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Ciro Gomes recebe 
Sindsaúde logo após posse

Durante a cerimônia de posse do 
novo secretário de Saúde, Ciro Gomes, 
no dia 12/9, a presidente e diretores do 
Sindsaúde entregaram ofício solicitando 
reunião para debater a pauta dos servi-
dores de nível médio. O secretário pediu 
aos sindicalistas que fossem ao gabinete 
e, em seguida, iniciou sua primeira reunião 
com representantes da categoria.

Único sindicato a ser recebido por Ciro 
Gomes, o Sindsaúde pediu a publicação 
dos nomes de todos os servidores que 
já concluíram o estágio probatório e o 
recebimento da Parcela Nominalmente 
Identifi cada (PNI) por todos os servido-
res, visto que os que estavam de férias 
ou licença nos meses de novembro e 
dezembro de 2012 foram prejudicados e 
não estão recebendo nada.

Ciro Gomes afi rmou que marcará 
nova reunião com o Sindsaúde em breve 
e que pretende, inclusive, realizar reuniões 
mensais para ouvir os representantes da 
categorias.

A presidente do Sindsaúde, Marta 

Brandão, avaliou a reunião como positiva 
na medida em que o secretário demons-
trou disposição em ouvir as demandas. “Já 
no primeiro dia, mesmo sem ter marcado 
nada conosco, decidiu nos receber. Espe-
ramos que continue disposto a dialogar 
com a categoria e resolver as injustiças 
sofridas pelos servidores”, afi rmou.

11º plantão – Após paralisações e 
manifestações dos servidores contra a im-
posição do 11º plantão no Hospital César 
Cals a todos os servidores/as, em todos os 
meses de 31 dias, a Sesa enviou parecer 
jurídico explicando que é preciso cumprir 
a portaria 049/2010. A portaria estabelece 
descanso de 48 horas após plantão, entre 
uma jornada de trabalho e outra.

“É possível afi rmar que a diferença 
de plantão entre a escala de uma equipe 
e outra compensa-se por si só ao longo 
do ano, visto que se um mês uma equipe 
tem plantão a mais, no mês seguinte, 
possivelmente, a outra equipe é que terá 
esse plantão a mais”, explica o parecer.

Após diversas mobilizações, o Sind-
saúde fechou três importantes conven-
ções: Unimeds, Privados e Filantropia. 
Como sempre, o cenário que antecedeu 
a assinatura dos documentos foi de 
muita luta e surpresas, como a proibi-
ção judiciária de o Sindsaúde chegar a 
50 metros de hospitais privados, uma 
maneira, na prática, de evitar nossos 
atos de conscientização da categoria, 
num momento em que estávamos 
realizando uma vigorosa agenda de 
manifestações, com boa participação 
dos funcionários/as. 

Confi ra os reajustes sobre pisos, 
tíquete alimentação e auxílio creche:

• PRIVADOS
Reajuste salarial de 7%, retroativo 

a janeiro de 2013. As diferenças do 
reajuste salarial, dos pisos, do auxílio 
creche/babá serão pagas em duas 
parcelas iguais junto com os salários de 
setembro e outubro. Os pisos salariais 
tiveram reajuste de 8,3% a 11,4%, ou 
seja, em percentuais acima da infl ação 
de janeiro a dezembro de 2012, que foi 
de 6,02% (INPC IBGE). 

Uma novidade na Convenção Co-
letiva de Trabalho é que fi cou expres-
samente proibida a dobra de plantão. 
Se alguém descumprir, ligue para o 
sindicato. Não precisa se identifi car. É 
dever de todos exigir o cumprimento da 
convenção. Compare os novos valores:

Recepcionista/Atendente: R$ 703,00 
Auxiliar de Enfermagem:  R$ 725,00
Auxiliar de Laboratório: R$ 740,00
Técnico de Enfermagem: R$ 780,00
Técnico de Laboratório: R$ 780,00
Auxílio creche: R$107,00

• UNIMEDS

Unimed Ceará:
Auxiliar de enfermagem, auxiliar de 

laboratório e recepcionista/atendente: 
R$730,00

Técnico de enfermagem: R$760,00
Motorista socorrista: R$1.235,00
Reajuste de 6,2% para quem ganha 

acima do piso.

