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Veja notícias, fotos e 
vídeos das lutas dos 

trabalhadores da saúde, aqui:

www.sindsaudeceara.org.br
      sindsaudeceara

CURTA A NOSSA PÁGINA! 

Prefeitura de Fortaleza e MP Prefeitura de Fortaleza e MP 
ajustam concurso para a saúdeajustam concurso para a saúde

Prefeitura de Fortaleza e MP 
ajustam concurso para a saúde

Matéria 
sobre RPA

Uma comissão formada por repre-
sentantes de entidades sindicais reuniu-
se, em 01/8, com os vereadores de Forta-
leza, no dia 1º de agosto, solicitando 
apoio destes parlamentares para que a 
prefeitura dê o mínimo de dignidade a 
centenas de profissionais que recebem 
salário mediante RPA (recibo de paga-
mento avulso). São trabalhadores sem 
vínculo de emprego, mas que há anos se 
submetem, por necessidade, a estas con-
dições de semiescravidão, sem nenhum 
direito trabalhista. Quando adoecem, 
ficam à míngua de qualquer amparo legal.

Diante dos apelos dos diretores das 
entidades sindicais, os vereadores de For-
taleza, na pessoa do presidente da Câma-
ra,  comprometeram-se a conversar com 
o prefeito para garantir o seguinte: a) 
fixação de um calendário para pagamento 
dos RPA; b) emprego dos atuais trabalha-
dores avulsos em empresa terceirizada 
até que sejam convocados os concursa-
dos; c) pagamento das verbas rescisórias 
quando da demissão dos trabalhadores 
avulsos (RPA).

O Sindsaúde foi representado pelo 
diretor Ulisses Vilar e pelas diretoras Regi-
na Moraes e Givana Lopes.

ACS do estado do 
Ceará protestam 

e conseguem 
piso salarial

PÁG. 2

Veja o TAC no site www.sindsaudeceara.org.br

O
ministério Público do Trabalho, o 
Ministério Público do Estado do Ceará 
e a Prefeitura Municipal de Fortaleza 

firmaram, dia 25/7, um Termo de Compromisso de 
Ajuste de Conduta (TAC), para realização de con-
curso na área da saúde do município.

Até 2015, serão realizados dois concursos 
públicos e uma seleção.  O edital do primeiro con-
curso será publicado até o final de outubro, além 
de uma seleção imediata para abrigar os atuais 
trabalhadores avulsos que recebem 
através de RPA (recibo de pagamen-
to avulso).

Até 30 de abril de 2015, a pre-
feitura publicará edital de concurso 
para substituir, na atividade-fim, 
todos os avulsos  e também as 
vagas deixadas pela seleção tempo-
rária.

Há quase uma década, o Sind-
saúde denuncia o trabalho semies-
cravo praticado pelas sucessivas 
gestões municipais. São mais de mil 
trabalhadores avulsos, sem carteira 
assinada, ganhando menos do que o salário míni-
mo, sem férias, 13º salário e FGTS.

Na última gestão, utilizamos todos os meios 
de pressão possíveis para barrar esta escravidão. 
Contudo, a prefeita Luizianne Lins, durante as 
suas duas gestões, protelou o concurso público 
desprezando as recomendações do Ministério 
Público e as reivindicações dos sindicatos.

A conduta da prefeita Luizianne não era por 
acaso ou por falta de dinheiro. Em sua gestão,  
Luizianne Lins criou o Instituto de Desenvolvimen-

to Tecnológico e Apoio à Gestão em Saúde  
(IDGS), um imenso cabide de emprego para seus 
apadrinhados políticos (de médico a coveiro). No 
final do mandato, a Prefeitura comandada por Lui-
ziane ainda deu um calote nas verbas rescisórias 
de mais de 5 mil trabalhadores do IDGS, os quais 
penam na justiça, através do Sindsaúde, para rece-
ber seus direitos.

