
Cariri
Agentes Comunitários de Saúde, sob a 

coordenação do Sindsaúde e da Associação dos 
ACS, ocuparam a Prefeitura do Crato 

pressionando pelo pagamento do incentivo 
financeiro que continua sendo repassado pelo 
Ministério da Saúde, no valor de R$ 1.014,00, 

por ACS vinculado ao Estado do Ceará e 
cadastrado pelo Município do Crato. 

(foto abaixo)

CEO, Samu e Policlínica
O Sindsaúde denunciou ao Ministério Público 

Estadual  que funcionários dos Centros de Especi-
alidades Odontológicas (CEO), Serviço de Atendi-
mento Médico de Urgência (Samu)  e Policlínicas 
da Região do Cariri apesar de trabalharem no 
setor público foram contratados em regime cele-
tista. O Sindicato também denuncia que os traba-
lhadores não recebem vale-transporte e vale-
alimentação.

 

Santa Tereza
Desrespeitando a mediação feita no começo 

do ano e passando por cima da Convenção Coleti-
va do Trabalho, a Casa de Saúde Santa Tereza, no 
Crato, continua servindo  alimentação precária 
aos seus funcionários.

Servidores do Crato
O Sindsaúde reuniu-se com a secretária de 

Saúde do Crato, Aline Alencar, para reivindicar 
aumento salarial para Atendentes de Consultório 
Odontológico e Técnicos de Enfermagem. Esses 
profissionais ganham atualmente um salário míni-
mo, sem adicional de insalubridade. 

 

Descontos nos exames
O Sindsaúde e o Laboratório Vicente Lemos 

fecharam uma parceria que dá desconto de 30% 
no valor de exame laboratoriais para sindicaliza-
dos. Mais informações na Sub-sede Cariri.

O Sindsaúde realiza no dia 12 de 
dezembro, em Fortaleza, o II Encontro 
d o s  T é c n i c o s  e  Aux i l i a r e s  d e 
Enfermagem. Com foco nas 30h 
semanais, o evento tem como tema 
Participação Popular e a Luta Pela 
Regulamentação da Jornada de 
Trabalho da Enfermagem. Na pauta, 
também, a precarização das condições 
de trabalho e a Campanha Salarial 
2015.

Pa r t i c i p a r ã o  d o  e v e n t o  a 
C o n f e d e r a ç ã o  N a c i o n a l  d o s 
Trabalhadores na Saúde (CNTS), 
Federação dos Empregados em 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
d o  N o r d e s t e  ( F E E S S N E ) ,  a 
C o n f e d e r a ç ã o  N a c i o n a l  d o s 
Trabalhadores em Seguridade Social 
(CNTSS), o Centro Estadual de 
Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST-CE), Conselho Estadual de 
Saúde (CESAU) e Sindicato dos 
Enfermeiros do Ceará (SENECE).

As vagas são limitadas e as 
inscrições, que são gratuitas, podem ser 
feitas nas sedes do Sindsaúde e pelo site 
(www.sindsaudeceara.org.br). 

Mais informações pelo telefone  
3251.9050.

Encontro debate 30 Horas e
Campanha Salarial 2015

 
Inscrições gratuitas e limitadas, pelo site  www.sindsaudeceara.org.br

12 de Dezembro de 2014
Fortaleza - Ceará Local: Hotel Golden Tulip

Av. Beira Mar, 4753, Mucuripe

Realização:

Parceria:

8h Credenciamento e acolhida
9h30 Palestra: Avanços, recuos e novas 

estratégias na luta pela regulamentação da jornada 

de trabalho para os profissionais de Enfermagem no 

Brasil
Palestrante: Valdirley Castagna, secretário geral da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde 

(CNTS)
10h30 Palestra: Apresentação do Anteprojeto de 

Lei de Iniciativa Popular para Regulamentar a 

Jornada de Trabalho da Enfermagem
Palestrante: Vianey Martins, assessor jurídico do 

Sindsaúde
11h Debate
Debatedores(as): CTB Nacional, FEESSNE, CNTSS, 

Coren-CE.
Coordenação: Marta Brandão, presidente do 

Sindsaúde Ceará
12h30 Almoço
13h45 Palestra: Precarização e jornada excessiva 

e  suas  consequênc i a s  na  saúde  do (a ) 

trabalhador(a)
Palestrante: Geovanna Sales, diretora geral do 

Centro Estadual de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST-CE),
Debatedores: Conselho Estadual de Saúde 

(CESAU), CTB Ceará, Sindicato dos Enfermeiros do 

Ceará (SENECE)
Coordenação: Givana Lopes, secretária geral do 

Sindsaúde Ceará
14h30 Elaboração de propostas da enfermagem 

para a Campanha Salarial 2015
Coordenação: Sindsaúde
15h30 Encerramento e entrega dos certificados

Confira a programação e participe!

