
Fórum Cearense 30 horas já!, 
idas ao aeroporto para dialogar com parlamenta-
res cearenses, mobilizações em Brasília, encontro 
no Cariri, grande caminhada das 30 horas na Ave-
nida Beira Mar. A luta deu o tom da vida dos profis-
sionais da saúde desde abril. O que eles querem? 
A aprovação do projeto de lei 2295/00, que regu-
lamenta a jornada da enfermagem em 30 horas 
semanais e tramita há 14 anos no Congresso. 
Essa conquista vai trazer melhoria de vida para 
os/as trabalhadores/as, mais qualidade no aten-
dimento da saúde e geração de empregos no 
setor.

Fórum pressiona deputados

Pela segunda vez, no dia 3 de junho, o Fórum 
Cearense 30 horas já! foi ao Aeroporto Internacio-
nal Pinto Martins pedir aos deputados federais e 
senadores cearenses apoio à luta das 30 horas 
para a enfermagem. Ainda em maio participamos 
de ato em Natal e fomos ao Congresso Nacional, 
onde pressionamos pela aprovação do PL 
2295/00“. É um momento proveitoso, conversa-
mos com eles antes do embarque para Brasília e 
aproveitamos também para dialogar com pessoas 
comuns que passam por ali”, disse a presidente do 
Sindsaúde, Marta Brandão. 

Só falta o PMDB!

Agora é hora de fazer pressão para que o pro-
jeto de lei seja votado até o final de julho. Durante 
mobilização em Brasília, os profissionais da saúde 
conseguiram que todos os líderes partidários, com 
exceção do PMDB, assinassem requerimento apoi-
ando a votação do PL. 

Não podemos perder o embalo agora! Você 
pode pressionar de várias maneiras. Participe das 
atividades, telefone e envie mensagem para os 
deputados. Acompanhe a campanha e veja os 
contatos dos parlamentares no facebook do Sind-
saúde: www.facebook.com/sindsaudeceara.
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Esperado pela categoria da saúde, uma 
festa para toda a família: assim é o tradicional 
arraiá do Sindsaúde. E a edição de 2014, núme-
ro 19, não deixou por menos. Tendo como 

tema a luta pela regulamentação das 30 
horas semanais para os profissionais 
da enfermagem, conseguiu público 
recorde, no Clube Cresse, dia 27 
de junho.

A animação com as bandas 
Contagem Regressiva, Forró do 

Kakeado e Joãozinho de Irauçuba 
não deixou ninguém parado. 

A festa também contou com a participação do vereador 
de Fortaleza, Márcio Cruz, e do deputado federal, João Ana-
nias, além de representantes da Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB) e diversas entidades sindicais.

- Empregados da Sameac
  fecham acordo  

- Sítio do Sindsaúde é
  lugar de descanso e lazer  

- Funcionários da Unimed
  lutam por conquistas  

- Terrorismo contra 
  trabalhadores, em Ipu

- Monte Klininkum demite 
  trabalhadora doente 

- Trabalhadores têm dificul-
  dades para se alimentar  

- Assédio moral ainda é
  praga nos hospitais

- Servidores de Pacajus
  conquistam adicionais  

- Sindsaúde ingressa com 
  ação do FGTS
  

- Recepcionistas da Unimed 
  e Hospital São Mateus 
  ganham ação na Jutiça

C
ris

th
ya

na
 A

br
eu

C
ris

th
ya

na
 A

br
eu

F
o
to

: 
C
ri
s
th

y
a
n
a
 A

b
re

u

Informativo do Sindsaúde Ceará      Edição 67     Julho - Agosto de 2014

Veja notícias, fotos e 
vídeos das lutas dos 

trabalhadores da saúde, aqui:

www.sindsaudeceara.org.br
      sindsaudeceara

CURTA A NOSSA PÁGINA! 
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iso salarial para todos, 

Pt i c k e t  a l i m e n t a ç ã o 
decente e reajuste salarial 

digno. Com estas pautas, os 
trabalhadores da saúde dos setores 
Privado e Filantrópico, representados 
pelo Sindsaúde Ceará, tentam fechar 
a Convenção Coletiva 2014, com 
pedidos de negociações desde 
janeiro.