As denúncias de contratação irregular de 
pessoal, formuladas pelo Sindsaúde e por outras 

entidades, já renderam à ex-
prefeita até uma condenação judi-
cial, em primeira instância.

A gestão Roberto Cláudio só 
fez aprimorar a escravidão do 
período de Luiziane Lins, aumen-
tando a quantidade de RPA e atra-
sando salário dos prestadores de 
serviços.

O Sindsaúde, cumprindo seu 
papel de lutar, independente da 
grife política do gestor, não deu tré-
gua ao novo prefeito. Intensifica-
mos as denúncias do trabalho semi-

escravo da atual gestão e a cobrança de concurso 
público, em atos, manifestações, paralisações e  
notas na imprensa.

Com este TAC, esperamos que a Prefeitura 
de Fortaleza ponha fim ao trabalho indecente rei-
nante na rede de saúde municipal. Renovamos 
nossa cobrança para que o Ministério Público 
ingresse com ação de improbidade contra os atua-
is gestores do município de Fortaleza, pois suas 
condutas (contração irregular de pessoal) são tão 
graves quanto a da prefeita anterior.

Renovamos nossa 

cobrança para que o 

Ministério Público ingresse 

com ação de improbidade 

contra os atuais gestores 

do município de Fortaleza, 

pois suas condutas 

(contração irregular 

de pessoal) são tão 

graves quanto a da 

prefeita anterior.

25/7 - Manifestação do Sindsaúde em frente à Procuradoria Regional
do Trabalho exige o fim das contratações irregulares na saúde.

RPA: Entidades pedem apoio aos

vereadores para garantir direitos 
dos trabalhadores avulsos

Convenção Coletiva 
do setor Privado 

garante novos pisos
e ganho real

PÁG. 2

Entidades ampliam
o debate sobre a

jornada de 30
horas semanais

PÁG. 3

Servidores de Itapiúna
protestam contra 
atraso de salário

PÁG. 4
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Hospital Cura d’Ars
serve comida 

estragada

PÁG. 4



A
s negociações dos empre-
gados dos hospitais e enti-
dades privadas foram 

encerradas no dia 25/7. A Convenção 
Coletiva de Trabalho, válida para o ano 
de 2014, traz como novidade pisos 
salariais para maqueiros, porteiros e 
controlistas de acesso. Para quem 
ganha salário acima dos pisos, o rea-
juste geral será de 6,5% sobre o salá-
rio de dezembro de 2013. Já os pisos 
salariais de técnico de enfermagem, 
auxiliar de enfermagem, técnico de 
laboratório, auxiliar de laboratório, 
recepcionista, atendente, maqueiro, 
porteiro e controlista de acesso tive-
ram reajustes de 7,39% a 11,35%. A 
categoria obteve ganho real (no salá-
rio e nos pisos), considerando a infla-
ção de 5,56%, medida pelo INPC-
IBGE, de janeiro a dezembro de 2013.

Para cada filho(a) com idade até 
seis anos, a empregada terá direito, 
mensalmente, ao auxílio creche no 
valor de R$114 e ao auxílio babá no 
valor de R$101. Tanto o auxílio creche 
quanto o auxílio babá são extensivos à 

mãe adotiva e aos 
empregados do sexo 
masculino que tenham 
a guarda/ responsabi-
lidade do(a) filho(a), 
atestada pela justiça. 
Para obter o auxílio 
babá não precisa com-
provar nenhuma des-
pesa, bastando apenas 
a apresentação da 
certidão de nascimen-
to.

Durante mais de 
seis meses, o sindicato 
usou todos os meios de 
re iv ind icação,  por 
meio  de atos e manifestações nas 
portas dos hospitais. Mesmo sem a 
categoria aderir às paralisações, o 
saldo da campanha salarial no setor 
Privado foi positivo, pois houve a con-
quista de novos pisos e reajustes 
acima do índice de inflação. 

