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Categoria recebe tíquete
no 13º a partir de outubro

F

Apesar da conquista, a luta do Sindsaúde vai continuar,
pois a pauta de reivindicações é grande

az dez meses que o novo governo assumiu o Palácio Anchieta. E nesta fase
inicial do mandato de Casagrande, o
Sindsaúde manteve com toda força a luta
para conquistar melhorias para a categoria.
No dia 14 de setembro, a Assembleia
Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou
o Projeto de Lei nº 295/2011. Com isso, os
trabalhadores da saúde vão receber um tíquete-alimentação junto ao décimo terceiro (13º) salário. O benefício começa a valer
no pagamento de outubro.
A lei é retroativa a janeiro de 2011,
como garantiu o secretário da Seger nas
negociações com o Sindsaúde. Assim, o trabalhador que já recebeu o 13º também terá
direito ao tíquete. E quem estiver afastado
por doença terá o direito de receber o auxílio durante o afastamento.

nada. Será que esses falsos (e cegos) colegas
vão pedir para a Seger tirar o tíquete do 13º
deles? Ou será que eles vão ficar quietos e
receber o benefício que eles tanto criticam?
Vale lembrar que eles já estiveram à
frente do Sindsaúde por vários anos. E
NUNCA reverteram a defasagem do tíquete.
Eles vivem falando mal e reclamando pelos
corredores. Mas na hora de lutar pela categoria, eles não aparecem.
Só não enxerga quem não quer.
Manifestações e reuniões com a
Secretaria Estadual de Gestão e
Recursos Humanos (Seger), realizadas
neste ano. Luta que vai continuar!

Luta continua
O tíquete no 13º é sim uma conquista.
Porém, a categoria da saúde merece mais
e precisa ter suas principais reivindicações
atendidas.
“O governador Casagrande já afirmou
que daria atenção especial para os trabalhadores da saúde. O que ele nos ofereceu
não contempla a nossa pauta de reivindicações. Por isso, o sindicato vai continuar a lutar pela ampla valorização do trabalhador.
Lutar por um reajuste salarial digno que
contemple as perdas de quase 300% e por
condições mais humanas de trabalho em
todos os hospitais do Estado”, avisa a Direção Colegiada do Sindsaúde.
Eles vão devolver o tíquete?
É lamentável. Mas alguns “companheiros” vêm dizendo que o sindicato não faz
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Sindsaúde participa da Conferência Estadual
de Saúde e tira delegados para 14ª CNS
Trabalhadores e usuários fazem carta em defesa da
Emenda 29 e moção de repúdio à Lei Estadual 476

N

os dia 28, 29 e 30 de setembro e em
1º de outubro, o Sindsaúde participou da Conferência Estadual de Saúde, realizada no Sesc de Praia Formosa, em
Aracruz, Norte do Estado.
A conferência contou com a participação de mais de 400 delegados, sendo 20
associados ao Sindsaúde.
Ao final, foi realizada a eleição dos delegados para a 14ª Conferência Nacional de
Saúde (CNS), prevista para os dias 30 de novembro a 4 dezembro, em Brasília.
Delegados
Confira os associados que vão representar o Sindsaúde na 14ª CNS: A agente de saúde de Vitória Lara Pedroni Vieira; a servidora
de Pinheiros, Rosemary dos Santos Silva; o
dentista de Linhares, Itamar F. Teixeira, a diretora do Sindsaúde Geiza Pinheiro, e a também diretora Luceni Novaes, que vai como
delegada pelo Conselho Nacional de Saúde.
“Foi um momento importante de discussão da política de saúde do nosso Estado,
onde os profissionais, usuários e gestores tiveram condições de fazer suas intervenções
considerando as diferenças de posições políticas, bem como expondo e defendendo as