A última reunião com os patrões 
do setor privado, ocorrida no dia 10 
de junho, não trouxe avanços. Os 
patrões querem conceder reajuste 
geral de 6%, reajuste sobre os pisos 
de 7% e não aceitam discutir criação 
de outros pisos, como estamos 
pedindo, a exemplo de maqueiro, 
porteiro e auxiliar de serviços gerais. 

Além disso, querem alterar a 
cláusula da Convenção que proíbe a 
dobra de plantão para permitir a 
dobra nas situações de urgência e 
emergência, o que seria o mesmo 
que eliminar a cláusula, pois 
situações de urgência e emergência 

f a z e m  p a r t e  d e  q u a l q u e r 
estabelecimento de saúde. De nosso 
lado, entendemos que a proibição da 
dobra permite melhor serviço e 
segurança para trabalhadores e 
clientes. Completando o ciclo de 
intransigência, os patrões também 
não aceitam conceder o ticket 
alimentação.

Nova reunião ficou marcada 
para julho. Temos até lá para mostrar 
nossa força, intensificando as 
m a n i f e s t a ç õ e s ,  c o m  f o r t e 
participação da categoria. Só assim 
conseguiremos um resultado melhor.

Já com o setor Filantrópico 
houve reunião no dia 30 de junho e 
os patrões estão irredutíveis: apenas 
6% de reajuste geral e sobre os pisos 
e nada de ticket alimentação. O único 
avanço é que aceitam a cláusula que 
concede dois de folga às mulheres 
para exames de prevenção ao câncer 
e um dia aos homens com o mesmo 
objetivo.

Patrões dos Privados e Filantrópicos 
enrolam Convenção. Pressão neles!

Após paralisações, 
manifestações e várias 
reuniões de negociação, 
os funcionários/as da 
Sameac celebraram o 
Acordo Coletivo 2014, no 
final de maio. Os empre-
gados conquistaram rea-
juste de 6% sobre os salá-
rios gerais e sobre os 
pisos o índice de 7,5%. O 
ticket alimentação passa-
rá a R$13 a partir de maio 
e R$13,50 a partir de 
novembro.

Mobilização chama a atenção de sociedade e imprensa

Pegando o mote da Semana Santa, o Sindsaúde realizou a Via Crucis 
do profissional da saúde, que trabalha em péssimas condições, sem 
tempo nem dinheiro para se alimentar, longe da família. O ato, com 

encenação do ator Carlos Alves e da diretora Daniele Nazário, percor-
reu os hospitais Antônio Prudente, São Mateus, Otoclínica e a Supe-

rintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).

Assembleia deliberou pela celebração
do Acordo, em 26 de maio

Em assembleia no dia 16 de junho, a esmagadora maioria dos 

empregados e empregadas da Unimed Fortaleza rejeitou a proposta 

patronal de reajuste e deliberou por intensificar as mobilizações para 

conquistar uma Convenção Coletiva decente para a categoria. 

Reivindicamos pisos de auxiliar de enfermagem (R$758,00), técnico de 

enfermagem (R$1.000), técnico de enfermagem do trabalho (R$1.200), 

auxiliar laboratório (R$900), recepcionista/atendente (R$900,00), 

motorista socorrista (R$1.800,00). Agora vamos partir para a mobilização 

para forçar uma melhor proposta dos patrões!

Empregados/as da Unimed 
Fortaleza rejeitam proposta patronal

Descanso e lazer são garantidos no sítio do Sindsaú-
de, localizado próximo à Praia das Fontes, no município de 
Beberibe. 