A direção do Sindsaúde salienta 
que é importante a participação dos 
trabalhadores nas assembleias, assim 

como a adesão às manifestações e 
paralisações. Temos como exemplo o 
Sindicato dos Trabalhadores na Cons-
trução Civil de Fortaleza, cuja Con-
venção deste ano garantiu reajuste de 
8%,  va l e -a l imen tação  de  R$ 
10,00/dia, cesta básica e plano de 
saúde, mas tudo isto porque aqueles 
trabalhadores todo ano fazem greve, 
custe o que custar.

Os empregados de hospitais 
e entidades privadas que foram 
demitidos entre janeiro e julho 
de 2014 têm direito de receber 
verbas rescisórias complementa-
res por conta do reajuste salarial 
e dos novos pisos fixados na Con-
venção Coletiva, retroativos a 
janeiro. Todos estes empregados 
têm  valores retroativos a rece-
ber da empresa onde trabalha-
vam. Basta procurar o departa-
mento de pessoal da empresa ou 
o contador para que seja feita a 
rescisão complementar.

Se a empresa não pagar este 
retroativo, então, o trabalhador 
deve procurar o juridico do sindi-
cato para tomar as providências.

(*) A partir de jan/2014, as recepcionistas/atendentes passaram a receber o salário mínimo.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM / 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO

R$ 780,00 R$ 840,00 7,69% R$ 420,00

AUXILIAR DE ENFERMAGEM R$ 725,00 R$ 780,00 7,58% R$ 385,00

AUXILIAR DE LABORATÓRIO R$ 740,00 R$ 795,00 7,43% R$ 385,00

RECEPCIONISTA E ATENDENTE R$ 703,00(*) R$ 755,00 7,39% R$ 217,00

MAQUEIRO/PORTEIRO E 
CONTROLISTA DE ACESSO 

SALÁRIO
MÍNIMO

R$ 755,00 11,35% R$ 217,00

PISO ATÉ
DEZ./2013

PISO A 
PARTIR DE 
JAN./2014

REAJUSTE
RETROATIVO
DE JANEIRO

A JULHO
PROFISSÃO

QUEM FOI DEMITIDO ENTRE
JANEIRO E JULHO DE 2014 

TAMBÉM TEM DIREITO
AO RETROATIVO

Os agentes comunitários de saúde 
(ACS),  vinculados ao estado do Ceará, enfren-
tando um sol escaldante, fizeram uma forte 
mobilização no dia 1º de agosto, em frente à 
Secretaria de Saúde do Estado. Tudo porque o 
governo estadual vinha negando o pagamento 
do piso salarial, no valor de R$1.014, aprovado 
pela Lei Federal nº 12.994/14, no último dia 18 
de junho. Para não cumprir a lei, a Secretaria de 
Saúde alegou ao Sindsaúde, na reunião ocorri-
da no dia 25/7, que a lei eleitoral poderia impe-
dir o pagamento do novo piso salarial. Esta 
argumentação do governo, conforme demons-
trou o sindicato em mesa de negociação com o 
secretário executivo da Sesa, Acilon Gonçalves, 
não tinha e não tem o menor cabimento, pois o 
aspecto eleitoral foi analisado pela Advocacia 
Geral da União e esta não recomendou à presi-
denta vetos por razões eleitorais.  

A categoria não deu trégua. Capitanea-
dos pelo Sindsaúde, mais de 100 ACS vindos 
das diversas regiões do Ceará ocuparam a 
Secretaria de Saúde no dia 1º de agosto, provo-
cando uma reunião de urgência com o secretá-
rio executivo. Nossa luta deu resultados imedi-
atos.

Na tarde do dia 6/8, Acilon Gonçalves 
garantiu para a comissão de negociação que o 
governador Cid Gomes autorizou o pagamento 
do piso salarial de R$1.014 para os ACS vincu-
lados ao estado do Ceará, a partir da folha de 
setembro de 2014, devendo o governo remeter, 
nos próximos dias, lei para a Assembleia Legis-
lativa regulamentando o novo piso salarial. Não 
houve garantia de pagamento dos valores 
retroativos a junho (12 dias), julho e agosto.

