
umento das passagens de ônibus nas grandes cidades do 
país, Copa das Confederações, greves de professores, Atentativa de passar o projeto da Terceirização (PL 4330), 

leilão do pré-sal. 
Estes são alguns momentos que deram o que falar em 2013 

e que, além disso, mostraram que os trabalhadores e 
trabalhadoras do Brasil estão mais despertos do que nunca, 
prontos para ir às ruas reivindicar justiça, saúde, educação, 
mobilidade urbana, enfim, um país, de fato, para todos e todas.

Para além das conquistas em si, um dos maiores legados de 
2013 é justamente se caracterizar como uma experiência da 
classe trabalhadora. Mostrar às pessoas que temos, sim, força, 
que podemos, sim, fazer valer a nossa vontade — essa é a 
principal lição, a possibilidade de se organizar coletivamente.

2014 promete ser um ano ainda mais aguerrido: já em 
março teremos, aqui em Fortaleza, a VI Cúpula do Brics, evento 
que reúne os líderes dos países emergentes (Brics - Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul). Em junho começará a Copa 
do Mundo de Futebol. Estes dois eventos são ansiosamente 
aguardados pelos manifestantes, que aproveitam os holofotes 
do mundo inteiro focados no Brasil para denunciar os problemas 
sociais. 

Nós, da Saúde, precisamos pensar em como será nossa 
intervenção. E não é pouco o que temos a reivindicar: para ficar 
só no contexto do Ceará, é urgente lutar contra essa onda de 
terceirização dos trabalhadores de nossa área, por mais 
concursos, por uma atenção básica que garanta qualidade de 
vida à nossa população e desafogue os maiores hospitais. 
Vamos juntos às ruas! 2014 será ainda maior!

Funcionários do HGCC 

e CEU Centro sofrem 

com desmandos

s trabalhadores do “posso 

ajudar?” do Hospital César OCals, anexo, não podem 

sentar um minuto, têm de ficar todo 

o tempo em pé e andando de um 

lado para o outro. Desumano? Pois 

são ordens da coordenação.

Já o pessoal do bloco 400 

continua sem local adequado para o 

repouso, tendo de repousar no 

chão, disputando o espaço com 

insetos.

Para piorar, mexeram no 

bolso dos trabalhadores. Tanto no 

César Cals quanto no CEO Centro os 

auxiliares de enfermagem recebiam 

incentivo de R$220,00 e de uma 

hora para outra passaram a receber 

apenas R$120,00. Quem é auxiliar 

de enfermagem e tem curso de nível 

s u p e r i o r,  g a n h a v a  d u a s  

gratificações de produtividade e 

agora só recebe uma. 

Frotinha de Messejana 

tem câmera na 

radiologia

Como é que um setor em que 

as pessoas têm de tirar a roupa pra 

fazer um exame há câmera 

instalada? Pois é o que acontece no 

Frotinha de Messejana.

O Sindsaúde está pedindo à 

Promotoria de Justiça de Defesa da 

Saúde Pública que recomende ao 

município a retirada da câmera. O 

dispositivo fere o direito à 

privacidade e dignidade, garantidas 

pela Constituição Federal no artigo 

5º, inciso X. Se não resolver, o 

sindicato vai entrar com ação na 

Justiça. 

m símbolo da luta contra a 
segregação racial e a Umaior referência na 

defesa dos direitos humanos, 
ganhador do Prêmio Nobel da Paz 
de 1993. Nelson Mandela foi um 
grande líder na luta contra o 
neocolonialismo. Dedicou a vida 
a defender os oprimidos e 
defendeu a liberdade e a 
igualdade de direitos em seu 
país. Sua luta transpôs fronteiras 
e ele se tornou um dos mais 
importantes líderes do planeta. 
Mandela representa a luta pela 
Emancipação da Humanidade.

Com a força de um 
libertador traduziu a luta contra a 
a p a r t h e i d  ( o  s i s t e m a  
segregacionista da África do Sul), 
pela luta dos direitos civis, 
humanos e pela soberania de seu 
país. Primeiro presidente livre de 
uma das nações que compõe o 
berço da humanidade, Mandela 
s e  c o n s t r ó i  n o  c e n á r i o  
contemporâneo das lutas de 
classe, e de direitos como um 
Herói para vários povos em todo 

mundo. 
Nós tivemos a oportunidade 

de ver, ouvir, e apreender toda a 
grandeza desse líder  guerreiro, 
uma criatura de luz.