A piscina, de construção moderna, tem área total de 
2

134,23 m  e foi projetada no formato de um útero, sim-
bolizando saúde. Visando à segurança das crianças, 

a piscina conta com três profundidades diferen-
tes. Quem estiver na piscina e quiser uma bebi-

da, não precisa sair da água, pois foi projeta-
do um bar molhado. Junto à piscina está tam-

2bém o deck, com área de 95 m , onde há 
mesas e cadeiras. Há quatro casas, com 
cozinha americana, sala, quarto e banhei-
ro.

Quer reservar uma casa? Ligue para 
a Secretaria do Sindsaúde, no telefone 
3251.9058, e fale com a funcionária Dulce. 

As reservas serão feitas de um mês para o 
mês subsequente. No entanto, para feriados, 

como a demanda é grande, ocorre sorteio. 

Sítio do Sindsaúde é o lugar ideal para descanso e lazer

Sameac: empregados fecham 
Acordo Coletivo 2014

Sameac: empregados fecham 
Acordo Coletivo 2014
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NOTA DE FALECIMENTO

O Sindsaúde informa e lamenta profundamente a morte
da funcionária da Fundação Ana Lima, Geruza Lima da 

Silva, no dia 29 de junho. Nossas condolências à família.



 técnica de enfermagem Anas-Atácia Talita foi demitida do hos-
pital Monte Klinikum, no dia 8 

de maio, por ter se acidentado no local de 
trabalho. Anastácia Talita fraturou o torno-
zelo dentro de um apartamento do hospi-
tal, ao tropeçar num suporte de soro que 
estava com as rodas travadas por falta de 
manutenção. Neste dia, a técnica estava 
trabalhando já há 20 horas seguidas, práti-
ca comum depois que a gestão do hospital 
passou para a Amil.

O acidente de trabalho ocorreu no dia 
28 de março e o médico do próprio hospital 
deu um primeiro atestado de 15 dias; quan-
do foi dar o segundo atestado pedindo afas-
tamento pelo INSS, o gerente de enferma-
gem, Gustavo, rasgou o atestado, não per-
mitindo nem que o médico assinasse, e de-
mitiu Anastácia. Ele chegou a pedir aos mé-
dicos que voltassem atrás, dando atestado 
de que a técnica estava apta a voltar ao tra-

balho, mas os médicos não aceitaram para 
não colocar o registro profissional em ris-
co.

O hospital também se recusou a pa-
gar os remédios da empregada e o exame 
de ressonância foi pago pelo Dr. Henrique 
Cesar, por solidariedade, pois este exame é 
muito caro – cerca de R$ 900,00. Anastá-
cia procurou o setor jurídico do Sindsaúde 
para entrar com ação contra o hospital.

Reunião 
A direção do Monte Klinikum se reu-

niu com o Sindsaúde e com o sindicato pa-
tronal, no dia 19 de maio e, na ocasião, o di-
retor da empresa, Ricardo Seiler, compro-
meteu-se a, no prazo de trinta dias, apre-
sentar proposta a respeito das questões le-
vantadas pelo Sindsaúde, entre as quais: 
comportamento autoritário de chefias in-
termediárias, cesta básica, plano de saúde 
e dobra de plantão. 

Covardia Monte Klinikum demite 
técnica de enfermagem doente

Assédio moral ainda é a grande 
praga

Como sempre, o Sindsaúde recebe 
inúmeras denúncias de assédio moral, 
um grave problema que os trabalhado-
res/as enfrentam todo dia. No Hospital 
Universitário Walter Cantídio 
(HUWC), a enfermeira do Centro Cirúr-
gico trata os funcionários de forma desu-
mana, gritando com eles. 

No Hospital da Polícia Militar, técni-
cas e auxiliares vivem assediadas 
moralmente por parte das chefias, pois 
são obrigadas de rir ou conversar umas 
com as outras, ameaçadas de sofrer 
sérias punições. Essa postura tem o 
apoio da direção.