O Sindsaúde considera 
positiva a iniciativa do governo 
de regulamentar, com urgência, 
o piso salarial dos ACS, no 
entanto, nossa luta só começou. 
Muitas batalhas estão por vir. 
Temos que garantir o pagamen-
to do retroativo do piso 
salarial, a implantação do 
plano de cargos e salários 
(PCCS) e o adicional de 
insalubridade.  

Agora, espera-se 
que os prefeitos parem de 
enrolar os trabalhadores 
e mandem  a lei para a 
Câmara Municipal, insti-
tuindo o piso salarial para 
os ACS e ACE municipais. 
Piso é lei, não é favor, 
senhores prefeitos!

Veja quem integra 
a comissão de negocia-
ção: Marta Brandão (pre-
sidente do Sindsaúde), 
Marli Pereira (dir. do Sind-
saúde), Vianey Martins 
(assessor jurídico do Sind-
saúde), Francisca Mes-
quita (dir. Sindsaúde / ACS Sobral), Océlia Mora-
is (dir. Sindsaúde / ACS Pindoretama), Lúcia 
(dir. Sindsaúde / ACS Pacajus), Lurdinha Torres 
(dir.  Sindsaúde / ACS Mombaça), Delivânia dos 
Santos (dir. Sindsaúde / ACS Caucaia), Sidênia 
Santos (dir. Sindsaúde / ACS Barbalha), Fátima 
Pinto (dir Sindsaúde / ACS Baturité), Helena 

Férrer (dir.  Sindsaúde / ACS Itaitinga), Nara 
Cristina (dir. Sindsaúde / ACS Crateús), Mar-
jory Romão (ACS Pacatuba), Lurdinha Frazão 
(dir. Sindsaúde / ACS Pacoti), Expedito Bonfim 
(ACS Itatira), Deni Silva (ACS Icó/MENP SUS) e 
Jandira Costa (ACS Pacujá).

As empresas terão 
que pagar, na folha de agosto/2014, 

os novos valores de salários, pisos, auxilio 
creche e auxilio babá, assim como o retro-

ativo do reajuste destas verbas e 
benefícios, de janeiro a 

julho de 2014. 

Na tabela abaixo, compare o valor dos pisos salariais antigos e novos:
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As negociações dos empregados 
em hospitais e entidades filantrópi-
cas ainda não foram concluídas por-
que as propostas até agora apresen-
tadas pelo sindicato patronal estão 
muito abaixo do que os trabalhado-
res merecem. 

Os patrões oferecem reajuste de 
7% sobre os pisos e de 6% para 
quem ganha acima do piso. O sindi-
cato patronal se recusa a criar pisos 
para auxiliar de serviços gerais, 

maqueiro, porteiro, pois estes profis-
sionais ganham somente o salário 
minimo no setor Filantrópico. O único 
item que evoluiu nas negociações do 
setor filantrópico foi a permissão 
para que homens e mulheres possam 
faltar ao trabalho, sem prejuízo do 
salário, para fazer exames de prósta-
ta e de mama, respectivamente.

Está prevista negociação para o 
dia 20/8, na sede do sindicato patro-
nal.

NEGOCIAÇÃO FILANTRÓPICOS

ACS do Estado protestam 
e conquistam piso salarial

Convenção Coletiva do setor Privado 
garante novos pisos e ganho real

Convenção Coletiva do setor Privado 
garante novos pisos e ganho real

F
o
to

s
: 

C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

2



Uma das sócias da Gastro-
clínica, no dia 12 de outubro de 
2012 revistou a bolsa da técni-
ca de enfermagem de iniciais 
ASTS, na frente de outros 
empregados. Revirou tudo, 
peça por peça, mexendo até 
nas peças íntimas da emprega-
da que estavam dentro da bol-
sa. Por conta do constrangi-
mento, a empregada ficou em 
prantos. “Tá chorando por 
quê?”, foi a ironia que a empre-

gada ainda teve de ouvir da 
dona da empresa.