Por essas e outras ações que 
precisamos fortalecer o dia 18 de 
julho, dia de seu aniversário, em 
que a Organização das Nações 
Unidas (ONU) instituiu em sua 
homenagem o Dia Internacional 
Nelson Mandela. É neste dia em 
que devemos mais doque nunca, 
em sua memória, levantar bem 
alto a bandeira pela liberdade, 
pela superação da exploração do 
homem pelo homem, por 
igualdade de direitos, e condição.

A vida de Mandela inspira a 
todos para o engajamaneto na 
luta por uma sociedade justa, 
fraterna e de respeito a todas as 
diferenças. Onde todos possam 
desfrutar de uma vida digna e 
com trabalho decente.

Mônica Custódio, secretária de 
Políticas de Promoção pela 
Igualdade Racial da CTB.

de insalubridade de 20% dia 16/12. A entidade estava Forquilha: ACS receberão 
(atualmente recebem 10%). sem direção e agora volta a parcela extra já em 2013

Sobre os EPIs, a secretária atuar sob a presidência de 
afirmou que já houve licitação Joana Fernandes da Rocha. A A C S  d e  F o r q u i l h a  
para comprá-los e no máximo gestão que se inicia durará os receberão repasse do adicional 
ate março de 2014 serão próximos três anos.extra de R$950,00, uma luta 
entregues bolsa,  b lusa,  antiga do Sindsaúde e da 
sapatos, protetor solar, balança Barbalha: chapa 1 vence Associação dos ACS de 

Forquilha que foi concretizada e rede. eleição para Associação 
com a aprovação da Câmara Com relação ao aumento dos ACS
Municipal, no dia 6/12. do adicional de insalubridade, 

Os agentes já vão receber está sendo feita uma perícia Também a Associação dos 
este ano o adicional extra, etão logo seja concluída, se for ACS de Barbalha está prestes a 
também conhecido por 14º constatado que os ACS começar uma nova gestão. A 
salário ou adicional de fim de trabalham expostos a doenças, eleição ocorreu no dia 13/12 e a 
ano. Há mais de cinco anos o deverá passar a 20%. Para os chapa 1 foi a vencedora para o 
Sindsaúde travava esta luta ACE, pretende-se que o valor próximo mandato de dois anos. 
para que os ACS voltassem a passe a 30%, pois têm contato A nova diretoria (foto abaixo), 
receber o benefício. com veneno. sob a presidência de Elizandra 

Já sobre o incentivo da Silva, tomará posse em 
Chorozinho: secretária de f inanceiro,  que os ACS 2014.

Saúde e Sindsaúde recebiam R$100,00 até a 
debatem pauta dos ACS e gestão anterior e agora não 

ACE recebem nada, haverá reunião 
entre prefeitura e Sindsaúde 

Em reunião no dia 16/12, a até o dia 10 de janeiro de 2014.
secretária de Saúde de 
Chorozinho, Fernanda Roriz, e o Associação dos ACS retoma 
Sindsaúde, discutiram a pauta atividades
dos agentes comunitários de  
saúde e agentes de combate às Para reforçar a luta que se 
endemias: fornecimento de anuncia, a Associação dos ACS 
Equipamentos de Proteção de Chorozinho foi retomada, 
Individual (EPIs), repasse do durante assembleia também no 
incentivo financeiro e adicional 

