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ACOMPANHE O SINDSAÚDE NAS LUTAS E NAS MÍDIAS: www.sindsaudeceara.org.br         www.facebook.com/sindsaudeceara         www.twitter.com/sindsaudeceara

Com o tema “Mudança no regime jurídi-
co, adicional de insalubridade e contra a pro-
posta de municipalização defendida pela 
Conacs!”, o Sindsaúde está promovendo, em 
parceria com associações, em seis regiões, os 
Encontros Regionais dos Agentes de Saúde. A 
ideia é chamar os trabalhadores para o deba-
te, tirando dessa experiência mais união e 
organização para as lutas travadas pela cate-
goria.

Os encontros ocorrerão nas regiões do 
Cariri, Baturité, Iguatu, Baturité, Crateús, 
Sobral e Região Metropolitana de Fortaleza. 
Veja o calendário:

14/3(8h) Cariri - Palácio do Comércio do 
Crato (Rua Tristão Gonçalves, s/n - Centro).

26/3(8h) Baturité - Auditório do CRIA (Av. 
Fco. Braga Filho, 1015 - Conselheiro Estelita).

28/3(8h) Iguatu - Espaço Diocesano (Rua 
Evaldo Gouveia, 192 - Planalto).

4/4(8h) Crateús - Clube Sargento Hermínio 
(Rua Gustavo Barroso, 1261 - São Vicente).

11/4(8h) Fortaleza e Reg. Metropolitana 
(local a ser definido).

25/4 (8h) Sobral (local a ser definido).

Sindsaúde e Associações de ACS promovem
Encontros Regionais dos Agentes de Saúde

Adicional de insalubridade: seguimos firmes na luta!Adicional de insalubridade: seguimos firmes na luta!
Em jane i ro,  durante  Sindsaúde já preparou uma 

reunião ocorrida na SESA, o defesa da mudança de regime, 
secretário executivo, Acilon com base em exemplos 
Gonçalves, solicitou um prazo recentes.
de trinta dias para ouvir as O adicional de insalubridade 
áreas técnicas a respeito ou adicional de risco de vida já 
destas reivindicações. Na vem sendo pautado pelo 
última reunião, dia 10 de Sindsaúde há alguns anos e 
março, Acilon informou que vai inclusive foi reivindicação da 
p e d i r  a u d i ê n c i a  n a  greve de 2012. Este direito já foi 
Procuradoria Geral do Estado reconhecido por vários peritos 
para verificar a possibilidade da em processos judiciais movidos 
mudança de regime dos ACS. A pelo Sindsaúde, em várias 
a s s e s so r i a  j u r í d i c a  do  regiões do Estado.

Assembleia que deflagrou a greve dos ACS, em 2012



Nem o presente como está, 
nem o passado como era. Com 
essa frase, começamos a explicar 
a nossa posição contra a proposta 
de municipalização dos ACS que 
vem sendo defendida pela 
Conacs. 

O Sindsaúde defende a 
mudança de regime jurídico dos 
ACS do Estado, que hoje são 
contratados através de um 
regime especial que não assegura 
nenhum direito aos trabalhado-

Para completar, não há viabilidade jurídica na proposta de 

municipalização. A razão é muito simples: os Estados da República 

Federativa do Brasil não podem obrigar os municípios a legislar 

sobre a relação jurídica entre o município e os servidores. Neste 

aspecto, cada ente da federação (União, Estados e Municípios) 

tem autonomia para, respeitados os princípios constitucionais, 

legislar sobre a relação jurídica com seus servidores, conforme 

disposições contidas nos artigos 18 e seguintes da Constituição 

Federal. Enquanto isso, a adoção do regime estatutário por parte 

do Estado do Ceará encontra amparo na Lei 11.350/2006.

res, que desejam tornar-se servi-
dores.  Em reunião da direção do 
Sindsaúde, decidimos encampar 
esta luta, percebendo o desejo da 
categoria e os benefícios relevan-
tes para os profissionais.

É de amplo conhecimento as 
péssimas condições de trabalho e 
de remuneração dos servidores 
públicos dos municípios cearen-
ses. Proliferam nos municípios 
repetidos atrasos de salário, 
perseguições por motivos políti-

cos provincianos, ausência de 
pagamento do adicional de insa-
lubridade, dentre outros desres-
peitos.

Agentes de saúde, lembram-
se de quando não tinham vínculo 
com o Estado e eram pagos pelos 
municípios via associações? Foi 
uma grande luta do Sindsaúde, 
junto com a categoria, até rever-
termos esse quadro de precariza-
ção e cabresto e conquistarmos o 
atual vínculo com o Estado. Por 
que quereríamos retroceder? Não 
faz sentido. 

 

Portanto, o Sindsaúde 
conclama todos os ACS e suas 
representações a se unirem 
em torno de uma pauta de 
reivindicação dos ACS que 
seja viável jurídica e politica-
mente, pois esta é uma luta 
de muitos  obstáculos,  
exigindo disposição de luta, 
habilidade e maturidade de 
todos os atores envolvidos 
nesta batalha.
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