Sem condições de traba-
lhar, a técnica de enfermagem 
procurou o jurídico do sindica-
to. Foi ajuizada uma ação 
pedindo rescisão indireta e inde-
nização por danos morais. No 
começo de julho, o Tribunal 
Regional do Trabalho confirmou 
que a empregada tem direito à 
rescisão indireta e indenização 
de R$5.000, por danos morais.

Justiça condena Gastroclínica por
revista abusiva em bolsa de empregada

A rescisão indireta é o direito que o empregado tem de rescindir o con-
trato de trabalho e receber todos os direitos, como se tivesse sendo 
demitido pelo empregador. Nela, o empregado tem direito ao aviso prévio indenizado, multa de 40% 
do FGTS e seguro desemprego, além de férias e 13º salário. A rescisão indireta tem previsão no art. 
483 da CLT e pode ser pedida nos casos de atraso de salário, ausência de depósito de FGTS, descum-
primento de lei ou de convenção coletiva,  assédio moral, acúmulo de função, ofensa à honra e à 
imagem e outras situações que não permitam ao empregado continuar trabalhando na empresa.

O Sindsaúde e o Fórum 
Cearense das 30 horas vêm 
intensificando a mobilização 
para aprovação do PL - Proje-
to de Lei nº 2.295/2000. Este 
Projeto é muito importante, 
pois  regulamenta em 30 
horas semanais a jornada de 
trabalho dos  profissionais de 
enfermagem (auxiliar, técnico 
e enfermeiro).  As atividades 
em prol da aprovação da jor-
nada de 30 horas semanais 
ampliam-se a cada dia para 
outros setores, além da cate-
goria.

 Representantes do Sind-
saúde e do Fórum Cearense 
das 30 horas  estenderam o 
debate para as universidades 

e cursos técnicos, além do 
interior do Ceará. Nestes três  
últimos meses, foram promo-
vidas palestras e debates 
para estudantes da FAMETRO 
e da UVA de Sobral. No Cariri 
também foi promovido um 
debate envolvendo os profis-
sionais da região. Nas lutas 
diárias da campanha salarial, 
a regulamentação da jornada 
também compõe nossa pala-
vra de ordem.

O objetivo é conscienti-
zar os atuais e futuros profis-
sionais da importância de 
uma jornada menos penosa 
para a categoria.  

Dirigentes do Sindsaúde, 
do Sindicato dos Enfermeiros 
e COREN/CE, também foram  
duas vezes ao aeroporto Pinto 
Martins, abordar os deputa-
dos federais da bancada cea-
rense, no intuito de pressio-
narem para a votação do PL 
que já tramita no congresso 
há mais de dez anos.

A secretária geral do Sind-
saúde, Givana Lopes e a 
enfermeira Ana Paula Bran-
dão, esta representando o 

Fórum Cearense das 30 horas  
estiveram em Natal (RN), em 
maio último, ocasião em que 
participaram das articulações 
feita por várias entidades 
junto ao Deputado Hen-
rique Alves, presidente 
da Câmara dos Deputa-
dos. Neste encontro, o 
parlamentar potiguar 
se comprometeu a colo-
car em pauta o PL 
2295/00. E cumpriu a 
promessa. Atualmente, 
o projeto se encontra 
apto à votação em ple-
nár io,  no entanto, 
enfrenta forte oposi-
ção, principalmente da 
bancada do PMDB, capi-
taneada pelo seu líder, 
Deputado Eduardo 
Cunha (RJ). 

O caminho mais espi-
nhoso já foi percorrido. É 
hora de pressionar. Envie 
mensagem pela aprovação 
do PL 2295/2000 para os 
deputados federais, cujo 
endereço eletrônico se 
e n c o n t r a  n o  s i t e 
www2.camara.leg.br. 

