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Participe e concorra ao sorteio 
de 1 TV Led - 42 Polegadas.

Com o objetivo de promover a união dos profissionais da saúde e dar 
aquele gás para começarmos a luta, o Sindsaúde convida todos e todas 
para a festa de lançamento da Campanha Salarial 2014. Será no dia 15 de 
fevereiro, a partir das 16h, no Sindicato dos Bancários (Rua 24 de maio, 
1289, Centro, Fortaleza, próximo ao SENAC).

Em ritmo de forró e carnaval, teremos a apresentação da banda 
Contagem Regressiva, que garantirá a animação da nossa festa. Os 
primeiros sócios a chegarem ganharão a camisa da Campanha e haverá 
ainda o sorteio de uma TV de Led, 42 polegadas. 

Campanha será lançada com festa e sorteio

Com esta denúncia o Sind-
saúde pretende puxar a Cam-
panha Salarial 2014: não so-
bra tempo nem dinheiro para 
se alimentar adequadamente. 
Dinheiro, porque ganhamos 
pouco e nem sequer ticket ali-
mentação recebemos. Tempo, 
porque, como sabemos, para 
ter o mínimo de conforto, os 
profissionais da saúde costu-
mam ter mais de um emprego.

Tempo para família, estu-
dos, alimentação adequada 
ou cuidar da própria saúde? 
Infelizmente, essa realidade 
digna ainda é negada aos tra-
balhadores que cuidam da saú-

de do povo. 
Para denunciar a toda a so-

ciedade e clientes dos hospi-
tais, a nossa Campanha Sala-
rial 2014 apresenta-se com 
um cartaz em que uma moça, 
profissional da saúde, tem co-
mo refeição um cachorro quen-
te. Ela nos encara, dizendo 
com os olhos "Que vergo-
nha!", ao mesmo tempo em 
que nos convida a nos indig-
narmos juntos e mudarmos es-
te quadro. E você, o que acha? 
Entre nessa campanha com o 
Sindsaúde! Por pisos salariais 
e ticket alimentação para to-
dos e todas, sem exceção!

2014 já começa com tudo 
para os profissionais da saúde. 
Os empregados e empregadas 
dos setores privado e filantrópico 
têm uma missão para este ano: 
conquistar piso salarial e ticket ali-
mentação para todos, sem exce-
ção, sem excluir nenhuma cate-
g o r i a .  N e s s e  c o m b a t e  o 
Sindsaúde, como sempre, se 
coloca ombro a ombro com os pro-
fissionais, mas só teremos con-

quistas se contarmos com o 
envolvimento de todos da cate-
goria.

É por isso que entramos com 
todo gás nesse jogo que é a 
Campanha Salarial. Para quem 
tem dúvidas, a Campanha 
Salarial é esse momento impor-
tante em que vamos definir nos-
sas vitórias do ano. Entregamos 
aos patrões a nossa pauta de rei-
vindicações, nossa minuta da 

Convenção Coletiva de Trabalho, 
e começamos as negociações. 

Muitas vezes, os patrões não 
querem conceder o que deman-
damos. Aqui entra em campo a 
nossa capacidade de mobiliza-
ção. Se apenas com diálogo não 
se resolve, fazemos manifesta-
ções na porta dos hospitais, para-
lisações e, por que não, greve, 
um instrumento de luta que nos é 
garantido pela Constituição. 
Nossa força é que vai definir as 
conquistas. No final de todo esse 
processo, conquistamos a nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho, 
um documento registrado na 
Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego para garantir 
que nossos direitos sejam respei-
tados.

Em ano de Copa do Mundo, 
ainda com os ensinamentos das 
grandes manifestações de 2013, 
o país se unirá para marcar um 
golaço a favor da saúde, educa-
ção e melhoria de vida do nosso 
povo. Cabe aos trabalhadores da 
saúde fazerem sua parte. A popu-
lação tem muito a ganhar com 
profissionais satisfeitos, bem 
remunerados, com condições 
favoráveis de trabalho, e é isso 
que estamos reivindicando nesta 
Campanha Salarial 2014. 

Campanha Salarial 2014

Juntos a gente vira esse jogo!
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Dia 15/Fev. (Sábado) - 16 horas - no Sindicato dos Bancários
 Rua 24 de maio, 1289, Centro, próximo ao SENAC
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Juntos a gente
vira esse jogo! 

www.sindsaudeceara.org.br         www.facebook.com/sindsaudeceara         www.twitter.com/sindsaudeceara

Não sobra tempo nem 
dinheiro para se alimentar!

Não sobra tempo nem 
dinheiro para se alimentar!

Nossas reivindicações 
para os setores Privado 
e Filantrópico

Tabela com novos pisos 
profissionais

Mais direitos para
as mulheres

Quem ganha com o 
ticket alimentação

Empresas da saúde têm 
ganhos milionários

ACOMPANHE O SINDSAÚDE NAS LUTAS E NAS MÍDIAS: www.sindsaudeceara.org.br         www.facebook.com/sindsaudeceara         www.twitter.com/sindsaudeceara

Quem cuida da saúde das pessoas precisa ser valorizado!  Quem cuida da saúde das pessoas precisa ser valorizado!  
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PISOS SALARIAIS 
O QUE É 

PAGO HOJE
O QUE 

QUEREMOSPROFISSIONAL

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 
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A Campanha Salarial 2014 dos 
setores Privado e Filantrópico enfo-
cará, principalmente, duas pautas 
da maior importância para os pro-
fissionais da saúde: piso salarial, 
que é o valor mínimo que poderá 
ser pago ao trabalhador/a que exer-
ce aquela profissão, e ticket ali-
mentação, com um valor digno e 
pago a todos. 