Diretores defendem os interesses
da categoria no evento

ideias e ações de cada seguimento”, destacou a diretora Luceni.
EC 29
Prestes a ser aprovada pelo Congresso
Nacional, a Emenda Complementar (EC) 29
foi bastante discutida na conferência. Isso
porque, caso aprovada a Emenda 29 vai
determinar o percentual mínimo de gastos
com a saúde pública.
“Ao final da conferência foi produzida
uma carta pelos usuários e trabalhadores em
defesa da EC 29, da saúde publica e contra
todo modelo de terceirização do SUS, pela

efetivação dos ACS/ACE com plano de cargos, carreiras e salários e concurso público e
pela efetivação da política de saúde do trabalhador, além da garantia de fiscalização da
saúde pública”, contou a diretora Luceni.
Repúdio
Os trabalhadores e usuários também
produziram uma moção contra a Lei Estadual 476/2008. De acordo com a direção do
Sindsaúde, essa lei entrega a saúde pública
nas mãos das OS, Oscips e fundações.
A imensa maioria da plenária votou em
favor da aprovação da moção.

Demorou!

Conselho gestor é empossado pela Sesa

Até que enfim, secretário! Posse dos conselheiros eleitos foi no DIO, em Vitória

Finalmente a Secretaria Estadual de
Saúde (Sesa) deu posse aos membros
eleitos para cada Conselho Gestor dos
hospitais estaduais. Os trabalhadores
foram empossados pelo secretário de
Saúde, no dia 29 de setembro, quase
três meses depois da eleição.

“O Conselho Gestor é muito importante
para categoria e até para o funcionamento
dos hospitais, mas a Sesa demorou a dar
a posse aos membros que estavam eleitos
desde maio. Não tem explicação essa demora”, lamentou o diretor do Sindsaúde
Domingos França.

Apesar disso, ele deseja um bom trabalho aos integrantes de cada Conselho
em todo Estado. A posse dos conselheiros aconteceu em cerimônia no Departamento de Imprensa Oficial (DIO), em
Vitória.
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Dia do Servidor: Sindsaúde
faz homenagem à categoria

O

Sindprev e Sindipúblicos também assinam a campanha

Sindsaúde parabeniza os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde
pelo Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.
Neste ano, o sindicato fez uma campanha em parceria com o Sindprev e o Sindipúblicos. A homenagem às trabalhadoras e
aos trabalhadores capixabas foi publicada
em diversas placas de outdoor, no período
de 24 de outubro a 06 de novembro.
Guerreiros e guerreiras
O Dia do Servidor é uma data que, in-

felizmente, não tem
muito que comemorar. Afinal, as precárias é dia de homenagear quem luta pela melhoria das politicas públicas.
condições de trabalho
e de salários dificultam
demais a vida da classe
trabalhadora,
Mensagem em outdoor parabeniza
Mas é importante
o servidor público capixaba
destacar a força da categoria da base do
Sindsaúde. Ela é responsável pelo funciona- de trabalho sem ter o reconhecimento que
merecem por parte dos governantes.
mento da saúde pública do Espírito Santo.
Parabéns, trabalhadores e trabalhadoSão verdadeiros guerreiras e guerreiros
ras
de
luta!
que enfrentam as batalhas diárias nos locais

Sindsaúde reforça ato nacional pelas
30 horas dos assistentes sociais

Sindicato cobra que o governador Casagrande
aplique a lei. Silvia (detalhe) lembra que ele foi a
favor no Senado

Os assistentes sociais que atuam no
governo do Estado participaram de um
ato público em defesa da jornada de 30
horas semanais, no dia 30 de agosto.
A manifestação foi promovida pelo
Conselho Regional de Serviço Social da
17ª Região/ES (CRESS-ES), com concentração na Praça Oito e passeata até o Palácio da Fonte Grande, em Vitória.
O ato foi realizado em todos os estados do Brasil, segundo o Conselho Federal de Serviço Social. E aconteceu um ano
após o presidente Lula ter sancionado a
Lei 1.2317 de 25 de agosto de 2010, que
ficou conhecida por Lei das 30 horas.
“O Sindsaúde já cobrou da Seger e
da Sesa (secretarias estaduais de Recur-

sos Humanos e
de Saúde),
o cumprimento
da Lei das 30 horas para os assistentes
sociais. Mas o governo insiste em não
reduzir a jornada, e o governador votou
favorável à lei, quando estava no Senado. Por isso estamos nessa luta dando o
apoio do sindicato ao movimento”, informou a diretora do Sindsaúde, Silvia Mara
Costa.
A diretora, que é assistente social do
Estado, representou o Sindsaúde junto
ao diretor Domingos França.
O Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória (Sindsmuvi), assistentes
sociais de outros órgãos públicos e privados e estudantes de Serviço Social também reforçaram a manifestação.

