
Não à seleção 
pública de Fortaleza! 
Por dignidade e melhor atendimento à população!

Campanha Salarial 2014

 Sindsaúde posiciona-se contra a seleção pública para cargos 
temporários na saúde do município de Fortaleza e a favor de Oconcurso público, a solução correta para suprir a carência de 

pessoal na rede pública de saúde de nossa capital.
A Prefeitura utiliza-se, levianamente, da contratação temporária 
prevista na Constituição Federal, cuja aplicação destina-se a “atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público”. No 
entanto, sabemos que a necessidade de pessoal nas unidades de 
saúde de Fortaleza não é nada excepcional. E muito menos pode ser 
temporária.

Há tempos o Sindsaúde luta por concurso público para a área da 
saúde de Fortaleza. Na gestão Luiziane Lins, participamos de quase 
todas as mediações realizadas no Ministério Público do Trabalho, em 
que discutimos soluções para a contratação de pessoal para as 
unidades de saúde da rede pública municipal. 

Já nos anos 2011 e 2012 publicamos anúncios em jornais de 
grande circulação denunciando as condições de trabalho análogas à 
escravidão praticadas nos postos e hospitais da rede municipal de 
Fortaleza, nos quais os profissionais recebiam o salário através dos 
famigerados “RPAs”, pagos pelos próprios gestores dos hospitais, sem 
direito a nada, férias, 13º salário, FGTS. Lamentavelmente, todo este 
desrespeito aos direitos dos trabalhadores continua na gestão atual. 
As mulheres sequer têm direito à licença maternidade.

Luizianne Lins terminou seu mandato sem realizar o tão sonhado 
concurso público. Ao invés disso, abriu as portas para a precarização, 
criando o IDGS (Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Apoio a 
Gestão em Saúde). Já no final de sua gestão, foi assinado um Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC), na PRT, por meio do qual ficou ajustado 
que a Prefeitura de Fortaleza promoveria concurso público para 
substituir os trabalhadores terceirizados e avulsos.

O TAC não foi cumprido por Luizianne e nem está sendo por 
Roberto Cláudio, que segue com a mesma história, modificando 
apenas os personagens  do IDGS passamos ao ISGH.

Fomos surpreendidos pela gestão Roberto Cláudio com um edital 
totalmente em desarmonia com o que foi discutido, com remuneração 
aviltante e prazo muito extenso  a negociação anterior era para que 
houvesse seleção pública com prazo de apenas seis meses, enquanto 
seria preparado um concurso público. 

Por tudo isto, somos contrários à seleção pública em andamento 
para a área da saúde de Fortaleza, ao tempo em que clamamos pela 
realização do tão prometido concurso público. Os trabalhadores da 
saúde não suportam mais conviver com a insegurança e precariedade 
dos vínculos trabalhistas, o que certamente afeta a assistência à 
população. Nada justifica a manutenção desta situação. Nenhuma 
seleção temporária resolverá o problema, por isso precisamos de 
concurso público, com salários justos e dignos para todos e todas as 
profissionais e uma saúde de qualidade para o povo de Fortaleza.
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O Sindsaúde Ceará participou de 
manifestação do Dia Internacional 
da Mulher, 8 de março. Uma passeata 
saiu da praça do BNB e seguiu até a 
Praça do Ferreira, onde houve um 
grande ato com a participação de 
centenas de pessoas e várias 
entidades feministas, sindicais e 
populares. 

Sindsaúde participa de ato no Dia da Mulher

A Campanha Salarial foi lançada no dia 15/2, no Sindicato dos 
Bancários, com festa, animação ao som da banda Contagem Regressiva, 
distribuição de camisas para os primeiros sócios a chegarem e sorteio de 
um TV de Led 42 polegadas.

Também contamos com a solidariedade de parlamentares e 
militantes dos movimentos sociais e a participação especial do ator 
Carlos Alves, o "pai" da Quitéria Estupefalda, da Trup Tramas de Teatro.

No final de fevereiro, 
a diretoria do  
Sindsaúde realizou 
atos e distribuiu 
material da 
campanha salarial 
nos hospitais Antônio 
Prudente e Aldeota, 
no Administrativo 
(Heráclito Graça) e 
nas hapclínicas, 
mobilizando e 
esclarecendo os 
trabalhadores. A 
empresa é a campeã 
em desrespeito aos 
direitos trabalhistas 
na saúde do Ceará.

