
O sorteio previsto para 
o encerramento da 

campanha de filiação do 
Sindsaúde ocorrerá no 
dia 27/12, às 15 horas, 
na sede do Sindsaúde. 

Os novos sócios do 
sindicato concorrem a 
Moto Honda CG 125 
Fan, TV Led de 42 

polegadas e máquina de 
lavar Brastemp 10 kg.

Sorteio da campanha de filiação 
ocorrerá em dezembro

Você já deve ter percebido a 
presença de uma personagem 
muito agradável em nossas 
atividades. É uma “boneca” bem 
simpática, de cabelos curtos, que 
anima nossa luta. Agora 
queremos escolher o nome 
da mascote e queremos 
ouvir os sócios e sócias do 
Sindsaúde. Até o dia 8/12 
teremos em nosso site 
(www.sindsaude-ce.com) uma 
enquete com cinco opções de nome. 
Na sede do Sindsaúde, haverá uma 
urna para a votação também. Vamos 
anunciar o nome escolhido no dia 
11 de dezembro. Participe!

Sindsaúde comemora 72 anos 
de atuação e luta

Ao comemorar 72 anos de fundação, o 
Sindsaúde foi homenageado em sessão sole-
ne no dia 1º de novembro. Solicitada pelos 
vereadores Márcio Cruz (PROS) e Evaldo 
Lima (PCdoB) a sessão reuniu políticos, sindi-
calistas e trabalhadores do setor da Saúde.

A Central dos Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil (CTB) e a União da Juventude 
Socialista (UJS)   foram homenageados, 
junto com o sindicalista Clécio Morse (Sindi-
cato dos Bancários), a servidora pública 
Maria Oliveira Alves, a agente comunitária de 
saúde e presidente da Associação dos ACS de 
Caucaia, Delivânia Santos, e o funcionário 
mais antigo do Sindsaúde, Luís César Lima. 
Cada homenageado recebeu uma placa.

A presidente do Sindsaúde, Marta Bran-
dão, falou em nome dos homenageados e 
agradeceu o reconhecimento da Câmara pelo 
trabalho desenvolvido na luta pelos direitos 
do trabalhadores de saúde. “Nós somos um 
sindicato de luta e enfrentamento das opres-
sões contra os profissionais. Esses 72 anos só 
fortalecem o compromisso do sindicato em 
manter-se atuante frente aos interesses cole-
tivos da saúde pública cearense”, ressaltou.

“Um sindicato atuante é capaz de forta-
lecer uma categoria e, a partir de então, pro-
mover as melhorias que a sociedade busca e 
necessita. O Sindsaúde é um exemplo de 
atuação e um ícone nos desafios diários 
enfrentados pelos trabalhadores da Saúde 
em nosso Estado”, define o vereador Márcio 
Cruz, que também é presidente do Sindicato 
dos Guardas Municipais da Região Metropoli-
tana de Fortaleza (Sindiguardas).  

Sindsaúde recebe homenagem 
na Câmara Municipal de Fortaleza
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Luciano Simplício, presidente da CTB-Ceará. “Se for preciso chegar de madrugada 
nas atividades, esse povo está lá e, ao mesmo tempo, o sindicato tem sensibilidade na 
hora de dialogar com a sociedade, como fez agora, com a campanha Outubro Rosa. A 
CTB tem orgulho de ter o Sindsaúde em seus quadros. Parabéns!”

Rosiane Barbosa, servidora do HGCC  “Me tornei servidora em 2008, tenho dois anos de 
luta engajada e aprovo a a atuação do Sindsaúde. Eu represento três setores do HGCC em 
que, se uma começar o movimento, todos estão juntos. Eu não fui à luta sozinha, fui com 
meus colegas e o sindicato foi muito compromissado, não deixou a desejar.”

Hozana de Souza Martins, servidora aposentada do Hospital Mental. “O Sindsaúde é 
uma entidade muito importante para a classe trabalhadora. É com ele que nós, 
conseguimos atuar em conjunto para conseguir as vitórias, como foi na greve dos 
servidores do Estado de 2012.”

Marjory Romão, da Federação dos ACS de Ceará (Fasec). “O Sindsaúde luta em 

favor dos ACS, e sempre esteve em nossas lutas. Agradeço a homenagem à 

Fasec e, juntos, chegaremos longe.”

Maria Oliveira, ex-presidente do Sindsaúde. 
era chamado, é até emocionante, diante de tantas lutas e conquistas desde a sua 
fundação até os dias de hoje. O Sindsaúde nunca deixou de lutar, sem esquecer de ser 
sempre solidário com outras categorias.”

“Falar do Sindsaúde, ou Sindicatão, como 

Elizandra da Silva, agente de saúde de Barbalha. “A greve que os agentes de saúde de 
Barbalha realizaram em agosto desse ano nos aproximou mais do sindicato. Até então 
não sabíamos a real importância de sermos sindicalizados. Hoje tenho orgulho de fazer 
parte de uma entidade séria como é o Sindsaúde.”

Escolha o nome da 
mascote do sindicato!

Confira depoimentos dos homenageados

Transmissão ao vivo pelo site 
www.sindsaude-ce.com



Prime Remoções começa a funcionar 
cheia de irregularidades

A empresa Prime Remoções iniciou as 
atividades há pouco mais de seis meses e já 
segue o péssimo exemplo do desrespeito 
aos trabalhadores. Os socorristas não têm 
carteira assinada, entram às 7h e saem 
meia-noite, sem transporte para voltar 
para casa, de segunda a segunda. A 
empresa dá o dinheiro do almoço, mas o 
jantar é pago do bolso do funcionário e 
ressarcido junto com o salário. 

