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Com o “ticket” alimentação do 
Hapvida  só dá pra comer hot dog!

Você já deve ter visto por aí o sobra tempo nem dinheiro para se 
cartaz da Campanha Salarial alimentar.

2 0 1 4 ,  p r o d u z i d o  p e l o  No caso do Hapvida, a história 
Sindsaúde. Nele, uma se enquadra perfeitamente. Quem 
profissional da saúde se trabalha no Hospital Antônio 
alimenta com hot dog e Prudente não recebe absolutamente 
demonstra insatisfação. nada como ticket alimentação. Quem 
Infelizmente, o nosso trabalha nas hapclínicas e Hospital 
c a r t a z  r e t r a t a  a  Aldeota ainda recebe R$5. O que não 
r e a l i d a d e  d o s  dá para nada. Como nos contou uma 
profissionais da saúde funcionária do grupo, “Cinco reais só 
e m p r e g a d o s  n o s  dá pra comprar o cachorro quente e a 
setores Privado e gente morre entalada, nada para 
F i lantrópico: não beber”, desabafa.

A Campanha Salarial 2014 dos setores tam os novos pisos e muito menos os rea- A i n d a  
Privado e Filantrópico, na qual estão inclu- justes que estamos propondo. Veja, na por cima, 
sos os trabalhadores do Hapvida, enfocará, tabela abaixo, a diferença de valores entre propõe pio-
principalmente, duas pautas da maior o que é pago atualmente, o que estamos rar o que 
importância para os profissionais da saú- pedindo e o que eles querem conceder: conquista-
de: piso salarial, que é o valor mínimo que A contraproposta do setor Privado é mos no ano 
poderá ser pago ao trabalhador/a que exer- vergonhosa. No dia 22 de janeiro houve p a s s a d o .  
ce aquela profissão, e ticket alimentação, reunião com o setor privado e, se depender Atualmen-
com um valor digno e pago a todos. dos patrões, eles querem é tirar nossos te, pode-

Reivindicamos a criação de novos direitos. Enquanto o Sindsaúde pede 15% mos fazer 
pisos, para atender a todas as categorias, de reajuste geral e entre 22% e 28% de até trocas 
pois entendemos que o piso salarial garan- reajuste sobre os pisos", o máximo que os de plantão. Os patrões nos “sugerem” que 
te dignidade aos profissionais, e isso todos patrões querem conceder é de 5,93%, que sejam apenas duas. 
e todas merecem, não há porquê deixar mal repõe a inflação, uma vez que a média Não aceite este desrespeito! Diga não 
categorias de fora. nacional foi de 5,91% e a média de Fortale- ao hot dog e venha para a luta com o Sind-

Os patrões do setor privado não acei- za foi de 6,38%. saúde. Juntos vamos virar esse jogo!

Pisos profissionais e ticket 
alimentação para todos/as!

PROPOSTA DE PISOS SALARIAIS PARA A SAÚDE  
O QUE É 

PAGO HOJE
O QUE 

QUEREMOS
PISO PROFISSIONAL

R$ 777,85

R$ 787,36

R$ 826,73

R$ 859,38 

R$ 900,00

R$ 1.000,00

R$ 1.350,00

R$ 1.500,00

Auxiliar de serviços gerais, zelador, servente, camareira

Ascensorista, porteiro, lavandeiro/a, auxiliar 
de manutenção, contínuo, ffice-boy, copeira/o, 
conferencista, controlista, operador de máquina
Pintor, pedreiro, eletricista, carpinteiro, bombeiro 
hidráulico, marceneiro, cozinheiro/a, porteiro, contínuo

Auxiliar de farmácia, atendente de serviços de 
médico, vigia, maqueiro

Técnico em gesso, auxiliar de banco de sangue, 
segurança patrimonial
Técnico de enfermagem do trabalho, 

assistente/auxiliar administrativo

Motorista de veículo com habilitação “D”

Motorista socorrista

Recepcionista/atendente R$ 859,38 

Auxiliar de enfermagem R$ 900,00

Auxiliar de laboratório R$ 900,00

Técnico de enfermagem R$ 1.000,00

Técnico de laboratório R$ 1.000,00

R$ 703,00 

R$ 725,00 

R$ 740,00 

R$ 780,00 

R$ 780,00 

NOVOS PISOS REIVINDICADOS 

O QUE PATRÕES
OFERECEM

R$ 744,00 

R$ 768,00 

R$ 783,00 

R$ 826,00

R$ 826,00

NÃO ACEITAM

NÃO ACEITAM

NÃO ACEITAM

NÃO ACEITAM

NÃO ACEITAM

NÃO ACEITAM

NÃO ACEITAM

NÃO ACEITAM

l Reajuste de 15% para todos os salários e cria-

ção de novos pisos profissionais (tabela ao lado);
l Ticket alimentação de R$ 10,00;
l Gratificação de 40% sobre valor do salário base 