Ipu: sindicato se reúne com prefeitura 
sobre adicionais e salários atrasados

Rua Guilherme Rocha, 883 – 60.030-141 – Fortaleza – Ceará – Telefones: (85) 3251 9050 / 3251 9054 (plantão sindical) – Secretaria: (85) 8639 7676 / 
9938.8103 / (88) 8854.4267 – Site: www.sindsaude-ce.com – Para sugestões de matérias, críticas ou elogios, entrar em contato pelo e-mail 
sindsaude@sindsaude-ce.com. – Jornalista responsável – Camila Queiroz MTB JP 2484/CE – Fechamento desta edição: 19/12/2013 – Tiragem: 10 mil 
exemplares. Sub-sedes: Sobral – Avenida John Sanford, 500 - Bairro Campo dos Velhos – (88) 36132584, (88) 9982.0097 e (85) 9195.7333; Crato – 
Avenida Duque de Caxias, 447. Centro – (88) 35231849 e ((88) 9712.0918 / (85) 9192.7966; Iguatu – Rua Nelson de Sousa Alencar, 64. Veneza – (88) 
35811725, (88) 99877508 e (85) 9200.4441; Aracati: Rua Joaquim Ponciano Costa, 891 – Centro – (88) 3421 1358 e (85) 9236 2657 – e-mail: 
subsedearacati@gmail.com; Baturité: Rua Vigário Homero Pedroza, 1940 – bairro Conselheiro Estelita. CEP: 62.760-000. Fone: (85) 3347.1019 e (85) 
9197 4703. E-mail: subsedebaturite@bol.com.br; Crateús: Rua Francisco Sá, 330, altos – Centro. (88) 3691.7400 / (85) 9199.1137 E-mail: 
subsedecrateus@gmail.com. Presidente: Marta Brandão da Silva – Conselho Editorial: Marta Brandão, Givana Lopes, Maria Marli Pereira e Francisco Sales – 
Diagramação: Arievaldo Viana - Fotos: Cristhyana Abreu e Secretaria de Comunicação.



2013 foi mais um ano de 
conquistas e desafios para o 
Sindsaúde e os trabalhadores que 
r e p r e s en t a .  Em  me i o  a o  
conturbado cenário nacional, com 
greves reprimidas duramente pela 
polícia, tentativa de aprovação do 
PL da terceirização, entre outras 
questões ,  nosso s ind icato  
completou 72 anos de luta, sob a 
gestão de uma nova diretoria, que 
assumiu em fevereiro.

Como sempre fazemos,  
apresentamos um balanço do ano, 
a nossa retrospectiva para 
pensarmos o que houve de bom e 
no que resta avançar. E que venha 
2014, prosseguiremos no caminho 
da luta, com liberdade e justiça 
p a ra  o s  t r a ba l h ado r e s  e  
trabalhadoras.

Lutas
O ano já começou cheio de gás 

para a luta, com a posse da nova 
diretoria, eleita no pleito de 
dezembro/2012. 

Agentes de saúde de vários 
municípios conquistaram o repasse 
do incentivo f inanceiro de 
R$950,00 em maior porcentagem, 
além de outras vitórias. É o caso de 
Pacajus, que após greve começou a 
repassar 40% do incentivo, assim 
como Jardim (30%) e Quixelô 
(40%). Já em Chorozinho a 
mudança foi nos valores de 
adicional de insalubridade e 
adicional noturno, que passaram a 
20% e 25%, respectivamente.

Em Caucaia, após 35 dias de 
greve, os 223 ACS do município de 
Caucaia tornaram-se servidores. 
Até então não tinham vínculo 
definido. Em janeiro de 2014 
começarão as negociações sobre a 
porcentagem do incent ivo  
financeiro repassada.

Os servidores de nível médio 
do Estado realizaram mais uma 
greve, entre março e abril, para 
reverter a redução/exclusão das 
gratificações e também para exigir 

o  r e p a s s e  d a  P a r c e l a  
Nominalmente Identificada (PNI) 
aos servidores que estavam de 
férias ou licença em novembro e 
dezembro de 2012. Seguimos 
tentando negociação com a Sesa, 
fomos o primeiro sindicato a ser 
recebido pelo novo secretário, Ciro 
Gomes, e em novembro realizamos 
ato na secretaria. Também 
estamos “atacando” pela via 
jurídica  demos entrada no 
primeiro lote de ações contra a 
redução/exclusão de gratificações 
dos servidores. Neste mês de 
dezembro, ingressamos com as 
dez  pr ime i ras  ações ,  dos  
servidores do Hospital São José. 
Ingressaremos em grupos de três a 
dez pessoas e divulgaremos o 
número das ações assim que 
acabar o recesso forense. 