Sindsaúde fecha convenções das Unimeds, 
Privado e Filantropia

Tíquete alimentação: Federa-
ção e Abolição (R$ 380); Sobral 
(R$ 397,00), Sertão Central (R$350); 
Cariri (R$280,00), Centro Sul e Nordeste 
Ceará (R$ 235,00); Crateús (R$ 250,00); 
Unimed Vale do Jaguaribe (R$ 295,00). 
Participação de 5%.

Auxílio creche: R$115,00 (para todas 
as Unimeds, Ceará e Fortaleza) 

Unimed Fortaleza:
Auxiliar de enfermagem: R$ 715,00
Auxiliar de laboratório: R$ 750, 00
Recepcionista/atendente: R$ 780,00
Técnico de enfermagem: R$ 805,00
Motorista socorrista: R$1.240,00
Tíquete alimentação Unimed Fortaleza: 
R$ 307,00

Importante ressaltar que consegui-
mos reajuste de 15% sobre o piso de 
técnico de enfermagem, o dobro da infl a-
ção do período. Até 2011, este piso não 
existia; foi criado na Convenção 2012 e 
fi cou convencionado que todos os que 
apresentassem certifi cado de técnico 
de enfermagem seriam promovidos. 
Isto signifi cou que, nos últimos doze 
meses, mais da metade dos auxiliares 
foram promovidos para técnicos, repre-
sentando aumento de salário.

• FILANTROPIA
Reajuste salarial de 6% e reajustes 

sobre os pisos e benefícios. A CCT ain-
da não foi registrada no MTE devido a 
uma mudança na direção do sindicato 
patronal, contudo, começa a vigorar nes-
te mês de setembro. Os empregados/
as receberão os valores retroativos a 
janeiro (data-base), parcelados em três 
vezes a partir do salário de setembro. 
Veja os pisos:

- Recepcionista/atendente: 
  R$ 692,15
- Auxiliar de enfermagem: R$ 705,25
- Técnico de enfermagem: R$ 726,95
- Auxílio creche: R$ 87,98
- Auxílio funeral: R$ 1.060,60
Uma outra conquista importante é 

o pagamento em dobro ou folga extra, 
dentro de trinta dias, dos plantões tra-
balhados durante feriados.

4 de outubro, Dia do Agente Comunitário de Saúde
“Minha vida é andar por este país...” 

Nossos sinceros parabéns aos Agentes Comunitários de 
Saúde, categoria forte e aguerrida que garante a saúde 

das famílias brasileiras!
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No mês de agosto, o Sindsaúde 
realizou atos no Hospital do Coração e 
na Santa Casa de Fortaleza. No primei-
ro caso, o Hospital já é considerado o 
campeão de assédio moral no Estado, 
com situações em todos os setores, 
seja contra servidores, terceirizados ou 
cooperados. Por último, ocorreu caso de 
assédio sexual. O Sindsaúde solicitou 
audiência com o diretor do hospital, 
mas não foi atendido. Formalizamos 

Manifestações denunciam 
assédio moral

Sindsaúde, CTB e trabalhadores fi zeram o enterro simbólico de 
qualquer forma de assédio.

Em reunião da Mesa Central de 
Negociação realizada no dia 04/09, na 
sede da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SEPOG), o go-
verno do prefeito Roberto Cláudio (PSB) 
foi obrigado a voltar atrás na tentativa 
de privatizar a assistência de saúde dos 
servidores municipais através da contra-
tação de planos de saúde particulares.

Após a denúncia das entidades 
representativas e a pressão dos pro-
testos, os representantes do governo 
municipal tiveram de acatar a posição 
dos trabalhadores e aceitaram revogar 
o edital publicado no Diário Ofi cial do 
Município do dia 08/08/13.

O Sindsaúde participa da Mesa 
Central de negociação e ainda na manhã 
do dia 4 havia realizado ato na entrada 
do II Congresso Brasileiro de Direito e 
Saúde, denunciando, em carta aberta 

denúncia à Secretaria de Saúde, ao 
Conselho Estadual de Saúde (Cesau), à 
Câmera Técnica e Saúde do Trabalhador 
e pedimos audiência pública à Comissão 
de Direitos Humanos da Assembleia.