Lançamento da Campanha reúne categoria

A ganhadora, 
Irismar 
Camurça 
(centro), 
trabalha no 
Hospital 
Monte 
Klinikum e 
saiu do 
plantão direto 
para a festa. 
Parabéns!

em defesa de mais direitos, dignidade e paz, 
na vida e no trabalho das mulheres.

A Campanha Salarial 2014 dos exemplo, auxiliar de serviços gerais, 
setores Privado e Filantrópico lavandeiro/a, operador de máquina, 
reivindica, principalmente, duas auxiliar de manutenção, copeiro/a, 
pautas da maior importância para os cozinheiro/a, porteiro, maqueiro, 
profissionais da saúde: piso salarial, auxiliar de farmácia, atendente de 
que é o valor mínimo que poderá ser serviços médicos, vigia, técnico em 
pago ao trabalhador/a que exerce gesso, auxiliar de banco de sangue, 
aque la  pro f i ssão,  e  t i cke t  auxiliar administrativo, assistente 
alimentação, com um valor digno e admin i s t ra t i vo ,  t écn i co  de  
pago a todos. enfermagem do trabalho e 

motorista socorrista.Os novos pisos são, por 

Fortalecer a luta 
pra virar o jogo!

Já tivemos duas negociações, conceder reajuste geral, apenas a 
uma em janeiro e a última no dia inflação (5,91%), enquanto os 
12 de março, e os patrões insistem t raba lhadores  re i v ind i cam 
na tecla de que não podem reajuste geral de 15% e reajustes 
conceder ticket alimentação nem sobre os pisos entre 22% e 28%.
p iso  sa lar ia l  para  outros  Os patrões ainda tiveram a 
profissionais. Não há justificativa cara de pau de defender a retirada 
para isso, pois a maioria dos da cláusula que proíbe a dobra de 
hospitais já concede auxilio plantão. 
alimentação e ainda podem se Para ganhar esse jogo, só unindo 
inscrever no PAT, obtendo ainda mais nosso time. A luta 
subsídios fiscais. continua, vem com o Sindsaúde!

Além disso, não querem 

Patrões querem retirar direitos
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Durante reunião no Hospital 
César Cals no início de janeiro, 
com a secretária geral do Sindsaú-
de, Givana Lopes, o assessor jurí-
dico do sindicato e administrado-
res do HGCC, o diretor geral, Elie-
zer Arrais, perdeu totalmente a 
compostura e o respeito, agredin-
do os trabalhadores, chamando-os 
de vagabundos e só não partiu 
para a agressão física porque foi 
impedido pelos presentes.

Todo esse “nervosismo”, para 
dizer o mínimo, porque o sindicato 
estava pedindo providências para 
a sobrecarga dos servidores na 
UTI Neonatal 1 e 2, totalmente 
contra as normas do Cofen, péssi-
mas condições de trabalho, dobra 

Quando será a de plantão e assédio moral.
vez de Eliezer?Os trabalhadores deram uma 

resposta à altura: publicamos nota 
É a pergunta de repúdio no jornal O Povo, com 

que fica no ar. O assinatura de 20 entidades sindi-
diretor geral, cais e fizemos um forte ato em 
além de ter frente ao HGCC no dia 17 de janei-
agredido os ro. Provamos que não levamos 
trabalhado-desaforo para casa e exigimos um 
res, também basta no autoritarismo.
trabalha na 
Unimed Fortaleza, como superin-A queda de Thays
tendente, no mesmo horário em Um resultado da manifestação 
que deveria estar no Hospital e nota de repúdio foi a queda da 
César Cals.enfermeira Thays. Ela é cooperada 

Sobre isso, o Sindsaúde publi-e ocupava um cargo de chefia, 
cou nota no jornal O Povo, no dia 4 assediando as subordinadas. Ago-
de fevereiro. Queremos entender ra, Thays perdeu o cargo de chefia 
como o doutor realiza a mágica de e foi transferida para o anexo. Que 
estar em dois lugares ao mesmo sirva de lição a outros assediado-
tempo.res!

