
Desde o dia 8 de 
setembro em greve pelo 
cumprimento do piso salarial 
de R$1.014,00, aprovado 
em 18 de junho pela Lei 
12.994/2014, os agentes 
comunitários de saúde e de 
combate às endemias do 
município de Fortaleza agora 
enfrentam a determinação 
da Justiça de que o movi-
mento grevista é ilegal. 

A justiça, em uma nação 
capitalista como o Brasil, fica 
sempre contra o direito de 
greve. 

Quem está descumprin-
do a lei é o prefeito Roberto 
Cláudio, mas a justiça 
consegue inverter a verdade 
dos fatos para atacar o 
direito de greve.

Para enfrentar isto, os 
trabalhadores contam com 
sua organização e solidarie-
dade dos demais trabalha-
dores e entidades sindicais. 
É hora de resistir com 
firmeza. E é por isto que o 
Sindsaúde, neste momento 
de tamanha ofensa ao 
direito de greve dos ACS e 

ACE do município de 
Forta leza, presta sua 
solidariedade e se coloca na 
arena da luta para fortalecer 
a resistência do movimento, 
manter a greve e obrigar-
mos Roberto Cláudio a 
cumprir a lei. Vários municí-
pios já estão cumprindo o 
piso. Fortaleza não pode ter 
um prefeito “fora da lei”. 
Chega de tanta promes-
sa, lei não se discute, 
cumpre-se!

Segundo levantamento 

feito pelo Sindsaúde, já estão 

cumprindo, no Ceará, a Lei nº 

12.994/2014,  ou seja,  

pagando o piso salarial de R$ 

1.014,00 aos ACS/ACE, os 

m u n i c i p i o s  d e  C r a t o ,  

Forquilha, Baturité, Uruoca, 

Groaíras, Capistrano, Baixio, 

Paco t i ,  Guarami ranga ,  

Itaitinga, Quixadá, Acaraú, 

C a r i r i a ç u ,  M a r a c a n a ú ,  

Maranguape e Lavras da 

M a n g a b e i r a .  N e s t e s  

municípios, os prefeitos não 

mexeram no incent ivo  

financeiro que é repassado, 

todo mês, aos ACS. Cada ACS 

nestes municípios, recebe a 

título de incentivo financeiro 

no mínimo  R$ 300,00 e, no 

máximo, R$ 800,00 por mês. 
Roberto Claúdio e Cid 

Gomes bem que poderiam 

fazer um estágio nestas 

prefeituras para aprender 

como se respeita os direitos 

dos trabalhadores.

Veja os municípios 

que já estão  

pagando o piso 

dos ACS/ACE, 

sem mexer no 

incentivo financeiro

Já o agente de saúde Wellington Clarindo, da UAPS Carlos 
Ribeiro, lembra que, além do descumprimento da lei do piso, 
houve promessas de campanha não cumpridas, como o horário 
corrido, e diante dos problemas se mantém firme no movimento. 
“Minha motivação maior é fazer parte de uma categoria tão 
aguerrida, a única que teve coragem de fazer greve em 2013 e 
duas só este ano, contra essa gestão opressora que está instalada 
na nossa cidade. Nós não vamos desistir de lutar pelo o que 
acreditamos e não há motivação maior do que essa”, declara.

Fala o trabalhadorFala o trabalhador
O agente de saúde da UAPS Santa Liduína e diretor do 

Sindsaúde Ceará, Ulisses Vilar defende a greve dos agentes de 
saúde e de combate às endemias como instrumento de luta 
pela efetivação da lei 12.994/2014. “O Piso salarial está 
garantido na lei, tem que ser cumprido, e é em todo o Brasil”, 

Para o ACS Valdemir Pinheiro, do UAPS Luis Albuquerque 
Mendes, “a greve é importante porque é um instrumento legal 
que temos para reivindicar o pagamento do piso salarial 
nacional já determinado pela lei e acreditando nisso, que a lei 
precisar ser cumprida, é que entramos no movimento e 
seguimos motivados”



A
primeira candidata a 
publicar um programa 
de governo foi Marina, 

que incorpora de forma explícita 
as principais demandas empresa-
riais sobre a regulação do 
trabalho: aumento da liberaliza-
ção da terceirização; possibilidade 
da negociação de direitos; 
mudança da definição do que é 
trabalho análogo ao escravo. 

A regulação do trabalho é um 
dos temas centrais do grande 
empresariado no Brasil, desde os 
anos 1990, dentro do contexto 
das reformas liberalizantes. É o 
tema, por exemplo, de destaque 
na agenda das duas mais 
importantes entidades patronais, 
a CNI (Confederação Nacional da 
Indústria) e a CNA (Confederação 
Nacional da Agricultura), que 
publicaram suas demandas nas 
últimas semanas (respectivamen-
te, Propostas da indústria para as 
eleições 2014 e O que esperamos 
do próximo presidente 2015-
2018).