O Sindsaúde acionou a Justiça e no processo de nº  
0000906-79.2014.5.07.0001 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 Sérgio Arruda, Nici Arruda Pessoa e Amauri Arruda, 
proprietário do laboratório.

 O fato ocorreu no dia 3 de julho de 2013. Sob ameaça de 
que o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia 
Militar do Ceará seria chamado para a ocorrência,  a funcio-
nária era coagida a confessar o furto. Ela ficou por quase 
quatro horas sem poder sair da sala onde era de xingada de 
“falsa”, “ladra” e “fingida”. A funcionária só foi liberada duas 
horas depois do celular  furtado  ter sido encontrado.

 O trauma desse episódio fez com que a vítima passasse 
a ter acompanhamento psiquiátrico. Hoje toma medicamen-
tos antidepressivos e desenvolveu um quadro de ansiedade.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou, no 
processo de nº  1746-57.2012.5.07.0002, a Unimed 
Fortaleza a pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais 
à ex-funcionária vítima de assédio moral. A funcionária, 
contratada dentro da política de cotas para pessoas com 
deficiência, trabalhou na empresa entre 2007 e 2012 e não 
resistiu à violência psicológica do assédio moral, vindo a pedir 
demissão.

 À Justiça testemunhas afirmaram 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. A vít ima era ameaçada 
constantemente de demissão e algumas vezes, quando 
atendia um cliente por telefone, alguém vinha e desligava a 
ligação deixando-a constrangida.

Laboratório Samuel Pessoa 
indenizará funcionária obrigada

a ficar nua sob  acusação de furto

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
de Serviço de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde) foi 
uma das instituições homenageadas no dia 31/10, 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 no 
Ceará que teve como tema “Da 
minha saúde eu cuido, faço minha 
parte”. A presidente do Sindsaúde, 
Marta Brandão da Silva, recebeu 
d a s  m ã o s  d o s  d e p u t a d o s 
estaduais Fernanda Pessoa (PR) e 
Professor Teodoro (PSD) uma 
p l a c a  q u e  s i m b o l i z a  o 
reconhecimento pelo empenho do 
Sindicato nessa luta.

Sindsaúde recebe homenagem pelo combate ao câncer de mama

U m  g r a n d e  c o n q u i s t a  d o s 
trabalhadores e  trabalhadoras dos 
hosp i ta is  f i lantróp icas está na 
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.

Durante o Outubro Rosa,  o 
Sindsaúde desenvolveu uma série de 
atividades na capital e no interior com 
ações nas sedes regionais de Sobral e 
Crato.
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Segundo informações colhidas pelo Sindsaúde, a Coo-
saude e a Sesa firmaram nove contratos em abril de 2013, 
para contratação de enfermeiros/técnicos e auxiliares de 
enfermagem, totalizando R$ 66 milhões de reais. Os maiores 
contratos são: HGF: R$ 30.784.847,75;  HIAS: R$ 
11.138.863,46; Hospital Messejana: R$ 10.251.229,32; 
HGCC: R$ 5.764.078,08; Hemocentros: R$ 3.377.131,34; 
HGPM:  R$ 2.595.160,58. Somente os contratos assinados 
em 2013 renderem à Coosaúde o valor de R$ 665 milhões de 
reais, a título de taxa de administração anual, sem contar os 
contratos novos para outras áreas da saúde que foram feitos 
em 2014.Os contratos de 2013 são renovados anualmente e 
estão disponíveis no site www.sindsaudeceara.org.br.