Já na Santa Casa, os funcionários 
relatam tratamento grosseiro por parte 
de um dos chefes, câmeras espalhadas 
e difi culdade em obter as folgas deter-
minadas na Convenção Coletiva após 
trabalhar durante um feriado. A partir do 

ato, o sindicato se reuniu com a diretora 
de Recursos Humanos, Roberta Maciel, 
porém, não houve acordo sobre a ques-
tão das câmeras, pelo que faremos uma 
denúncia ao Ministério do Trabalho e à 
Procuradoria do Trabalho, com pedido 
de mediação.

Assédio não! Reaja! Se você foi 
vítima desta agressão, procure o setor 
jurídico do Sindsaúde: 3251.9052.

Vitória dos trabalhadores: prefeitura anula 
edital que privatiza IPM Saúde

aos participan-
tes, a tentativa 
de privatização 
do Instituto de 
Previdência do 
Município (IPM).

PELO FIM 
DO TRABALHO 
ESCRAVO – Ao 
passo que de-
nunciamos a 
questão do IPM, 
também lutamos 
contra a escravidão de cerca de dois mil 
profi ssionais da saúde do município de 
Fortaleza que recebem pagamento via 
Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), 
sem nenhum direito trabalhista.

Tivemos audiências na Procuradoria 
Regional do Trabalho (PRT) nos dias 9, 

16 e 18 de setembro, com a presença da 
Secretaria Municipal de Saúde, e fi cou 
decidido que haverá seleção pública 
para suprir a carência de profi ssionais da 
saúde no município e em seguida haverá 
concurso público. O Sindsaúde cobrou 
vagas para auxiliares

Manifestação reúne empregados da Santa Casa para protestar 
contra o assédio moral.

DENÚNCIAS
HGCC: servidores 

querem reajuste no valor 
do plantão extra

O HGCC paga R$ 60,00 aos servidores 
por plantão extra, diurno ou noturno, o mesmo 
valor há mais de 4 anos, enquanto o plantão da 
Coosaúde é melhor remunerado. Os servidores 
reivindicam reajuste do valor do plantão extra, 
pois são todos profi ssionais e fazem o mesmo 
serviço. Com essa demanda, passaram a sofrer 
represálias. Alguns servidores que têm 40h de 
escala extra via Sesa foram ameaçados de, caso 
não trabalhem mais o plantão extra do HGCC 
(visto que o valor não compensa), perderem 
essa escala extra da Sesa. Vale ressaltar que 
a escala extra Sesa não tem nada a ver com 
plantão extra do hospital e já vem descriminada 
no contracheque. A escala extra Sesa é um 
direito adquirido dos servidores, que não pode 
ser retirado e nem ser usado para coagi-los a 
trabalhar o plantão extra do hospital.

Na sala de parto, os servidores/as ouvem 
expressões bastante desagradáveis da agente 
administrativo, como “essas burras, psicopatas”, 
“essas são as pessoas que dizem que passaram 
em concurso público?”, uma violência psicológi-

ca, assédio moral coletivo, inaceitável.
Ainda na sala de parto II e anexo, os ser-

vidores, principalmente auxiliares e técnicas de 
enfermagem, são obrigados a guardarem seus 
pertences em armários não individuais: bolsas, 
farda, sapatos e lanche. No anexo não há pausa 
para lanche ou almoço, nem mesmo para tomar 
água ou ir ao banheiro, que fi ca distante.

Hospital de Maracanaú 
fornece refeição... mas não 

os talheres!
Parece brincadeira, mas na hora das refei-

ções os profi ssionais do Hospital de Maracanaú 
se deparam com o seguinte aviso: “Atenção, não 
passe vexame, traga seus talheres”. 

São Mateus expõe 
funcionários a insegurança

Os funcionários do Hospital São Mateus são 
expostos à insegurança, pois a administração os 
obriga a entrar, à noite, por uma rua esquisita, 
ao invés de pela frente do hospital.