A Prime paga apenas R$5 por hora de 
trabalho. O pagamento é feito com um 
cheque administrativo que os funcionários 
têm de ir ao banco descontar. Os EPIs estão 
incompletos, pois não foram fornecidos 
botas nem óculos de proteção. Também 
não há vale-transporte.

Unimed Fortaleza obriga a dobrar 
plantão

Na Unimed Fortaleza é constante a 
dobra de plantão em UTIs ou postos de 
enfermagem. Nenhum trabalhador suporta 
esse tipo de pressão que O Termômetro 
sempre denuncia. Não fique calado. A 
Unimed Fortaleza precisa aprender a nos 
respeitar. Denuncie!

Fundação Ana Lima retira 
talheres dos funcionários

Parece que a moda pegou. Na última 
edição d'O Termômetro denunciamos que o 
Hospital Municipal de Maracanaú humilha 
os funcionários obrigando-os a levar 
talheres de casa. Pois agora a Fundação 
Ana Lima, também em Maracanaú, está 
fazendo o mesmo. Que vergonha! E o pior: 
isso só vale para o nível médio. Médicos 
podem sair de casa sem talheres na bolsa. 
Lamentável. 

Maria Lucia de Morais é mesmo dia, além de ter sido entrar com ação de indeniza-
auxiliar de enfermagem e ex- acusada de negligência quan- ção por danos morais.
diretora do Sindsaúde e da do do atendimento de diálise A trabalhadora ganhou o 
Federação dos Trabalhadores de outro paciente, pelo que a direito à indenização dos sete 
no Comércio do Ceará (Fetra- empresa a demitiu por justa meses de estabilidade que 
ce). Em 1989, começou a tra- causa. ainda tinha por conta do man-
balhar na Prorim, empresa de A assessoria jurídica do dato na Fetrace que, lamenta-
hemodiálise. Em dezembro de Sindsaúde ingressou com velmente, se recusou até a 
2012 sofreu um acidente de ação na Justiça do Trabalho e fornecer para a ex-dirigente 
trabalho. Ao se perfurar com conseguiu provar que a documentos essenciais para 
uma agulha, a empregada empregada foi vítima de uma esta ação, que tiveram de ser 
não recebeu nenhuma assis- grande injustiça e a justa conseguidos em cartório, 
tência da Prorim e ainda foi causa foi revertida pela Justi- pagando-se elevadas taxas.
obrigada a trabalhar no ça. O Sindsaúde também vai 

Trabalhadora reverte justa
causa e ganha indenização

Aviso que está no mural da fundação.
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Greve garante direitos 
dos ACS de Caucaia

Rede de Saúde Mental de Sobral paralisa atividades

Após 35 dias de greve, os agentes comu-
nitários de saúde (ACS) do município de Cauca-
ia, junto com o Sindsaúde e a Associação dos 
ACS de Caucaia, obtiveram a efetivação de 223 
ACS que, agora, por meio de lei enviada para a 
Câmara Municipal no dia 21/11, passarão a ser 
regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos 
de Caucaia, com todos os direitos: adicional de 
insalubridade, estabilidade etc.

Os ACS estavam trabalhando há mais de 
dois anos de forma precária, sem vínculo 
empregatício definido, embora aprovados por 
um processo seletivo bastante rígido. Antes da 
greve, a assessoria jurídica do Sindsaú-
de já tinha conseguido na Justiça, há 
mais de um ano, o reconhecimento do 
direito dos agentes de saúde ao regime 
estatutário, mas a Prefeitura recorreu. 
Se fôssemos esperar pela via judicial, a 
efetivação só ocorreria daqui há cerca de 
cinco anos.

Além disso, ficou garantida a regu-
larização da entrega do material de tra-
balho e de proteção individual. O prefei-
to, em reunião com o sindicato e associa-
ção no dia 21/11, também se comprome-
teu a discutir, logo em janeiro de 2014, a 
revisão do valor do incentivo repassado 
aos ACS do Estado, assim como prome-
teu também instituir a participação dos dão, ressalta  que o exemplo de luta dos agen-
ACS (Estado e município) no Programa Nacio- tes. “Os ACS de Caucaia mostraram maturidade 
nal de Melhoria do Acesso e da Qualidade da e solidariedade nesta greve, pois a todo 
Atenção Básica (PMAQ). Todos os dias de momento a gestão arquitetava medidas para 
greve serão abonados, ou seja, não haverá des- dividir a categoria. No entanto, não obteve 
conto de salário por conta da greve. sucesso graças à determinação da categoria, 

sob a liderança firme e sensata das dirigentes A partir de janeiro de 2014, a remuneração 
da Associação, a quem o sindicato parabeniza dos ACS do município será de R$ 936,00 (R$ 
na pessoa da Presidente Delivânia Santos e das 780,00 de salário mais R$ 156,00 de adicional 
diretoras Francisca Rosineide e Liliana Pes-de insalubridade). Em junho/2014, passará a R$ 
soa”, afirmou.984,00.

No dia 22/11, os ACS decidiram voltar ao A presidente do Sindsaúde, Marta Bran-

Negociação consolida vitória dos ACS.  

ACS unidos em busca de seus direitos. 
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