Apesar dos contratos milionários, a direção da coopera-
tiva não cumpre quase nada do que manda a legislação. Os 
associados não tomam conhecimento prévio da realização 
das assembleias, de tal sorte que não sabem como são distri-
buídas as sobras líquidas e nem tem oportunidade de discutir 
os problemas que ocorrem diariamente nos locais de traba-
lho. A direção da Coosaude não vem realizando a assembleia 

geral especial de que trata o art. 11, parágrafo sexto, da Lei 
12.690/2012. Esta assembleia deve ser realizada, obrigato-
riamente, no segundo semestre de cada ano e se destina a 
deliberar sobre gestão da cooperativa, direitos e deveres dos 
sócios e planejamento e resultado dos projetos e contratos, 
dentre outros assuntos previstos no edital.  

O que mais aflige os cooperados é a falta de respeito 
com os direitos garantidos pela Lei n. 12.690/2012 (repouso 
anual remunerado, piso da categoria, repouso semanal remu-
nerado, adicional noturno e de insalubridade). Não houve 
reajuste dos valores da remuneração das retiradas, apesar 
da inflação. Além disto, os cooperados são coordenados – e 
muitas vezes assediados - pelas chefias dos hospitais. Os 
associados de uma cooperativa, segundo o art. 5º, da citada 
lei, não podem nem ser chefiados por gestores do tomador de 
serviços (a Sesa, no caso). Esta indevida subordinação dos 
sócios da Coosaude aos gestores da Sesa só ocorre porque a 
direção da Coosaude nunca encaminhou a eleição da Coorde-
nação, em cada local de trabalho, tal como previsto no art. 
7º, parágrafo 6º, da Lei n. 12.690/2012.

Conquista dos trabalhadores 
e trabalhadoras

Agentes de Saúde de Pacatuba entram 
na terceira semana de greve

A greve dos Agentes Comunitários de Saúde de Pacatu-
ba entra na terceira semana sem acordo com o governo muni-
cipal, depois de duas reuniões sem êxito entre os líderes da 
categoria e o prefeito Alexandre Alencar. Há quatro meses a 
categoria deixou de receber o incentivo financeiro no valor 
mensal de R$ 811,20.

 Uma  Audiência Pública foi realizada no dia 6 de novem-
bro na Câmara Municipal, mas nem a secretária de Saúde, 
Cristiane Araújo, nem o prefeito compareceram.  “Nós escla-
recemos a população e os demais trabalhadores do município 
sobre o motivo da greve”, diz Marjory Romão, presidente da 
Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Pacatuba.

No dia 11 de novembro, em reunião com dez Vereado-
res da base aliada e representantes do Sindsaúde e da Associ-
ação dos ACS , o Prefeito apresentou uma proposta de dimi-
nuir o repasse do incentivo  de 80% para 48,60% para os 
agentes de saúde vinculados ao Estado do Ceará. Para os ACS 
do município o prefeito afirmou que pagaria o adicional de 
insalubridade, tornando igual à remuneração entre os ACS do 
Estado do Ceará e os do município. 

O impasse, entretanto, continua porque o projeto envi-
ado pelo prefeito, dois dias depois da reunião, pretendia dedu-
zir valores não negociados na reunião e não garantia o retroa-
tivo do adicional de insalubridade. Na terça, 18 de novembro, 
os ACS decidiram continuar a greve e estão na expectativa de 
que o Prefeito cumpra o que foi negociado com os vereadores 
de sua própria base aliada.

 Pegos de surpresa
O cancelamento do pagamento, além de ilegal, aconte-

ceu  sem comunicado prévio. A decisão fez com que os traba-
lhadores tivessem um desequilíbrio financeiro, uma vez que a 
remuneração dos ACS caiu pela metade. O salário de um ACS 
que é de R$ 724 reais por mês era complementado pelo incen-
tivo.

Unimed Fortaleza é 
condenada a pagar R$ 30 mil reais 
de indenização por assédio moral

Mais de 50 trabalhadores, dentre eles vigias, 
assistentes de escritórios e auxiliares administrativos, 
empregados do Instituto para Desenvolvimento de 
Tecnologias em Saúde da Família – IDETSF e lotados em 
unidades de saúde da Prefeitura de Sobral, reuniram-se 
com o Sindsaúde na sede regional do sindicato para 
reclamar das condições de trabalho.