Empregados da saúde enfrentam 
dificuldades para se alimentar

No Hospital Antônio Prudente, a 
copa do Centro Cirúrgico é só para lan-
ches rápidos e apenas os médicos 
podem se alimentar lá. A coordenadora, 
Socorro Nobre, quer que todos façam as 
refeições no refeitório comum, mas há 

apenas um enfermeiro, que não pode se 
ausentar do Centro Cirúrgico para ir ao 
refeitório comum. Os copeiros têm de 
pular o balcão de mais de um metro 
para abastecer a copa do CC.

Na Gastroclínica, funcionários/as 
denunciam que a comida é de péssima 
qualidade: seca, sem gosto. “Almoço 
horrível e à noite sopa muito ruim”, 
dizem.

No Hospital Ana Lima, ao sair do 
plantão noturno o trabalhador pode 
tomar o café, no entanto, a administra-
ção estipulou um horário muito aperta-
do, de 6 às 6h30, o que deixa gente de 
fora, pois muitas vezes o funcionário/a 
está em procedimento neste horário.

Falta gente suficiente para traba-
lhar

No Frotinha de Messejana, há duas 
salas para cirurgia, mas só tem funcio-
nário suficiente para uma sala, gerando 
muita sobrecarga, pois se houver cirur-
gia a noite toda os funcionários traba-

lham a noite toda, sem que se respeite o 
horário de repouso. Já houve reunião 
com a chefe de enfermagem, ainda em 
2013, mas nada foi resolvido.

As condições de trabalho não são 
respeitadas

No Hospital Geral César Cals 
(HGCC), as auxiliares e técnicas de 
enfermagem do Centro Cirúrgico não 
têm local adequado para o repouso à 
noite, nem local para lanchar, muito 
menos vestiário. Merendam em pé, 
num corredor tão estreito que não cabe 
sequer uma cadeira. Durante os muti-
rões de cirurgia, precisam sacrificar o 
almoço, pois sobra trabalho e falta tem-
po.

No anexo, auxiliares e técnicas 
estão sendo obrigadas a comprar novas 
fardas. Além disso, os trabalhadores 
continuam sofrendo com a proibição de 
marcar consultas imposta pelo funcio-
nário André.

A enfermeira da Neonatal humilha 
as profissionais da enfermagem, apli-
cando advertência ou diminuindo horas 

extras de quem ela escolhe para perse-
guir.

Situação complicada também no 
Hospital Antônio Prudente. Porteiros 
e maqueiros passam até 12 horas em 
pé. Lugares para sentar estão sendo 
retirados dos setores. Para coroar o 
absurdo, o grupo Hapvida bate recorde 
de dobra de plantão, apesar de a Con-
venção Coletiva proibir.

O Hospital SOS atrasa salários e 
ainda faz o pagamento em duas vezes. 
Há meses os profissionais enfrentam 
este problema.

A Casa de Saúde São Raimundo 
paga os salários sempre com atraso, 
assim como vales transporte ou vales 
refeição. Com as férias, mesmo proble-
ma, pagando 15 dias depois que os 
empregados/as começarem a gozar 
férias. O Sindsaúde pediu fiscalização e 
mediação na PRT. A situação está adoe-
cendo os trabalhadores, causando 
estresse e depressão, ou seja, doenças 
ocupacionais.

No dia 6 de junho, o Sindsaúde, Sindiguar-
das, CTB e servidores de Ipu vivenciaram algo 
totalmente inesperado. Ao realizar a Passeata 
pela paz e contra o terrorismo, foram recebidos 
com rojões, bombas rasga-lata e ovos arremes-
sados. Uma bomba, inclusive, quase pega numa 
criança de apenas três anos de idade, chegando 
ainda a machucar a perna da mãe. A estratégia da 
prefeitura foi "contratar" cerca de dez pessoas, 
que se infiltraram na passeata para aterrorizar os 
que querem justiça no município.

 “São pessoas não identificadas ainda, mas as 
mesmas que agrediram os sindicalistas na sema-
na passada”, informa a direção do Sindsaúde. A 
fotógrafa da entidade também foi ameaçada. “Um 
cara disse que ia me pegar”, relata. Os manifes-
tantes precisaram ser protegidos pela polícia. 