Para os funcionários da 
Sameac este foi um ano agitado, 
com quatro paralisações até o 
fechamento do Acordo Coletivo 
2013 e manifestação durante a 
visita da comissão de instalação da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), contra a 
pr ivat ização dos hosp i ta is  
universitários.

2013 foi marcado ainda pela 
adesão do Sindsaúde à campanha 
mundial Outubro Rosa. Fizemos 
uma iluminação especial de nossa 
sede durante o período, blitzes 
educativas na capital e interior e 
participamos da já tradicional 
caminhada de encerramento na 
Beira Mar.

N o  f e c h a m e n t o  d a s  
Convenções Coletivas dos Privados 
e Unimeds tivemos vitórias. No 
caso dos Privados, a proibição 
expressa da dobra de plantão e o 
reajuste dos pisos de auxiliares e 
técnicos de enfermagem em 
percentual quase o dobro da 
inflação. Os técnicos de enferma-
gem das Unimeds tiveram aumento 
de 15%, o dobro da inflação.

Jurídico
As recepcionistas do hospital 

da Unimed Fortaleza e do São 
Mateus passaram a receber 
adicional de insalubridade, em 
processos movidos pelo sindicato e 
que beneficiaram mais de 150 
pessoas. Dezenove servidores de 
Ipu também receberam retroativos 
de adicional de insalubridade. Os 
empregados do Hospital São 
Carlos e do Hospital São Mateus 
r e c ebe ram  d i f e r e n ç a s  d e  
insalubridade, a part ir  de 
processos que beneficiaram mais 
de 200 trabalhadores. Além do 
mais, houve maior número de 
ações em que patrões são 
condenados por assédio moral.

Comunicação
A comunicação do Sindsaúde 

está renovada. Desenhamos uma 
nova logomarca, usando as cores 
vermelho e verde e a cruz, que 
representa a saúde. Também 
renovamos o site, com design 
utilizando estas cores, mais leve e 
com as informações todas 

dispostas de maneira que o sócio/a 
as encontre mais facilmente. 

A i nda  no  en se j o  d a s  
mudanças, apresentamos nossa 
mascote, Tuca. A dona desse nome 
que parece com “luta” simboliza a 
mulher moderna, a realidade da 
maioria das trabalhadoras da 
saúde: independente, dinâmica e 
viva, trabalha, estuda e é senhora 
do próprio destino. O nome foi 
escolhido em enquete no site e 
na sede do sindicato. 

Em protesto bem humorado, os servidores 
queimaram o “judas” da categoria.

u a s  l i m i n a r e s  
concedidas no dia D26 de novembro às 

servidoras Jádla Sousa e 
Ana Maria de Araújo 
permitem que as auxiliares 
de enfermagem continuem 
com os dois cargos que 
ocupam: Jádla Sousa, em 
Itapajé e no Hospital Albert 
Sabin; Ana Maria, em 
Baturité e no Hospital César 
Cals.

O Sindsaúde entrou 
com ação contra o Estado 
do Ceará, que estava 
p r e s s i o n a n d o  a s  
servidoras, por meio de 
processo administrativo, 
para que escolhessem um 
dos cargos. O argumento 
do Estado é que os dois 
cargos somam jornada 
superior às 60 horas 
semanais estabelecidas 
pelo Decreto Estadual nº 
29.352/08.

Entretanto, a Justiça 
concedeu liminar favorável 
às servidoras, baseando-se 
na Constituição, em seu 
artigo 37, inciso XVI, alínea 
c ,  q u e  p e r m i t e  a  
acumulação de dois cargos 
aos profissionais de saúde, 
d e s d e  q u e  h a j a  
c o m p a t i b i l i d a d e  d e  
horários, como é o caso das 
duas servidoras.

A l ém  d i s s o ,  f o i  
instituída multa diária no 
valor de R$1.000,00 no 
caso de descumprimento, 
além de sanções para o 
agente da administração 
pública que descumprir o 
disposto na liminar.

Qualquer servidor 
que esteja nesta situação, 
não peça exoneração, 
procure o setor Jurídico do 
Sindsaúde.