Mesmo exercendo atividades de risco à saúde, pois 
trabalham na recepção das unidades da saúde e são os 
primeiros a terem contato com as pessoas doentes, não 
recebem adicional de insalubridade. Ainda segundo os 
trabalhdadores, o IDETSF também não fornece nenhum 
equipamento de proteção individual (EPI). Também não 
há fardamento ou crachás.

Apesar de haver um termo de ajuste na 
Procuradoria do Trabalho de Sobral, o Instituto continua a 
manter trabalhadores sem carteira assinada no Centro de 
Especialidades Médicas e no Centro de Saúde da Família 
Dom Expedito.

O Sindsaúde se comprometeu a adotar as medidas 

judiciais cabíveis e pedir a fiscalização do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Quanto aos EPI's, o sindicato irá 
pedir ao Ministério Público do Trabalho a assinatura de um 
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, a fim de que o 
IDETSF passe a fornecer estes equipamentos tão 
necessários a quem trabalha na área da saúde. 

Sobral
Trabalhadores do IDETSF exigem melhores condições 

de trabalho e adicional de insalubridade

Marta Brandão recebe a 
homenagem em nome da 
diretoria do Sindsaúde. Vários 
sindicalistas acompanharam a 
Audiência Pública na 
Assembleia Legislativa do 
Ceará.

Servidores denunciam 
assédio moral no HGF e
no Hospital do Coração

PÁG. 03 

Entrevista com Luciano 
Simplício, presidente

da CTB Ceará.
PÁG. 02 

Trabalhadores da Saúde, em
Sobral, exigem melhores 

condições de trabalho
PÁG. 04 

COOSAUDE: muito dinheiro e 
pouco respeito aos cooperados

COOSAUDE: muito dinheiro e 
pouco respeito aos cooperados

Os associados reuniram dia 11/10 (foto) e, através da 
assessoria jurídica do Sindsaude, foram informados sobre 
os seus direitos e demais aspectos legais das cooperativas. 
Foi entregue à direção da Coosaude um abaixo assinado em 
que os associados exigem a realização de uma assembleia, 
de forma democrática, para discutir seus direitos.

Caso o Presidente não convoque esta assembleia, os 
próprios associados, no uso das prerrogativas do estatuto 
da Coosaude, farão a convocação. Espera-se que a direção 
da Coosaude aja com democracia e transparência, pois os 
trabalhadores vêm sofrendo há muito tempo com a falta de 
respeito aos seus direitos. 

Associados exigem assembleia democrática

Assembleia dos ACS de Pacatuva (18/11) decide 
continuar a greve até o cumprimento da proposta 
apresentada pelo Prefeito.

Em outubro, as diretoras Solange Ponte e Francisca 
Mesquita reuniram-se com empregados do IDETSF.
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Técnicos de enfermagem estão sendo 

obrigados a cuidar de pacientes em estado grave 

além do que é permitido pela  Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) n°7 , de 24 de fevereiro 

de 2010, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitár ia (Anvisa). Segundo denúncias 

encaminhadas ao Sindsaúde, cada Técnico de 

Enfermagem fica responsável por até três 

pacientes graves.

NOTA DE PESAR 

O Sindsaúde lamenta a morte da agente 
comunitária de saúde Tereza Cristina Marciel 
assassinada no dia 3 de novembro em Sobral. 
O Sindicato se solidariza à família e amigos de 
mais uma mulher vítima da violência no 
Ceará. Em 2012 e 2013 foram 290 mulheres 
assassinadas no estado. Para denunciar a 
violência contra a mulher, ligue 180. 

O Sindsaúde realizou na manhã de sexta,14, 
um ato na porta do Hospital Geral de Fortaleza 
para denunciar a precarização das condições de 
trabalho e casos de assédio moral no Hospital.

Funcionários denunciam que recebem ordens 
de suas chefias para acompanhar pacientes que 
receberam alta até a saída do HGF mesmo que para 
isso tenham que deixar sozinhos outros pacientes 
que estão sob seus cuidados.

Outra denúncia é sobre a constante pressão 
para que profissionais dobrem seus plantões. Há 
ainda casos em que profissionais que estão em 
cirurgia ficam o dia todo sem se alimentar porque 
não têm substituto.