Entidades ampliam o debate sobre

a jornada de 30 horas semanais

Entenda o que é rescisão indireta

O(a) servidor(a)  de nível médio 
vinculado(a) à Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará que gozou férias ou 
licença nos meses de novembro ou 
dezembro de 2012 deve agilizar a 
entrega do requerimento sobre a 
correção do cálculo da PNI – Parcela 

Nominalmente Identificada. 
Para facilitar, o(a) servidor(a) pode 

entregar o requerimento na Secretaria 
Geral do Sindicato, pois a diretora 
Givana Lopes foi designada pela 
Diretoria para protocolizar estes 
requerimentos na Sesa. 

Servidores que gozaram férias ou licença em novembro ou
dezembro de 2012 devem agilizar entrega do requerimento
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Há meses o Sindsaúde cobra o pagamento das 
gratificações. Na foto, o presidente da CTB 
Ceará, Luciano Simplício, fala durante manifes-
tação na Sesa, em 10/01/2014.

3

E X P E D I E N T E

O TERMÔMETRO é um 
informativo do Sindicato dos 

Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços 

de Saúde no Estado do Ceará - 
Nº 68 - Agosto de 2014 

Tiragem: 5 mil exemplares. 

Sede: Rua Guilherme Rocha, 
883 – 60.030-141 – Fortaleza 

– Ceará – Telefones: (85) 3251 
9050 / 3251 9054 (plantão 

sindical) Site: 
www.sindsaudeceara.org.br 
Facebook: sindsaudeceara

Baixe o requerimento no site www.sindsaudeceara.org.br

PNI 



As auxiliares e técnicas de 
enfermagem da UTI Neonatal 
do Hospital Gênesis são obri-
gadas a lavar incubadoras, em 
um pequeno compartimento 
em que são colocados os mate-
riais contaminados. Isto ocor-
re em um dos mais requinta-
dos hospitais de Fortaleza.

O risco de contaminação 
dos recém-nascidos é muito 
alto. Não importando a pato-
logia do bebê, as auxiliares e 
técnicas que lavam as incuba-
doras, usando a mesma rou-
pa, também dão assistência 
às crianças que estão na UTI 
Neonatal, muitas vezes sobrecarre-
gadas com vários bebês, inclusive 
entubados. Para aumentar o desvio 
de função, um dia por mês, as auxi-
liares e técnicas ainda são obriga-
das a fazer uma lavagem geral da 
UTI Neonatal. Sem contar o assédio 
moral que enfrentam das chefias. 

O sindicato está cobrando um 
posicionamento do COREN, uma 
vez que não compete a estas profis-
sionais a lavagem de incubadoras e 
nem fazer faxina na UTI. 

A Gênesis tem bastante dinheiro 
para preparar e contratar profissio-
nais para fazer estas tarefas que não 
são de responsabilidade dos profissi-

onais de enfermagem. Além do mais, 
este hospital deve tomar os cuidados 
para que os hóspedes temporários da 
UTI não corram tamanho risco de 
contaminação.

Hospital Gênesis 
obriga auxiliares e 

técnicas a lavar incubadoras

 Vários funcionários passa-
ram mal com a comida que foi 
servida no hospital São Camilo 
(Cura d'Ars), no dia 30/7, no 
horário noturno/diurno. A comi-
da estragada provocou diarre-
ia e cólicas nos funcionários. 
Não é a primeira vez que isto 
acontece no Cura d'Ars. Este 
hospital pode até responder 
por dano moral coletivo, pois, 
neste caso, o empregador é 
responsável pela qualidade da 

comida que serve ao emprega-
do. De início, o sindicato vai 
pedir fiscalização, mas não 
descartamos entrar na justiça.

Esta é uma das razões 
pelas quais o sindicato reivin-
dica tíquete alimentação para 
todos os empregados da saú-
de, permitindo que o emprega-
do escolha onde vai se alimen-
tar ou possa comprar alimen-
tação e trazer a refeição de 
casa.