Manifestação e notas rechaçam agressões do 
diretor do César Cals, Eliezer, contra trabalhadores

 Veja a lista enorme de problemas enfrentados no Hospital César Cals, 
denunciados pelo Sindsaúde à Secretaria de Saúde do Estado:

- Sobrecarga dos profissionais das UTIs Neonatal 1 e 2, fora do padrão do 
Conselho Federal de Enfermagem (resolução 293/2004). 
- Uso político de estrutura do hospital, com prioridade para os pacientes 
indicados por políticos, sobretudo os de Tauá. 
- Pagamento de horas extras sem necessidade para alguns apadrinhados 
da direção do hospital. 
- Falta de higienização e desinfecção de equipamentos do hospital, até das 
ambulâncias, e falta de equipamentos de proteção.
- Presença constante de gatos, até nos billy-berços, incubadoras e banco 
de leite humano.
- Quando chove, a água do esgoto volta pelos ralos e inunda o hospital.

Como se fosse pouco, na marcação de consulta do anexo o funcionário 
terceirizado André humilha os colegas de trabalho e não aceita que 
nenhum funcionário marque consulta, a não ser para a mãe ou o pai. 

Servidores, onde souberem que há coordenação sob a chefia de cooperados, 
avisem ao Sindsaúde que tomaremos providências! Isto é ilegal!

NOVA REUNIÃO COM SESA: Servidores que  gozaram férias ou licença 
em novembro e/ou dezembro de 2012, devem pedir recálculo da PNI. 

Baixe o requerimento no site www.sindsaudeceara.org.br 
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Correção do FGTS:
Sindicato vai ingressar com ação

O setor jurídico do Sindsaúde vai ingressar com ação para 
pedir que a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) seja feita com base na inflação, a partir de 1999.

Conforme anunciado na imprensa, quem trabalha ou 
trabalhou pelo regime celetista (carteira assinada) tem direito a 
pedir na  justiça a correção do FGTS de acordo com os índices de 
inflação, pois a correção que vem sendo feita é pela Taxa de 
Referência (TR),  índice que não vem mais acompanhando sequer 
a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A ação será coletiva e vai beneficiar todos os sócios/as do 
sindicato. Para que todos tenham chance de fazer parte da ação, 
o Sindsaúde irá ingressar com no próximo dia 10 de maio. O 
trabalhador representado pelo Sindsaúde que ainda não 
seja sócio  poderá se filiar até o dia 05/05/2014. Quem 
não se filiar até esta data ficará fora da ação.

Ex-empregados do Mira y Lopez 
têm dinheiro a receber    

Os ex-empregados do Hospital Mira y Lopez, listados abaixo, 
foram beneficiários de um processo de 1992 e têm dinheiro a receber:

Advaldo Luis da Silva, Antonio Augusto Pereira, Antonio Nildo da 
Silva, Antonio Ribamar Eliuterio Queiroz, Carolina Maria de Paula 
Tavares, Conceição de Maria Coelho de Carvalho, Daniel Chaves de 
Oliveira, Evilásio Moura Sampaio, Francisca Lopes Marques, Francisca 
Rossicler Inacio Lopes, Francisco Sergio F. de Oliveira, Jaime das 
Chagas Lisboa, João dos Santos de Maria, Jose Carlos de Andrade, José 
Duarte da Silva, Luiz Cláudio F. Carvalho, Marcia Veronica C. de 
Oliveira, Maria das Graças Linhares de Araujo, , Maria de Lourdes 
Ferreira, Maria de Lourdes Fonseca Ramos e Terezinha Evaristo 
Ferreira.

Os beneficiários devem procurar o setor jurídico do Sindsaúde, 
no horário comercial, para pegar o alvará. Nosso endereço é Rua 
Guilherme Rocha, 883, Centro. Telefone: 3251.9050/3251.9056. 

 

Meruoca: servidores recebem valores 
do adicional de insalubridade

 O município de Meruoca não pagava adicional de insalubridade 
para vários servidores municipais, dentre eles auxiliares de 
enfermagem, motoristas e recepcionistas. Em 2010, o Jurídico do 
sindicato ingressou com uma ação na Vara do Trabalho de Sobral. O 
laudo pericial foi favorável aos servidores e o município começou a 
pagar o adicional em 2012. 