Como em outras instituições de Saúde do 
Ceará, os cooperados que trabalham no HGF são os 
únicos que não receberam o reajuste concedido 
ainda no mês de agosto/2014, sem falar que 
recebem seus salários sempre atrasados.

Ato no HGF denuncia assédio moral

Entrevista:
Luciano Simplício
Sindicalista aborda 
principais desafios 
para a área da saúde

Em entrevista ao Sindsaúde Ceará 

o presidente da Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do 

Brasil (CTB), seção Ceará, Luciano 

Simplício, contou sua trajetória de 

vida e de luta e levantou o debate 

acerca da precarização dos 

profissionais da saúde. Ele é 

técnico de enfermagem, servidor 

do Ministério da Saúde, lotado no 

Hospital do Coração desde 1984. 

Confira trechos da entrevista que 

está na íntegra em nosso site: 

www.sindsaudeceara.org.br. 
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O Termômetro - Da sua experiência de três 
décadas, e você praticamente sempre trabalhou no 
serviço público, na área da saúde, eu te pergunto: 
hoje, qual o maior problema que a gente enfrenta 
na área da saúde, no estado do Ceará?

Luciano - O maior problema é a falta de concurso público. 
Nesse período existiu concurso público, mas não foi o 
suficiente para atender a todas as vagas. Então, hoje, o 
grande malefício, sem dúvida nenhuma, são as 
cooperativas, com os trabalhadores precarizados, e isso 
contraria a própria Constituição, o artigo 37, inciso II, diz 
lá que a atividade-fim não pode ser precarizada, não pode 
ser terceirizada. O trabalhador da saúde trabalha num 
local altamente insalubre, correndo r isco de 
contaminação, sem ter o amparo da seguridade social, 
entendeu? O trabalhador de cooperativa não tem carteira 
assinada, não tem vínculo empregatício, não tem direito a 
férias, não tem direito a licença gestante, só ganha o dia 
trabalhado. Então isso é ruim tanto no momento quanto 
no futuro próximo, quando esse trabalhador for se 
aposentar, se ele tiver condições de chegar lá, porque ele 
já tem trabalhado doze ou quinze anos só em 
cooperativas e ele só trabalha, vai em casa, volta e 
trabalha, só pra sobreviver, e o trabalhador tem que ter 
condições de trabalho pra prestar uma boa assistência. 
Então, esse é o primeiro malefício. O segundo malefício é 
para o paciente. Porque não são todos, mas como o 
profissional não tem vínculo, não tem compromisso com a 
instituição, não têm compromisso com o paciente, e a 
área da saúde precisa desse vínculo, que a pessoa tenha 
compromisso com a instituição, com o paciente, porque 
na hora que a pessoa se sente mais fragilizada é na hora 
da doença, precisa ter um apoio ali, além do apoio 
assistencial, um apoio moral, só que o profissional 
cooperado tem que rodar em quatro ou cinco hospitais pra 
ter um salário razoável, e isso faz com que ele se canse 
rapidamente, adoeça e aí fica faltando, porque não tem 
direito a licença. E o outro mal, dada a precarização, é 
exatamente a manipulação que é feita por quem tem os 
cargos de chefia ou de direção de estar deslocando 
servidores, devolvendo servidores, para colocar amigos e 
parentes naquele local.

O Termômetro - Eu queria que você falasse um 
pouco da sua experiência no Hospital do Coração. O 
que você vê especificamente lá com relação à 
p recar i zação?  O  que  que  fa l ta  para  os 
trabalhadores daquele hospital?

Luciano - O que eu sinto lá no hospital é exatamente isso, 
essa premência, essa disputa acirrada entre 
trabalhadores, que não era pra existir, que o concursado 
não tem culpa de o outro não ser concursado e essa é uma 
luta constante. Por exemplo, o Hospital de Messejana tem 
uma história: o último concurso do Estado foram 
cooperados do Hospital de Messejana que se 
organizaram, fizeram greve pedindo concurso público, 
mesmo sabendo que alguns não iam passar, porque eles 
trabalham tanto que não têm tempo pra estudar. É uma 
coisa gravíssima. A pessoa sai de um curso técnico de 
enfermagem ou sai de uma universidade e vai trabalhar 
muito, com várias jornadas via cooperativa, não tem 
como estudar, então o concurso público teria que ver toda 
a experiência desses profissionais de cooperativa. Porque 
também tem um problema: quando fala em concurso 
aquele cooperado tem que sair, e o cooperado com 
quinze, vinte anos quando sai leva junto toda a 
experiência dele. O ideal era que esse pessoal tivesse um 
bônus, fosse ajudado pela instituição para estudar, para 