Hospital São Camilo 
serve comida estragada

A cesta básica que recebemos, no valor de R$90, 
está sendo mais ilusão do que realidade, pois só tem 
direito ao benefício quem registrar todos os intervalos 
de almoço e repouso, rigorosamente. E não importa 
que o profissional esteja em uma urgência ou emer-
gência. Ocorre que muitos ultrapassam o horário para  
o atendimento a pacientes, afinal, cuidamos de vidas. 
Empregados são penalizados porque deram priorida-
de à vida dos pacientes e não registraram os interva-
los de almoço no horário certo, no entanto, estavam 
atuando segundo o código de ética da profissão.

O Sindsaúde quer discutir com o Cura d'Ars os 
critérios para a obtenção desta cesta.

E ainda tem a 
cesta escravidão
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A  gerente do Hapvida Aldeota, 
Marieta Araujo C.B. Coelho,  não con-
segue entender os limites do controle 
sobre as empregadas da empresa.

Acostumada a obr igar os 
empregados e empregadas  a dobrar 
plantão,  a gestora resolveu “moder-
nizar”  seus métodos de perseguição: 
mandou instalar uma câmera filma-
dora no banheiro feminino do hospital 

Hapvida Aldeota, localizado na Av. 
Des. Moreira. Isto mesmo. As empre-
gadas, agora, sequer podem trocar 
suas vestimentas como antes faziam, 
porque suas imagens íntimas são 
transmitidas para um monitor insta-
lado na sala da chefia. Neste hospital 
trabalham mais de cinquenta mulhe-
res que quando vão ao banheiro 
ficam expostas às bisbilhotagem da 
chefe.

Para a assessoria jurídica do 
Sindsaúde, este tipo de equipamento 
não pode ser colocado em banheiro, 
pois atinge direito consagrado pela 
Constituição Federal, no caso, direito 
à intimidade.

O sindicato já ingressou com 
ação judicial para que o Hapvida reti-
re imediatamente esta câmera do 
banheiro. Na ação, o sindicato tam-
bém pede indenização por danos 
morais a serem pagos às mulheres 
que trabalham atualmente naquela 
unidade do Hapvida, pois todas foram 
vítimas dessa insensatez da chefia.

Veja o que diz a Contituição Federal:

Art. 5º, Inciso X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação.

Calote nos trabalhadores
O Hospital Manoel de Abreu, 

alegando que encerrou atividades, 
tentou obrigar os empregados a 
pedir demissão. A pressão patro-
nal não surtiu efeito porque os 
trabalhadores procuraram a sub-
sede do Sindsaúde no Cariri. Ao 
invés de perder seus direitos, 
como queriam os donos do hospi-
tal, os trabalhadores terão assis-
tência jurídica, pois o sindicato vai 
ingressar na justiça do trabalho, 
cobrando as verbas rescisórias e 
saque do FGTS. Nesses casos, 
sempre procure o seu Sindicato.

Adicional de insalubridade
O sindicato trabalha em duas 

frentes para garantir o adicional 
de insalubridade de vários traba-
lhadores na saúde do município do 
Crato. A primeira é no Ministério 
Público do Trabalho, para onde já 
enviamos a relação de todos os 
servidores que não recebem o 
adicional de insalubridade. Ao 
mesmo tempo, estamos ingres-
sando na justiça comum com o 
pedido de adicional de insalubri-
dade, pois é inadmissível que um 
dos maiores municípios do Ceará 
não garanta este direito do traba-
lhador na saúde.

