiça condenou a Gastroclínica a pagar R$ 5 mil 

reais por danos morais a uma técnica de 

enfermagem que teve a bolsa revistada por uma 

das sócias da Clínica na frente dos demais 

funcionários. Além da indenização, a Justiça 

concedeu à vítima o direito de rescisão indireta, 

quando o trabalhador tem o direito de rescindir o 

contrato tendo acesso à todos seus direitos 

rescisórios como se tivesse sido demitido pelo 

empregador.

Destaques das ações 
por danos morais em 2014 C
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O Hospital Hapvida Aldeota, 
em Fortaleza, instalou uma 
câmera filmadora no banheiro 
feminino da empresa, no mês 
de junho. As empregadas, que 
ficaram expostas às 
bisbilhotagem da chefe, 
denunciaram e o Sindsaúde 
ingressou com ação judicial 
para que o Hapvida retirasse 
imediatamente o equipamento 
pois estava atingindo o direito 
à intimidade, consagrado pela 
Constituição Federal. A câmera 
foi retirada e a ação continuou 
pois o Sindicato também pediu 
indenização por danos morais a 
serem pagos às 50 mulheres 
que trabalham atualmente 
naquela unidade do Hapvida, 
pois todas foram vítimas dessa 
insensatez da chefia. 
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No dia 10 de janeiro de 2014, o Sindsaúde ocupou a 

Secretaria de Saúdedo Estado (Sesa) para cobrar 

pagamento das gratificações dos servidores, publicação 

dos nomes e dos funcionários que concluíram o estágio 

probatório, mudança do regime de trabalho e o 

pagamento do adicional de insalubridade para os 

agentes comunitários de saúde vinculados ao Estado. 

Já no dia 17 uma  manifestação em frente ao Hospital 

César Cals repudiou  agressão do diretor geral, Eliézer 

Arrais, que aos gritos xingou de "vagabundos"  a 

secretária geral do Sindsaúde, Givana Lopes, e o 

assessor jurídico. O fato ocorreu no dia 10, durante 

reunião para tratar da pauta dos servidores do 

hospital. Ele só não os agrediu fisicamente  porque foi 

contido por outras pessoas.

O ano começou com pressão sobre a Sesa e repúdio à agressões do diretor do Hopistal César Cals
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