ter condição de concorrer e continuar, agora com vínculo 
empregatício, com seguridade social, com contrato de 
trabalho, com Plano de Cargos, Carreiras e Salários, aí 
nós iríamos melhorar e muito a saúde. Então, primeiro 
essa disputa, depois a opressão e o assédio moral que 
sofrem muito das chefias. Todos sofrem, mas aquele 
trabalhador cooperado, como ele não tem vínculo, fica 
sendo todo tempo ameaçado pelas chefias, ouvindo de 
uma maneira bem direta "Eu te devolvo! Ou você faz 
assim, ou te devolvo pra cooperativa!". É uma pressão 
muito grande e você imagine um trabalhador da área da 
saúde trabalhando de forma pressionada.

O Termômetro - Com a incerteza, sem saber se 
amanhã ainda vai estar ali.

Luciano - Não pode planejar a vida minimamente. Você 
vê os trabalhadores chorando, pelo canto, tristes, 
deprimidos. Hoje muitos trabalhadores estão em 
depressão devido ao assédio moral. E às vezes tem – pelo 
menos no Hospital de Messejana já teve –, caso de 
assédio sexual, que é terrível, porque como não tem 
vínculo às vezes quem está numa posição um pouco mais 
elevada fica assediando. Nessa época das eleições, a 
saúde é como o grande termômetro das discussões, então 
deveríamos participar mais e ver vários candidatos que se 
comprometem. Então é um momento riquíssimo, os 
candidatos têm interesse e aqueles que não têm 
interesse, porque hoje tem candidatos que terceirizam, 
observar que ele não vai fazer concurso público, porque 
ele é um terceirizador, ele tem empresas de terceirização, 
de cooperativa e tudo... tendem a aprofundar mais ainda 
o processo de terceirização, principalmente porque o 
projeto de lei da terceirização (que permite a 
terceirização da atividade-fim, e não só da atividade-
meio, como ocorre atualmente) continua no Congresso 
Nacional. Vai legalizar a questão das cooperativas, que é 
terrível. Seria um desastre. Hoje tem trabalhador da 
saúde que passa às vezes três dias e três noites fora de 
casa. E quando chega em casa é só para dormir para 
passar mais três dias fora. Se ele não dá assistência nem à 
família dele, como é que ele vai dar assistência aos 
pacientes? Hoje, o profissional da saúde não tem mais um 
relacionamento estável. Ele/ela perdeu a companheira/o, 
porque ficou dentro do hospital muito tempo e o 
companheiro foi embora. Se são os dois da saúde, 
perderam os filhos para o tráfico. Então nós estamos 
numa bomba relógio. Nós estamos hoje formando os 
pacientes de amanhã. Quem tem compromisso com a 
vida não pode estar formando doentes, tem que salvar 
vidas, salvar pessoas. E estamos adoecendo também. 
Nós temos que trabalhar para viver. Trabalhar, sim, 
adoecer, não, foi o lema da nossa última Conferência 
Nacional de Saúde. Nós temos que trabalhar para viver. 
Houve uma época em que no Hospital de Messejana 
morriam mais funcionários do que pacientes. E aí eu 
questiono: chega um paciente com problema de saúde. 
Na maioria das vezes aquele paciente sai de alta. Já o 
funcionário chega com saúde e na maioria das vezes sai 
num caixão. Qual a saúde que nós estamos prestando? 
Quem vai cuidar do cuidador? Construir hospital é 
importante, mas se você não tiver a estrutura adequada e 
não contratar pessoas da maneira correta nós estaremos 
fazendo um paliativo, fazendo uma saúde superficial. Nós 
temos que cuidar da saúde dos pacientes e dos 
funcionários, que tudo é a mesma saúde, não existe uma 
saúde de primeira e de segunda. Pacientes, servidores e 
trabalhadores são seres humanos e necessitam o mesmo 
cuidado, a mesma atenção.
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O Sindsaúde realizou na 