A situação em Ipu está realmente fora de con-
trole. A rádio Iracema, que denunciava os proble-
mas do município, amanheceu incendiada tam-
bém no dia 6 de junho, com prejuízo de meio 
milhão de reais.

No dia 30 de maio, os servidores da saúde e 
guardas municipais já haviam realizado paralisa-
ção de atividades e ato político em frente à prefei-
tura para reivindicar a implantação do adicional 
de insalubridade para os profissionais da saúde, e 
o adicional de risco de vida para os guardas muni-
cipais. Durante a manifestação, um sobrinho do 
prefeito, Sérgio Rufino, e uma secretária destra-
taram os manifestantes, enquanto que um 
homem ainda não identificado agrediu fisicamen-

te um diretor do Sindsaú-
de.

Além desse confronto 
provocado no dia da parali-
sação, outros fatos no míni-
mo estranhos têm ocorri-
do: o veículo de um guarda 
municipal foi incendiado, a 
casa de um vereador da 
oposição foi arrombada e 
saqueada e bombas explo-
diram na casa de uma vere-
adora também da oposi-
ção.

Após a manifestação, 
um servidor da saúde, que 
trabalhava no turno do dia, 
foi transferido arbitraria-
mente para o turno diário, 
perdendo assim o adicional 
noturno.

“O prefeito, ao invés de receber os sindicatos, 
preocupa-se em perseguir os trabalhadores. O 
sindicato vai entrar na Justiça para reverter essa 
postura da prefeitura”, afirma a presidente do 
Sindsaúde, Marta Brandão.

Falta dinheiro para servidores e sobra 
para festas

Há mais de seis meses os sindicatos ouvem 
do prefeito a desculpa de que não há dinheiro para 
negociar os direitos trabalhistas, já previstos em 

l e i .  N o 
e n t a n t o , 
segundo o Tribunal de Contas dos Municípios do 
Ceará (TCM-CE), somente na sua gestão, Sérgio 
Rufino gastou, com recursos próprios do municí-
pio, exatos R$ 597.617,00, ou seja, mais de meio 
milhão de reais com festas. 

Outro problema grave que Sérgio Rufino pre-
cisa explicar é como mantém no comando da Guar-
da Municipal um major da PM, José Eucir, em cujo 
prontuário criminal há um rosário de acusações 
de crimes gravíssimos.

Terrorismo
Prefeitura de Ipu recebe trabalhadores com bombas e capangas
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A passeata percorreu o 
centro de Ipu e a Polícia 
precisou proteger os 
manifestantes contra os 
provocadores da Prefeitura.



Em reunião com o Sindsaúde nesta segun-
da-feira, 9 de junho, a secretária de Saúde de 
Pacajus, Nerilene Nery, se comprometeu a insti-
tuir os adicionais noturno e de insalubridade 
para os servidores da saúde, nos percentuais de 
25% e 20%, respectivamente. Os motoristas de 
ambulância também receberão adicional de 
risco de vida de 40%.

Os valores serão pagos aos servidores de 
maneira escalonada, ou seja, começarão a ser 
pagos às categorias de acordo com um crono-
grama, entre agosto e dezembro. Reunião no dia 
24 de junho definirá exatamente o cronograma, 
no entanto, já ficou acertado que os profissiona-
is da enfermagem (enfermeiros, auxiliares e 
técnicos) e motoristas de ambulâncias serão os 
primeiros a receber, na folha de agosto.

Além disso, os auxiliares e técnicos de 
enfermagem terão piso salarial de R$900,00, a 
partir de agosto, e data base fixada em janeiro. 
A remuneração sofrerá reajuste de acordo com o 
salário mínimo. Participaram da reunião que 
estabeleceu essas mudanças a secretária de 

Saúde, a diretora do Hospital Municipal, Eliete, 
duas servidoras – uma enfermeira e uma técnica 
de enfermagem – e pelo Sindsaúde Ceará a pre-
sidente, Marta Brandão, e as diretoras Cristina 
Soares e Elza Sônia.