A p ó s  4 0  d i a s  d e  O abono de aposentadoria 
negociação e mobilização, o foi criado em 2006 para os 
Projeto de Lei 62/2013, de aposentados que recebem 
iniciativa da prefeitura de acima do teto do INSS, 
F o r t a l e z a  ( s o b r e  a  R$2.079,50, como forma de a 
aposentadoria atual e futura prefe i tura compensar a 
dos servidores do município) taxação dos inativos, instituída 
foi aprovado, no dia 12/12, pela Reforma da Previdência, 
com mudanças exigidas pela em 2003.
c a t e g o r i a .  G r a ç a s  à  “Foi uma vitória, mas 
mobilização dos trabalhadores, devemos ficar atentos porque o 
foram retirados do texto do fim do abono compensatório 
Projeto de Lei os artigos que pode voltar a qualquer 
revogavam o abono de momento, pois uma coisa é 
aposentadoria e as medidas retirar um PL e outra é ele ser 
punitivas para o caso de os derrotado na Câmara. Se for 
pedidos de aposentadoria apenas retirado, como o que 
provisória apresentarem falhas ocorreu, pode voltar a qualquer 
no trâmite do processo. Ainda momento. Se for rejeitado, só 
a s s i m ,  f o i  m a n t i d a  a  pode voltar na legislatura 
aposentadoria provisória, de seguinte”, explica a presidente 
forma implícita. do Sindsaúde, Marta Brandão.

Sindsaúde promoveu debate com trabalhadores

O Café Sindical, organizado pelo Sindsaúde e a CTB, logo em 
sua primeira edição, no dia 22/11, debateu o Projeto de Lei 

62/2013, com a participação do assessor jurídico do sindicato, 
Vianey Martins, o diretor do Sindifam, Mário César Nunes, a 

presidente da AFIM, Ana Lúcia Oliveira, e o diretor do 
Sindiguardas, Jonas Rodrigues.

Santa Casa: Justiça realizará leilão para 
pagar ex-empregados

No início de dezembro houve audiência de 
conciliação sobre o processo do Plano Bresser da Santa Casa, 
contudo, não foi possível conciliar, pois os patrões queriam 
refazer os cálculos do processo, que tramita há mais de 20 
anos.

Frente a isso, em abril de 2014 o terreno 
pertencente à Santa Casa, localizado no bairro de 
Parangaba, em Fortaleza, onde também fica o Hospital 
Psiquiátrico São Vicente de Paulo, será leiloado para pagar os 
direitos trabalhistas.

Ex-empregados da Casa de Saúde São 
Raimundo têm benefícios a receber

Os ex-empregados da Casa de Saúde São 
Raimundo devem comparecer ao setor Jurídico do Sindsaúde 
para tratar de assunto relacionado ao recebimento de valores 
de uma ação trabalhista de 1991. Entre em contato pelos 
telefones: 3251.9056, 8974.0898 (oi), 9656-7920 (tim) e 
9209-9219 (claro). O Sindsaúde fica na Rua Guilherme 
Rocha, 883, Centro, próximo à Praça da Lagoinha. 

Veja a lista dos beneficiários: Aurenivea Ribeiro 
Lima,BernadethTeodorio da Silva, Eridan de Sousa Ferreira, 
Fernando Castro da Silva, Florinda Alves de Morais, Francisca 
Maria Araújo Loureiro, Francisca Militão dos Santos, 
Francisco Evandro Silvestre Amorim, Iolanda Ribeiro de 
Oliveira, João Vieira Neto, JovinaEronica de Lima Guimarães, 
Luiz Pinheiro Machado, Maria Balbino Bezerra, Maria das 
Graças Paiva David, Maria Djanice de Sousa, Maria do 
Socorro Alcântara Gomes, Maria dos Santos Chagas, Maria 
Erislene Francelino, Maria Gorete de Sousa Campos, Maria 
José de Oliveira Sousa, Maria Lidia de Sousa Oliveira, Maria 
Rosaura Sousa de Oliveira, Monica Maria Silva e Sousa, Rita 
Pessoa Cunha, Rosangela Maria Moraes Pereira, Solange 
Maria Figueiredo de Sousa e Terezinha Batista Silva.

Em uma maratona de atos, o Sindsaúde se manifestou 

nos hospitais privados contra a dobra de plantão.

Após quatro paralisações, funcionários da 
Sameac conquistam acordo coletivo 2013.
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