manhã desta quarta,12, um ato 

no Hospital da Mulher para 

denunciar a precarização das 

condições de trabalho dos pro-

fissionais da Saúde em Fortale-

za.
Estamos convidando os 

trabalhadores a pararem suas 

atividades para exigir da direção 

do Hospital que os salários 

atrasados sejam pagos.  O 

sistema de Saúde não é apenas prédio e 

equipamento. São os trabalhadores  que 

fazem com que esse sistema funcione”, diz 

Marta Brandão, presidente do Sindsaúde.
Muito além da cobrança dos salários 

atrasados, o ato de hoje aponta mais uma 

vez para um dos maiores problemas do 

setor: a falta de concurso público.  “Ape-

nas o concurso público é capaz de asse-

gurar aos trabalhadores estabilidade pro-

fissional e garantia de uma série de direi-

tos”, defende Marta Brandão.

Denúncias

Após denúncias, o Sindsaúde apurou 
que as contratações dos profissionais de 
nível médio do Hospital da Mulher são 
feitas através de cooperativas, empresas 
terceirizadas e por seleção pública. 
Muitos, no entanto, são avulsos, sem 
contrato e recebem o salário através de 
RPA – recibo de pagamento autônomo, 
sem direito a férias, 13º salário, FGTS. O 
atraso de pagamento dos cooperados já se 
tornou regra no Hospital da Mulher.

Salários atrasados e precarização no 
Hospital da Mulher, em Fortaleza
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O Termômetro denunciou, em sua 
edição de agosto de 2014, que auxiliares e 
técnicas do hospital Gênesis eram obriga-
das a lavar incubadoras contaminadas e 
logo após retornavam para a UTI neona-
tal. O Sindsaúde cobrou um posiciona-
mento do Coren, que no dia 24/9 realizou 
fiscalização no local e orientou sobre o 
papel dos profissionais em cada setor.

Apesar disso, após várias denúncias, 
a enfermeira Andrea Colares de Morais 
continua com abuso de poder. Contando 
com o apoio da direção e da enfermeira 
chefe Cecília Simão, demitiu uma profissi-
onal em retaliação porque ela buscou seus 
direitos como trabalhadora.

 Não tem água potável para 
os empregados

Descumprindo a Convenção, cláusu-
la 40ª, o Hospital Gênesis não disponibili-
za água potável aos seus empregados. 
Somente há água potável na UTI Neona-
tal, por conta do leite dos bebês. Em 
outros setores, os funcionários têm que se 
cotizar para comprar água. Há apenas um 
bebedouro perto da copa, no subsolo.

Lembramos aos empregados que 
qualquer denúncia feita ao Sindsaúde é 
totalmente sigilosa, pois o sindicato é uma 
entidade séria, sempre na luta pelos direi-
tos dos trabalhadores.

Profissionais do setor de Emergência do 
Hospital do Coração, em Messejana, reclamam de 
assédio moral e das condições de trabalho e de 
tempo livre dentro da instituição. Segundo eles, 
quando um servidor vai entregar um atestado 
médico “é obrigado a ouvir” de suas chefias frases 
desaforosas como “pensei que tivesse morrido”. 

Funcionários reclamam ainda que a 
distância entre o setor e o atual refeitório é 
grande e o tempo gasto com deslocamento já fez 
com que muitas vezes os trabalhadores ficassem 
sem o café da manhã e o jantar. 

O curioso é que há próximo ao setor um 
pequeno refeitório desativado que funciona como 
local de repouso. É no chão desse refeitório 
desativado que alguns trabalhadores descansam. 
Por fim, há também a denúncia de que as chefias 
fazem mudanças nas escalas dos trabalhadores 
sem antes avisá-los.

Assédio moral no Hospital 
do Coração, em Messejana

Depois da denúncia de que havia uma câmera 

instalada no banheiro feminino do Hap Vida Aldeota, outra 

denúncia da mesma gravidade chegou ao Sindsaúde. No 

banheiro das funcionárias da mesma unidade hospitalar 

não existem divisórias entre os sanitários, expondo as 

funcionárias ao constrangimento de fazerem suas 

necessidades na frente das colegas de trabalho. Apelidado 

de “banheiro de creche”, o banheiro do Hap Vida viola o 

direito à privacidade. O Sindsaúde já levou o caso para a 

Justiça. 