Na segunda quinzena de outubro haverá a 
primeira reunião entre Sindsaúde e prefeitura 
para instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Salá-
rios (PCCS) dos servidores da saúde.

Pacajus: servidores conquistam 
adicionais de insalubridade e noturno

O Sindsaúde ingressou com ação pedindo a 
correção do FGTS pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), pois a Taxa Referencial (TR) 
deixou de acompanhar a inflação. A ação abrange 
todos os associados do Sindsaúde até esta data. 
Tramita na 7ª Vara da Justiça Federal do Ceará, com 
o número 0803313-16.2014.4.05.8100 e tem como 
réu a Caixa Econômica Federal.

Sindicato ingressa com ação do FGTS

Crato 
Fora da Lei - No Hospital Santa Tereza, em Crato, 

os trabalhadores têm que comprar até água para 
beber, apesar de que tanto as leis trabalhistas quanto 
a Convenção Coletiva de Trabalho determinam o for-
necimento de água potável para os empregados.

Fim da invasão de privacidade - Após denúncia do 
Sindsaúde ao Ministério do Trabalho, o Hospital São 
Francisco retirou as incômodas câmeras colocadas 
bem próximas ao vestuários dos empregados.

Milagres
Discriminação – Nos postos de saúde, a gestão 

discrimina os profissionais, pois concedeu reajuste 
apenas para os profissionais de nível superior, dei-
xando de fora os profissionais de nível médio. 

Adicional de insalubridade - O sindicato ingres-
sou com ação na justiça pedindo a concessão e 
aumento do adicional de insalubridade para os servi-
dores da saúde de Milagres.

Juazeiro do Norte
Perseguição Política - A assessoria jurídica do 

Sindsaúde conseguiu arquivar os processos adminis-
trativos abertos pela prefeitura de Juazeiro do Norte 
para perseguir a diretora do sindicato, Márcia Vieira, 
e a sócia Wanusca Samara. Ambas são ACS e concur-
sadas há mais de vinte anos e trabalham à noite na 
área de educação da prefeitura. Por conta da atuação 
firme das duas ACS, em prol da categoria, a prefeitu-
ra pretendia demitir as duas ACS, mas não obteve 
êxito, diante da consistente defesa feita pelo jurídico 
do Sindsaúde.   

Arrocho salarial – Os servidores de nível médio e 
elementar da saúde estão há mais de um ano sem 
reajuste salarial, apesar da inflação de mais de 6% 
nos últimos doze meses. 

Descaso com os ACS – os ACS vinculados ao muni-
cípio não recebem adicional de insalubridade, apesar 
de lei já aprovada na Câmara Municipal. A prefeitura 
também não oferece os equipamentos de proteção 
individual de forma adequada e ainda se recusa a 
ratear com os ACS os recursos do PMAQ.

Assédio moral – Os empregados do ISGH que 
trabalham no Hospital Regional do Cariri, sobretudo 
os que adoecem, são submetidos a intenso assédio, 
praticado pelos gestores do ISGH.

 

ACS conquistam incentivo 
financeiro e repasse do PMAQ

Na cidade de Graça, o Sindsaúde negociou com a 
Secretaria de Saúde, no dia 16 de junho, o pagamen-
to retroativo do incentivo financeiro, assim como 
foram discutidos os termos do convênio com a associ-
ação, ocasião em que foram retirados critérios subje-
tivos de avaliação para efeito de concessão do incen-
tivo financeiro.

Os agentes do município de Nova Olinda tiveram 
aumento do repasse do incentivo para 40%. Também 
no município de Chorozinho houve mudanças e agora 
os agentes recebem repasse de 25% do incentivo 
financeiro.