Em relação à terceirização, 
consta nas páginas 75 e 76 do 
programa de Marina que a 
“terceirização de atividades leva a 
maior especialização produtiva, a 
maior divisão do trabalho e, 
consequentemente, a maior 
produtividade das empresas”, que 
“há no Brasil um viés contra a 
terceirização” e que “existe hoje 

no Brasil um número elevado de 
disputas jurídicas sobre a terceiri-
zação de serviços com o argumen-
to de que as atividades terceiriza-
das são atividades fins das 
empresas. Isso gera perda de 
eficiência do setor, reduzindo os 
ganhos de produtividade”, 
concluindo que irá “Disciplinar a 
terceirização de atividades com 
regras que a viabilizem”.

As pesquisas acadêmicas 
demonstram que a 
terceirização é uma 
forma de gestão do 
trabalho fortemente 
precarizante e estrita-
mente relacionada às 
piores formas de 
e x p l o r a ç ã o  d o  
t r a b a l h o  e  a o s  
ac identes  fa ta i s .  
Portanto, ampliar sua 
liberalização provoca-
rá piora das condições de trabalho 
e de vida de grande parte da 
população.

Ao tratar da questão sindical, 
em que pese afirmar não preten-
der desregulamentar direitos 
individuais, abre a possibilidade 
de eles serem objeto de negocia-
ção, após mudanças na estrutura 
sindical, como está expresso na 
página 52. “…um passo importan-
te será fomentar legislação 
favorável à autonomia e à 
liberdade sindical, que possa 

trazer mais segurança jurídica às 
relações entre empregado e 
empregador, ao mesmo tempo em 
que fortaleça o papel dos sindica-
tos nas negociações, facilitando 
sua organização nos locais de 
trabalho”.

A  p r o p o s t a  
a p a r e n t e m e n t e  
pos i t iva  de um 
suposto fortaleci-
mento dos sindica-
tos, na forma como 
está anunciada, abre 
a possibilidade de as 
normas trabalhistas 
serem passíveis de 
negociação com os 
sindicatos, o que 

pode expressar-se na supressão 
ou redução de direitos consagra-
dos.

É um discurso evasivo e 
permeado de contradições, que 
busca agradar a atores sociais 
com interesses conflitantes.

Por fim, mas não menos 
grave, na página 204, o programa 
promete: “propor nova redação 
para o Artigo 149 do Código Penal, 
de modo a tipificar de forma mais 
precisa o crime de submeter 
alguém à condição análoga à de 

escravo”. Mais uma vez, abraça 
explicitamente o pedido empresa-
rial contra os direitos trabalhistas.

A redação do referido artigo é 
clara ao definir como crime 
submeter trabalhadores a 
condições semelhantes ou piores 
do que aquelas vividas pelos 
escravos do século 19, seja por 
meio de coerção individual, seja 
por submissão a condições 
degradantes  ou  jo rnadas  
e x a u s t i v a s ,  c o n f o r m e  é  
sistematicamente detectado pelas 
instituições públicas do trabalho.

Mudar o artigo é parte de 
uma campanha feroz contra a 
existência de limites à exploração 
do trabalho, que é exatamente o 
que está previsto na atual redação 
do Código Penal.

Os efeitos dessas propostas 
serão desastrosos para um 
mercado de trabalho que precisa, 
ao contrário de reduzir direitos 
(cujo eufemismo é flexibilizar), 
fortalecer a efetivação dos direitos 
existentes e ampliar a proteção 
social.

Os 100 milhões de brasileiros 
que vivem do trabalho precisam 
ter consciência do que está em 
jogo neste momento.

O Sindsaúde reproduz artigo dos 
pesquisadores José Dari Krein e Victor 
Filgueiras, ambos do Centro de Estudos 

Sindicais e Economia do Trabalho do Instituto 
de Economia da Unicamp (CESIT), em que 

analisam as propostas dos presiidenciáveis do 
ponto de vista dos trabalhadores e movimento 

sindical. Boa leitura!

Descanso e lazer são garantidos, aos associados, no sítio 
do Sindsaúde, localizado próximo à Praia das Fontes, no 
município de Beberibe. 

A piscina, de construção moderna, tem área total de 
134,23m² e foi projetada no fomato de um útero, simbolizando 
a saúde. Visando à segurança das crianças, a piscina conta com 
três profundidades diferentes. Quem estiver na piscina e quiser 
uma bebida, não precisa sair da água, pois foi projetado um bar 
molhado. Junto à piscina está também o deck, com área de 95 
m², onde há mesas e cadeiras. Há quatro casas, com cozinha 
americana, sala, quarto e banheiro.

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.

O que está em jogo sobre os direitos 
dos trabalhadores nas eleições

Visite nosso site  e curta nossa página        www.sindisaudeceara.org.br sindsaudeceara