No dia 5 de agosto, os ACS e 
ACE de Chorozinho se reuniram 
com a direção do Sindsaúde para 
discutir a indefinição da prefeitura 
quanto ao pagamento do piso 
salarial destes profissionais, fixa-
do pela Lei Federal nº 12.994/14. 
Ora, se até o estado do Ceará, que 
arca com a despesa total dos ACS 
vinculados à Sesa, já garantiu 
cumprir o piso de R$1.014, não faz 
sentido Chorozinho descumprir a 
lei, até porque vai receber do 
Ministério da Saúde o dinheiro 
para pagar o piso. Se o piso a pre-
feitura não pagar, os ACS e ACE 

podem intensificar a mobilização, 
inclusive com paralisação dos 
serviços. O piso é lei. Não é favor.

Sindsaúde se reúne com ACS e ACE de Chorozinho
pra organizar a luta pelo pagamento do piso

No Crato, Sindsaúde aciona a Justiça para 
garantir direitos dos trabalhadores

Os diretores Carlos  Elias  e 
Elza Duarte  participaram de reu-
nião, no dia 6/8, com o gestor e 
secretário de Saúde do município 
de Penaforte, ocasião em que 

cobraram o pagamento do adicio-
nal de insalubridade para os traba-
lhadores da lavanderia, limpeza, 
como também para os  motoristas 
do Hospital João Muniz.

PENAFORTE Hospital João Muniz

Os servidores públicos municipais de Itapiúna, 
sob o comando do Sindicato dos Servidores Municipais 
de Itapiúna, fizeram na tarde do dia 24/7 passeata 
pelas ruas da cidade, começando no Hospital Municipal 
e seguindo até a Câmara Municipal. Os vereadores 
ficaram solidários aos servidores, mas até agora o 
Prefeito Wauston Cavalcante não se comoveu com a 
penúria enfrentada pelos servidores. 

O presidente do sindicato municipal, Kleybe Mate-
us, informa que  os servidores não aguentam dois 
meses de atraso de salário e podem paralisar as ativi-

dades funcionais, se  não for apresentado pela gestão 
um  calendário certo de pagamento do salário dos 
servidores públicos. 

As diretoras do Sindsaúde, Marli Pereira, Fátima 
Fonteles e Sandra Lopes, estiveram na passeata, 
dando apoio à luta dos servidores de Itapiúna. 

Servidores de Itapiúna
protestam contra 
atraso de salário

Aracati Servidores querem democratizar discussão do PCCS

A presidente do Sindsaúde, Marta Brandão, reu-
niu-se na subsede de Aracati, no dia 11/7, com os ser-
vidores da saúde do município de Aracati. Na pauta, a 
reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salári-
os e os processos judiciais.

Os servidores se mostraram indignados com o 
comportamento antidemocrático e autoritário da atual 
gestão no que diz respeito à condução da reestrutura-
ção do PCCS. Isto porque em 2013 foi eleito em 
assembleia um representante da saúde para integrar a 
comissão do PCCS, no caso, o técnico de enfermagem 
Francisco Roberto Ferreira dos Santos. Como este 
representante nunca foi convidado para reunião sobre 
PCCS, os servidores encaminharam abaixo-assinado 
para a gestão, reivindicando mais democracia e a 
garantia de participação do representante nas reu-
niões. Dia 24/7, a prefeitura mandou uma resposta 
que não responde à indignação dos servidores, pois 
afirma que, quando houver reunião da comissão seto-
rial, o representante eleito será convidado. Não vamos 
nos contentar com esta resposta oca. Queremos demo-
cracia na discussão deste assunto de relevante inte-

resse dos 
trabalha-
dores. E 
exigimos 
q u e  o 
PCCS só 
seja envi-
ado para a 
Câmara , 
s e  f o r 
d a d a  a 
oportuni-
dade para 
a n á l i s e 
dos traba-
lhadores.

Na semana seguinte, um advogado do Sindsaúde 
prestou informações na subsede sobre o andamento 
dos processos de insalubridade e  do FGTS, os quais se 
encontram em fase avançada de apuração dos valores. 
Todo mês, um advogado do Sindsaúde dará plantão na 
subsede de Aracati.

Hapvida Aldeota 
instala câmeras no
 banheiro feminino