Hospital São Camilo/Cura 
D’ars sobrecarrega 

profi ssionais
As condições de trabalho estão péssimas, 

pois o hospital encontra-se num estado de 
superlotação, sem espaço físico sufi ciente, 
nem quantidade de profi ssionais que atenda à 
demanda. Com isso, começam as pressões contra 
os funcionários, que recebem suspensão antes 
mesmo da advertência e fi cam sobrecarregados 
quando falta alguém. Há apenas um maqueiro, 
que só fi ca no hospital até às 3h, depois disso 
o serviço tem de ser feito pelas auxiliares de 
enfermagem.

Para completar, as auxiliares já entregaram 
os documentos para fazerem a migração para 
técnicas de enfermagem, mas o setor de RH 
não encaminhou.

Barbalha: com greve, ACS conquistam 
incentivo de 40%

Após realizar greve por mais de 45 dias, os agentes de saúde de Barbalha 
conquistaram repasse de 40% do incentivo fi nanceiro. Houve reunião com a 
prefeitura no dia 16/9 e, no dia seguinte, em assembleia, a categoria decidiu 
aceitar a proposta e encerrar a greve. O projeto de lei será encaminhado pela 
Prefeitura à Câmara de Vereadores. A negociação foi mediada pelo Sindsaúde 
e a Associação dos ACS.

ACS de Caucaia podem entrar em greve
Os agentes comunitários de saúde de Caucaia poderão entrar em greve a 

partir de 7 de outubro. Essa foi a decisão da categoria em assembleia realizada 
nesta quarta-feira, 4/9, após reunião com a prefeitura.

A reunião, que já estava marcada há um mês, contou com a presença do 
Sindsaúde, Associação dos ACS de Caucaia, três vereadores, secretário de 
saúde e procurador e vice-procurador do município. Solicitou-se ao sindicato que 
apresentasse uma documentação sobre a lei da parcela extra dos ACS (mais 
conhecida entre a categoria como 14º salário) e que encaminhasse a mensagem 
que modifi cou o regime de contratação dos ACS de Fortaleza (em 2012, eles 
passaram a ser servidores, ou seja, regime estatutário). Além disso, os agentes 
reivindicam aumento da porcentagem do repasse do incentivo fi nanceiro para 
60% e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Haverá nova reunião no 
dia 4 de outubro.

“Não houve avanços, por isso saímos de lá decepcionados e a categoria 
optou por eleger uma data para realizar greve caso a próxima reunião não traga 
propostas concretas”, afi rma a presidente do Sindsaúde, Marta Brandão.

Pacoti: motoristas e agentes de saúde 
realizam manifestações para exigir direitos

Os motoristas de Pacoti realizaram manifestação no dia 3/9 para cobrar 
da prefeitura melhores condições de trabalho, denunciando a extensa jornada 
de trabalho (24 horas sem parar), o não pagamento de diárias quando saem do 
município (o que é feito para todos os servidores) e o pagamento incorreto do 
adicional noturno, além da perseguição da secretária de Saúde, Tereza Viana, 
que se comprometeu a resolver a pauta dos motoristas e em seguida devolveu 
dois trabalhadores à prefeitura. Agora, eles passam todo o dia sentados na sede 
da prefeitura sem trabalho, enquanto outros motoristas foram contratados para 
suprir a carência na saúde.

Já no dia 9/9, foi a vez de a categoria se juntar aos agentes comunitários de 
saúde (ACS), que reivindicam os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 
o repasse da verba do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica). A verba do PMAQ deve ser repassada à equipe, 
que inclui ACS, médicos, enfermeiros etc, um valor dividido por igual entre os 
trabalhadores, no entanto, em Pacoti, os agentes de saúde nada recebem. 

Sobral: TAC fi xa prazo até 16/10 para 
regularização de funcionários do IDETSF 
Após 9 anos de luta pelo reconhecimento do vínculo trabalhista dos trabalha-

dores contratados pelo Instituto para Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde 
da Família de Sobral (IDETSF) sem carteira assinada, foi fi rmado o Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC) Nº 17/2013, fi xando o prazo de até o dia 16 de outubro 
de 2013 para que o IDETSF regularize as contratações, sob pena de multa por 
trabalhador em situação desconforme com o acordo fi rmado.

Caso você, trabalhador/a, ainda não tenha vindo ao sindicato, continuamos 
recebendo a cópia do recibo de pagamento autônomo (RPA), na Avenida John 
Sanford, 500, Campo dos Velhos. Nossa união defi ne nossas vitórias!