Porém, havia o retroativo. No começo do ano, o Sindsaúde fez 
assembleia com os servidores e após aprovação unânime foi feito 
acordo com o município para saldar em três vezes o valor atrasado. O 
município teve que desembolsar R$85 mil, em três parcelas iguais nos 
meses de janeiro, fevereiro e março de 2014. A ação beneficia cerca de 
20 servidores.

Perdigão ocorre o mesmo com recepcionistas e General Sampaio paga 
auxiliares de enfermagem.menos que o mínimo

O Hospital e Maternidade 
Júlio Jorge paga menos que o Em Ibicuitinga, reinam os baixos 
s a l á r i o  m í n imo ,  apena s  salários e exploração. As técnicas de enfermagem 
R$550,00, mais adicional de ganham apenas o salário mínimo, trabalham 
insalubridade de R$110,00, a jornada de 8h diárias e não recebem adicional de 
técnicos de enfermagem, insalubridade.Na lavanderia, as roupas são lavadas 
porteiro, motorista, serviços à mão. Para completar, a prefeitura retirou, há 5 
g e ra i s ,  r e c e p c i o n i s t a  e  Chorozinho: ACS conquistam anos, a escala da roupeira  ela trabalhava 8h, agora 

lavandeira. Não há local para repouso e muito repasse do incentivo de 25% e ACE só 4h.Sem contar o desvio de função do auxiliar de 
menos horário estipulado para almoço. serviços gerais, que vez por outra está fazendo têm aumento de 30%

Os profissionais trabalham 24 horas por 48 serviço de técnico de enfermagem, sem a menor 
horas de descanso e querem que volte à escala an- formação para isso.
terior, de 24 horas por 72 horas de descanso. Os As condições de trabalho são ruins, as 
motoristas há quatros meses não recebem a diária refeições não são fornecidas pelo hospital, o que 
para viagem e nem têm dia certo para trabalhar. obriga os profissionais a irem para casa se 

No Posto de Saúde Inês Medeiros a situação alimentar, percorrendo longas distâncias. 
consegue ser ainda pior. O salário é o mesmo, 
vergonhoso, de R$550,00. No entanto, Também em Ibaretama, no Hospital e 
recepcionistas, auxiliar de farmácia e serviços 

Maternidade JMJ Pontos, os técnicos de 
gerais não recebem adicional de insalubridade. O 

enfermagem recebem salário mínimo e não têm 
Sindsaúde vai entrar na Justiça.

adicional de insalubridade e adicional noturno.

Iguatu: nem todos os 
Chaval: servidora retorna à escala 

servidores têm PCCS após reunião entre Sindsaúde e 
Os agentes comunitários de saúde (ACS) de No município de Iguatu, a lei 0077/90 dispõe prefeito

sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários Chorozinho conquistaram repasse do incentivo 
O Sindsaúde, representado pelos diretores (PCCS) dos servidores, no entanto, só é cumprida financeiro de 25%, retroativo a janeiro. A mudança 

João Paulo e Marli, se reuniu com o prefeito de para uma parte deles. O Sindsaúde vai entrar com ocorreu após reunião entre prefeitura, Sindsaúde e 
Chaval no final de dezembro para tratar de duas ação na Justiça para exigir o cumprimento da lei Associação dos ACS, no dia 6/2 (foto).
pautas: o aumento da jornada de trabalho dos para todos.Além dessa conquista, a prefeitura se servidores, de 13 plantões mensais, para 15 ou até 

comprometeu a fornecer os Equipamentos de 18; e a transferência arbitrária da funcionária 
Proteção Individual (EPIs) aos ACS ainda no Lucilene do hospital para o PSF, a partir do dia 24 de Jucás: prefeitura demite ACS e ACE primeiro semestre deste ano e em dezembro dezembro de 2013.Os agentes comunitários de saúde (ACS) e de realizar nova negociação sobre reajuste.