para quem trabalha em UTI's, Centro Cirúrgico, 

Central de Esterilização;
l Proibição da dobra de plantão;
l Auxílio creche de R$ 150,00;
l Auxílio babá de R$ 120,00;
l Licença maternidade de 180 dias;
l Dois dias por ano para a profissional poder se au-

sentar do trabalho para realização de exames de 

prevenção do câncer do colo do útero e câncer de 

mama.
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: - Hapvida: 

a pior empresa para
os trabalhadores
da saúde no Ceará

- Não sobra tempo
nem dinheiro 
para se alimentar

- Não sobra tempo
nem dinheiro 
para se alimentar

Veja as nossas principais reivindicações  para os setores Privado e Filantrópico:
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Hapvida, milionário e campeão 
em desrespeito aos trabalhadores!

Veja a contradição – o Hapvida patrões precisam da gente, não o contrá-
adora alardear para a mídia cearense os rio, pois sem profissionais não há hospi-
altos investimentos que vem fazendo. No tais ou clínicas. 
dia 22 de janeiro, em entrevista coletiva, No próximo dia 12 de março haverá 
o grupo anunciou o valor de R$120,00 nova rodada de negociação com os 
milhões. O grupo poderoso, presente no patrões e vamos juntos com o Sindsaúde 
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Cea- exigir o atendimento às nossas reivindi-
rá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Per- cações!
nambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, é o 
mesmo grupo campeão em desrespeito 
aos trabalhadores.  

Quem não se lembra do que ocor-
reu em 2013? O Hapvida ficou enrolando 
a Convenção Coletiva dos funcionários e 
já tinha investido R$75 milhões, fechan-
do o ano com 2,7 milhões de usuários de 
saúde e de odontologia.

É esse mesmo hospital que não 
paga ticket alimentação a todos os funci-
onários e quando paga o faz com um 
valor irrisório, quase uma afronta aos 
profissionais: R$5,00! Vamos perguntar 
aos milionários donos do Hapvida o que 
eles fariam com este valor.

Vamos virar esse jogo! Somos nós 
que construímos essa riqueza. Os 

O grupo, que em janeiro deste ano anunciou investimentos de R$120,00 milhões e 
atua em 11 estados , é a pior empresa para os trabalhadores da saúde no Ceará. 

Quem cuida da saúde das pessoas precisa ser valorizado!  

Com pouco ou nenhum dinhei- apenas os trabalhadores dos servi-
ro e sem tempo, os funcionários do ços gerais têm horário para almoço.
Hapvida nem sabem o que é horário Sem contar com uma questão 
de almoço. Isso porque deveriam mais ampla: nós somos trabalhado-
ter uma hora para o almoço, mas res da saúde, falta tempo não só 
não têm. Sabendo que a prática para se alimentar, mas também 
está fora da lei, o Hapvida obriga os para a nossa família, estudos, lazer 
funcionários/as a baterem o ponto e até para cuidar da própria saúde.
no horário destinado ao almoço, Se você também se sente 
almoçar rapidamente (engolir!), indignado com essa situação, faça 
voltar para trabalhar e, no horário como a moça do cartaz, não aceite 
que seria o correto para a volta do comer o hot dog. Venha lutar com o 
almoço, bater novamente o ponto, Sindsaúde para juntos mudarmos 
como se estivessem retornando este cenário! Por pisos salariais e 
naquele momento. Um absurdo! ticket alimentação para todos e 
Direitinho, como manda o figurino, todas, sem exceção!

Com muita animação, o Sindsaúde 
está dando plantão em frente a 
unidades do Hapvida, do dia 27/2, 
quarta-feira, até a sexta-feira véspera 
de carnaval. A ideia é estar disponível 
para esclarecer os trabalhadores/as 
sobre a Campanha Salarial 2014. 
Haverá uma tenda armada, onde os 
funcionários poderão chegar para 
conversar com nossos diretores e 
advogados, tirar dúvidas, trocar ideias, 
dar sugestões e fazer denúncias.

Simultaneamente, equipes do 
Sindsaúde estarão nas hapclínicas 
distribuindo o material da Campanha 
Salarial e também a postos para 
esclarecer as dúvidas dos profissionais 
e incentivá-los a entrar nessa luta.

Confira a programação no nosso 
site, que contará também com 
bandinha de carnaval, tocando as 
tradicionais marchinhas, frevo, música 
baiana e outros ritmos, e a  Trup 
Tramas, que preparou uma peça de 
teatro abordando com muito humor a 
situação dos trabalhadores da saúde.

Sindsaúde realiza 
plantão de carnaval em 

frente a unidades do Hapvida

Não sobra tempo nem 
dinheiro para se alimentar!

Não sobra tempo nem 
dinheiro para se alimentar!
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