Já os agentes de saúde dos municípios de Crato, 
Barbalha e Jardim conquistaram o repasse do incenti-
vo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), após uma 
série de negociações entre Sindsaúde Ceará, Associ-
ações dos ACS e as respectivas prefeituras desde 
2013. Antes, os municípios repassavam o valor para 
todos os profissionais das Equipes de Atenção Básica 
à Saúde, exceto os agentes.
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Os recepcionistas do Hospital Regional da 
Unimed Fortaleza (HRU) sempre receberam adi-
cional de insalubridade, mas em 2009, por conta 
de um laudo equivocado assinado por um "médi-
co do trabalho", foi retirado este adicional de 
mais de 50 trabalhadores da recepção do HRU. A 
assessoria jurídica do sindicato, em 2011, acio-
nou a justiça e a partir de março de 2013 todos 
os que tinham sido prejudicados passaram a 
receber o adicional de insalubridade. Além de 
passarem a receber o adicional, os beneficiários 
da ação - no total de 57 -  também estão rece-
bendo os valores retroativos a 2009.

Não foi diferente com as recepcionistas do 
Hospital São Mateus. O adicional de insalubrida-
de foi retirado há mais de dez anos. Em 2010, o 
sindicato ingressou com ação na justiça e a partir 
de março de 2014 os recepcionistas do hospital 
São Mateus passaram a receber o adicional de 
insalubridade, além de receberem os valores 
retroativos. No caso do Hospital São Mateus, a 

ação beneficiou 18 trabalhadores.
Os ex-empregados da Unimed Fortaleza, 

Paulo Henrique Ribeiro Nunes e Samella de 
Souza da Silva devem procurar o setor jurídico 
do Sindsaúde para receber valores da ação de 
adicional de insalubridade.

Recepcionistas do Hospital São Mateus e HRU 
ganham ação por adicional de insalubridade

Funcionários/as do São Mateus fizeram 
assembleia para deliberar sobre ação
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O Sindsaúde enviou ofício à Procuradoria 
Regional do Trabalho (PRT) solicitando mediação 
com a organização social Instituto de Saúde e 
Gestão Hospitalar (ISGH) para tratar sobre o 
descumprimento da Convenção Coletiva de 
Trabalho no que diz respeito ao pagamento de 
salário, adicionais e horas extras dos 
empregados do ISGH alocados no Hospital 

Regional do Cariri. Consta denúncia de que o 
salário é pago no prazo legal, mas os demais 
componentes da remuneração (adicionais de 
insalubridade, noturno, horas extras) são pagos 
em data posterior ao quinto dia útil. O ISGH 
terceiriza mão-de-obra de profissionais da saúde 
no Hospital Regional do Cariri, localizado na 
cidade de Juazeiro do Norte.

Sindsaúde pede mediação na PRT sobre pagamento de salário no ISGH

Reunião entre sindicato e secretária 
de Saúde definiu as conquistas

Di re to res  de  base  do 
Sindsaúde Ceará, do Sindicato 
dos Enfermeiros de Sobral e do 
S i n d i c a t o  d o  A s s e i o  e 
Conservação (Seeaconce) parti-
ciparam, nos dias 6 e 7 de junho, 
do Curso de Formação Sindical, 
ministrado pelo Centro de 
Estudos Sindicais (CES). 

Durante os dois dias, na cida-
de de Sobral, serra da Meruoca, 
os participantes puderam apro-
fundar os conhecimentos sobre 
história do movimento sindical 
brasileiro, concepções sindicais 

e transformações no mundo do 
trabalho e tiveram oficina sobre 
como fazer análise de conjuntu-
ra.

Para a diretora do Sindsaúde 
Elza Sônia, o curso é um impor-
tante momento de troca de idei-
as e de pensar em como unir teo-
ria e prática. “Os conhecimentos 
repassados aqui vão subsidiar 
nossa prática no dia a dia da luta 
sindical”, afirma.

O curso ocorreu anterior-
mente em Fortaleza e na região 
do Cariri.

Sindicalistas participam de Curso de Formação