Sobre a transferência, foi resolvida de combate às endemias (ACE) passaram por Já os agentes de combate a endemias imediata, com a anulação do ofício e a volta da processo seletivo, em 2006, disposto em edital. No conquistaram reajuste salarial de 30%, retroativo a servidora para a escala que já vinha cumprindo. final de 2013, o município de Jucás começou a fevereiro e fornecimento de EPIs. Com relação ao aumento da jornada, o Sindsaúde questionar a legalidade da seleção e os ACS e ACE, 
Sobre os salários de dezembro de 2012, ainda argumentou com base na seleção prestada pelos instaurou processo administrativo e os ACS e ACE 

em atraso, a prefeita informou que mandará servidores para trabalhar 40 horas semanais e foram demitidos. O Sindsaúde, que já estava 
projeto para a Câmara no dia 28/2 dispondo que o estamos aguardando nova rodada de negociação fazendo a defesa dos trabalhadores no processo 
pagamento será feito integralmente no final de com a prefeitura.administrativo, agora entrou com mandado de 
maio deste ano.

segurança e espera o resultado.
Em junho ou julho haverá nova negociação 

Sobral: Hospital Dr. Estevam para debater o valor do adicional de insalubridade  
Municípios descumprem adicionais de atualmente, os ACE recebem 20%, porém, cheio de irregularidades

insalubridade e noturnoreivindicam 40%, pois trabalham com agentes O hospital só paga as férias quando o 
biológicos, como venenos. Em Pentecoste, os técnicos de enfermagem funcionário retorna ou com 15 dias que já está de 

Outra melhoria será a compra de um carro e lotados no Hospital Regional Vale do Curu não férias. Quem trabalha no Centro Cirúrgico tem 
uma moto para deslocamento dos ACE, cuja recebem adicional de insalubridade e nem adicional direito a adicional de insalubridade de 40%, mas 
licitação já foi realizada, e o horário corrido de 6 noturno. Da mesma forma, recepcionistas, não está recebendo. Para fechar a lista, faltam 
horas diárias para os agentes alocados na zona ru- trabalhadores dos serviços gerais e copeiras não Equipamentos de Proteção Individual para os 
ral. têm direito ao adicional de insalubridade e nem funcionários. 

adicional noturno. No Posto de Saúde CristovaMaui 
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p r o p o s t a  d e  m u n i -
cipalização e tirou indicativo 
de mani-festação no Palácio 
da Abolição no próximo dia 
1 1  d e  a b r i l .  O  a t o  
reivindicará mudança de re-
gime jurídico dos ACS do 
Estado, para estatutários, e 
pagamento do adicional de 
insalubridade.

“Vamos aguardar uma 
resposta do governo até o O primeiro Encontro Regional 

dia 4 de abril, caso não haja dos ACS, promovido pe lo 
diálogo e soluções, partiremos Sindsaúde e associações na região 
para a mobilização e o ato do Cariri, nesta sexta-feira (14/3), 
ocorrerá”, enfatiza a presidente no Crato, teve ampla participação 
do Sindsaúde, Marta Brandão.da categoria, que rejeitou a 

ACS do Cariri rejeitam municipalização e indicam ato no Palácio da Abolição

Hospital Cura d'Ars/São Camilo: 

bebês correm risco e 
contaminação rola solta!

Com o tema “Mudança no regime jurídico, 
adicional de insalubridade e contra a proposta de 
municipalização defendida pela Conacs!”, o 
Sindsaúde promove, em parceria com 
associações, os Encontros Regionais dos Agentes 
de Saúde. Veja o calendário:
14/3: Cariri  Palácio do Comércio, Rua Tristão 
Gonçalves, s/n, Crato.
26/3: Baturité  Auditório do CRIA, na IV Cres de 
Baturité  Avenida Francisco Braga Filho.
28/3: Iguatu  Diocese, Rua Evaldo Gouveia, 192, 
Planalto.
4/4: Crateús  Clube Sargento Hermínio.
11/4: Fortaleza e RM (local a ser definido).
25/4: Sobral, Sindicato dos Trab. Rurais (Av. Dom 
José Tupinambá da Frota, 1991 - Centro).