Reivindicamos a criação de 
novos pisos, para atender a todas 
as categorias, pois entendemos 
que o piso salarial garante dignida-

de aos profissionais, e isso todos e 
todas merecem, não há porquê dei-
xar categorias de fora. Os novos 
pisos são, por exemplo, auxiliar de 
serviços gerais, lavandeiro/a, ope-
rador de máquina, auxiliar de manu-
tenção, copeiro/a, cozinheiro/a, 
porteiro, maqueiro, auxiliar de far-
mácia, atendente de serviços médi-
cos, vigia, técnico em gesso, auxili-
ar de banco de sangue, auxiliar 
administrativo, assistente adminis-
trativo, técnico de enfermagem do 
trabalho e motorista socorrista.

 Auxílio creche de R$ 150,00
 Auxílio babá de R$ 120,00
 Ticket alimentação de R$ 10,00
 Gratificação de 40% sobre valor do salário 

base para quem trabalha em UTI's, Centro 
Cirúrgico, Central de Esterilização

 Proibição da dobra de plantão.

Campanha Salarial exige pisos profissionais 
e ticket alimentação para todos/as da saúde

A Campanha Salarial 2014 busca mais direitos 
para as mulheres, que compõem a maioria dos 
profissionais da saúde. Lutamos por:

 Licença maternidade de 180 dias.
 Maior período de estabilidade da gestante.
 Ma i s  meses  de  ho rá r i o  e spec i a l  pa ra 

amamentação.
 Garantia à empregada gestante, sem perda de 

salário, de dispensa de jornada para, no mínimo, sete 
consultas médicas.

 Licença de uma diária por mês para acompanhar o filho 
menor de 12 anos ou com deficiência (qualquer idade) ao 
médico. 

 Em dois dias ao ano a profissional poderá se ausentar 
do trabalho para realização de exames de prevenção do 
câncer do colo do útero e câncer de mama.

Mais direitos para as mulheres

Reajuste de 15% para todos os salários
e criação de novos pisos profissionais!

Não entendemos o porquê de as 
empresas não fornecerem ticket ali-
mentação para os empregados/as. Se 
você pensa que esse é um custo para 
os patrões, vai mudar de opinião após 

ler esta matéria.
Ainda em 1976 o 

governo do Brasil insti-
tuiu o Programa de 
Alimentação do Traba-
lhador (PAT), regula-
mentado por decreto 

em 1991. O PAT 
prioriza o atendi-
mento aos tra-
balhadores que 
ganham até 
cinco salários 
mínimos men-
sais. A empre-
sa que adere 

ao programa tem várias vantagens, 
dentre elas a isenção de encargos 
sociais sobre o valor da alimentação 
fornecida e o incentivo fiscal (dedução 
de até quatro por cento no imposto de 
renda devido).

É fácil resolver o problema
A adesão ao programa é muito 

simples e desde março de 2002 é feita 
exclusivamente com a utilização de 
formulários eletrônicos, bastando 
acessar o site portal.mte.gov.br/pat e 
clicar em PAT online, cadastro.

Para os trabalhadores, não res-
tam dúvidas sobre as vantagens, 
como melhoria da nutrição e qualida-
de de vida, aumento da capacidade 
física, resistência ao cansaço e doen-
ças e até redução de riscos de aciden-
tes de trabalho. Fonte: MTe.

Toda Campanha Salarial é o 
mesmo chororô dos patrões: “não 
temos dinheiro, as finanças vão 
mal”. Para reajustar salários e 
garantir condições decentes de tra-
balho, esse teatro. Para a mídia e 
clientes, a conversa é bem outra, 
alardeando investimentos altíssi-
mos.

Não vamos cair nessa falácia! Já 
no último dia 22 de janeiro o Hapvi-
da, orgulhosamente, chamou toda a 
imprensa para falar dos novos 
investimentos: R$120 milhões! Exi-
gimos ”investimentos” também nos 
funcionários, por que não? Somos 
nós que construímos essa riqueza. 
Os patrões precisam da gente, não 
o contrário, pois sem profissionais 
não há hospitais ou clínicas. Já em 
2013, quando o Hapvida ficou enro-
lando a Convenção Coletiva dos 
funcionários, tinha investido R$ 75 
milhões, fechando o ano com 2,7 
milhões de usuários de saúde e de 
odontologia. O hospital vai muito 
bem, obrigado, quem vai mal são os 
empregados...

Mesmo cenário na Filantropia. 
Os padres ficam chorando pitanga, 

mas não largam o osso do Sistema 
Único de Saúde. E isso não é à toa: 
em dezembro o governo anunciou 
investimento de mais de R$60 
milhões nas Santas Casas e institui-
ções filantrópicas no Ceará! São 29 
instituições, entre elas Santa Casa 
de Misericórdia de Fortaleza, Santa 
Casa de Misericórdia de Sobral, 
Instituto do Câncer do Ceará, Hos-
pital Cura d'Ars, entre outros. As 
mesmas que se negam a negociar 
com o sindicato e quando nos rece-
bem é para dizer: “está tudo bem, 
não vamos mudar nada”. 

Mas pra arrancar esse direito, temos que aumentar a pressão dos trabalhadores! 

Ticket alimentação: todos ganham!Ticket alimentação: todos ganham!

O ticket alimentação vai 
evitar cenas como esta.
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Veja as nossas reivindicações para os setores Privado e Filantrópico:

Se os patrões pudessem, você trabalharia de graça!

Juntos a gente
vira esse jogo! 

LICENÇA 
MATERNIDADE DE

6 MESES

LICENÇA 
MATERNIDADE DE

6 MESES
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