Hap Vida oferece 
“banheiro de creche” 

às funcionárias

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem que traba-
lham no Hospital Luiz de França são pressionados por 
suas chefias  a dobrarem o plantão. A falta de pesso-
al faz com que haja uma escala programada das pro-
fissionais que dobrarão o plantão. 

De acordo com a denúncia, um quadro com o 
nome dos profissionais é colocado na parede do setor 
e o trabalhador escolhido para dobrar tem seu nome 
pintado. A situação gerou até o apelido de “pintadi-
nhas” para as profissionais escolhidas. Essa situação 
é ilegal.

Hospital Gênesis desrespeita 
Convenção Coletiva

Os trabalhadores dos hospitais 

e das entidades privadas do Estado 

do Ceará terão a oportunidade de 

discutir as reivindicações deste 

segmento  para o próximo ano.  

Serão realizadas três assembleias 

para colher subsídios para 

elaboração da minuta de convenção 

coletiva a ser entregue ao sindicato 

patronal. As assembleias serão 

realizadas neste mês, nos dias 21 

(no Crato), 24 (em Sobral) e 27(em 

Fortaleza). Os detalhes da 

assembleia estão no edital ao lado.
 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ – SINDSAÚDE – EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO.  Assembleia Geral Extraordinária – A Diretoria do 
SINDSAÚDE, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca 
todos os trabalhadores representados por esta entidade sindical, 
sócios e não sócios, empregados dos estabelecimentos de serviços de 
saúde do Estado do Ceará, para se fazerem presentes às Assembleias 
Gerais Extraordinárias que serão realizadas nos seguintes dias, locais 
e horários: dia 21/11/2014, na cidade de Crato, na sub-sede do 
Sindsaúde, Rua Dom Pedro II, 231 - Centro, às 18h em primeira 
convocação  e às 19h, em segunda convocação;  dia 24/11/2014, na 
cidade de Sobral, na sub-sede do Sindsaúde, Av. John Sanford, 500 - 
Campos dos Velhos, às 18h em primeira convocação e às 19h, em 
segunda convocação e dia 27/11/2014, em Fortaleza, na Rua 
Guilherme Rocha, 883 - Centro, às 18h em 1a convocação e às 19h em 
2a convocação, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
PAUTA: a) abertura da campanha salarial 2015, com a discussão e 
aprovação da minuta de reivindicações a ser enviada à 
Superintendência Regional do Trabalho e ao Sindicato Patronal que 
será deliberada mediante maioria simples de voto; b) autorização 

para que a diretoria negocie a data base em nome da categoria 
profissional e celebre Convenção Coletiva de Trabalho, em caso de 
consenso com o patronato, matéria esta que deverá observar em 
primeira convocação, o quórum com 2/3 (dois terços) dos associados 
da entidade, e dos interessados, ou de apenas 1/3 (um terço), em 
seguida convocação (CLT, Art. 612); c) caso mostre-se inviável a 
composição amistosa entre as partes, autorização para que sindicato 
suscite/ajuíze Dissídio Coletivo, contra o Sindicato patronal, perante a  
Justiça do Trabalho, matéria que será deliberada mediante a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, e dos interessados, 
em primeira convocação, ou em seguida convocação, com apenas 1/3 
(um terço) dos membros (CLT, Art. 859); d) discussão acerca da 
declaração da permanência da assembléia geral extraordinária 
durante as negociações da data base, podendo, em caso de 
autorização da categoria, ser a mesma suspensa e reiniciada a 
qualquer tempo, independente das formalidades estatuarias, 
mormente no que diz respeito à publicação de novo edital 
convocatório, que será discutido mediante maioria simples de votos. 
Fortaleza – CE, 19 de novembro de 2014. Marta Brandão da Silva – 
Presidente

Edital de Convocação

Assembleias do setor privado definem pauta 
de reivindicações da Campanha Salarial 2015
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Por falta de pessoal, Hospital Luiz de 
França sobrecarrega trabalhadores

Otoclínica passa por cima 

de RDC da Anvisa