Encontros Regionais dos ACS

Chefe do São Mateus utiliza faxineiros dezembro, por exemplo, na 
do hospital em sua casaClínica Geral havia 42 pacientes 

p a r a  u m a  e q u i p e  d e  4  Como se não bastasse o serviço do 
funcionários. No dia 9/12, na Hospital São Mateus, os funcionários do setor 
Clínica Médica I, a equipe ficou de Serviços Gerais ainda têm que dar “plantão” 
com 30 pacientes, 10 para cada na casa da chefe, que obriga os trabalhadores a 
profissional, e, além disso, havia 4 fazerem a faxina de sua casa. Isso mesmo! Os 
pacientes acamados, 1 grave e 1 trabalhadores são contratados pelo hospital, 
entubado. No dia seguinte a mas estão trabalhando em outro local.
equipe ficou com 43 pacientes, 
sendo 2 funcionários com 14 Otoclínica expõe funcionários a 
pacientes e 15 pacientes para um risco de assaltosHospital do Coração só funcionário. O hospital mexeu no horário e local do (Messejana) pune injustamente Como se não bastasse, os funcionários repouso dos funcionários. Agora, vão repousar 

técnico de enfermagem; Sindsaúde ainda estão aguardando as folgas dos feriados num prédio externo, tendo de sair à rua em 
trabalhados - dias 15 de agosto, 12 de outubro pede anulação à Sesa qualquer horário, até de madrugada, expostos 
e 15 de novembro. O servidor Filipe Matos de Araújo, técnico a riscos. Isso começou no mês de fevereiro e os 

de enfermagem lotado no Hospital do Coração funcionários já viram pessoas sendo assaltadas 
de Messejana, recebeu ordens, do médico Frotinha de Messejana persegue nesta rua por onde passam.
Henrique Jorge, chefe da UTI semi-intensiva, trabalhadores
para que colocasse em macronebolização uma A lista de injustiças é grande: a chefe de Italab não assina carteiras
paciente que estava em estado grave, inclusive enfermagem não flexibiliza horário para quem O laboratório de análises clínicas, Italab, 
traqueostomizada e em ventilação mecânica, tem outro emprego. A cada três atrasos, põem que funciona dentro do hospital Fernandes 
um procedimento de competência de um uma falta. Uma das coordenadoras da Távora e pertence a Sandra Maria Feitosa de 
fisioterapeuta. O servidor disse que chamaria o administração é quem sustenta isso, enquanto Moura Porto, tem três empregados, mas não 
profissional adequado e o médico foi até a que o estatuto do servidor diz que o assina carteira de nenhum e está devendo o 
coordenação pedir a punição de Filipe profissional perde 10% da gratificação de salário relativo a janeiro. O Sindsaúde pediu 
(devolvê-lo para a Sesa) o que foi negado pela produtividade, não fala sobre falta. A fiscalização na SRTE e está entrando na Justiça 
coordenadora, Adelaide, pois a postura de administração deveria se preocupar em prover para que a empresa assine a carteira de 
Filipe estava de acordo com o Procedimento condições adequadas de trabalho. trabalho e pague os direitos dos empregados. 
Operacional Padrão (POP), documento 
inclusive elaborado e assinado pelo médico 
Henrique Jorge. No mesmo dia, o médico 
conseguiu que a direção geral do hospital 
punisse o servidor transferindo-o para a UTI 
Cardiopulmonar, sem ao menos ouvir sua 
versão.

Em uma nota de repúdio e abaixo-
assinado com mais de 200 subscrições, os 
servidores do hospital destacam não 
compreender a atitude do médico, pois a 
instituição é considerada de excelência, 
premiada local e nacionalmente, e por isso 
mesmo não poderia atuar fora dos padrões. 
Além disso, apontam que este não foi o 
primeiro caso de truculência por parte do 
médico chefe do setor, com um histórico de 
condutas autoritárias. O Sindsaúde enviou 
ofício à Sesa explicando o caso e pedindo a 
anulação da punição de Filipe. 

Santa Casa sobrecarrega 
funcionários

Conturbados. Assim são os plantões 
noturnos na Santa Casa de Fortaleza, pois os 
funcionários ficam responsáveis por mais de 10 
pacientes e a supervisão de enfermagem não 
toma nenhuma providência. No dia 11 de 
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