Regional Sul

Sindicato denuncia
situação desumana no sul
Continua caótica a situação na Central
de Regulação de Vagas de Cachoeiro de
Itapemirim, no Sul do Estado. Conseguir
vagas está cada vez mais difícil.
Em outubro, num único dia, havia
mais de 30 usuários em estado grave
(enfarto do miocárdio, hemorragia digestiva e outros) aguardando vaga. A
central atende a 23 municípios fazendo
transferência de pacientes entre as unidades da região.
Para a direção do Sindsaúde, se os
hospitais estivessem devidamente equipados não haveria necessidade dessas
transferências. E isso evitaria riscos de
acidentes e também o desgaste emocional e psicológico dos pacientes e seus
familiares, bem como dos trabalhadores
que atuam nos locais de atendimento.
A política dos últimos governos tem
sido de grande investimento nos hospitais
privados, em vez dos públicos. Prova disso
são as obras feitas em todo o Estado.
Veja o Hospital Estadual de São José
do Calcado, também no Sul. O HESJC foi
reformado e teve o número de leitos ampliado. Porém, faltam equipamentos para
endoscopia, tomografia, eco cardiograma, ressonância magnética, entre outros.
Por conta disso, pacientes precisam
ser transferidos para municípios vizinhos.
A população e os trabalhadores estão indignados! É muita falta de respeito e de
compromisso com a vida de quem depende da saúde pública, e que paga muito
caro por ela.

Acesse o site: www.sindsaude-es. org.br
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ACS - agente comunitário de saúde / ACE - agente de combate às endemias

Piso nacional perto
de ser aprovado
Proposta será votada pelo Plenário da Câmara em regime de urgência

D

e acordo com a Agência Câmara,
no dia 04 de outubro, a comissão
especial da Câmara dos Deputados
aprovou o substitutivo ao Projeto de Lei
7495/2006, que dispõe sobre o piso nacional dos ACS e ACE.
“Pelo texto acolhido, a remuneração
das categorias – para uma carga de tra-

balho semanal de 40 horas – será de R$ 750
mensais, mesmo valor pago atualmente,
até 1º de agosto do ano que vem, quando
passará para R$ 866,89. Com mecanismo de
aumento real progressivo, o objetivo é chegar a dois salários mínimos em 2015”, informou o portal de notícias da Câmara.
Segundo a reportagem, a proposta ago-

ra será examinada pelo Plenário da Câmara Federal em regime de urgência.
Parabéns, ACS!
Essa conquista da categoria aconteceu
em 04 de outubro. Vale lembrar que nesta
data é comemorado o Dia Nacional dos ACS.
Parabéns a todos agentes comunitários
de saúde!

Confira as negociações dos ACS e ACE no Estado
João Neiva - Os ACS e ACE decidiram
aguardar até o dia 7 de novembro para
serem recebidos pelo Executivo. A categoria tomou a decisão em assembleia,
no dia 26 de outubro, data em que estava agendada uma reunião com a secretária de Saúde. A prefeitura sugeriu
nova reunião para o dia 22 de novembro. Mas os ACS e os ACE não querem
esperar tanto tempo. Os trabalhadores
marcaram nova assembleia para o dia
08 de novembro, caso não sejam recebidos. Eles estão aguardando a reunião
desde 06 de setembro!
Reivindicações: reajuste salarial; condições de trabalho; insalubridade e repasse do incentivo.
Linhares - O Sindsaúde e os ACS e
ACE se reuniram para discutir pendências da categoria, no dia 21 de
outubro. O sindicato vai encaminhar
uma carta com as reivindicações dos

trabalhadores ao Executivo.
Montanha - No dia 18 de outubro, uma
assembleia foi realizada com os ACS e ACE
para discutir pendências do acordo coletivo com o município. Para o mesmo dia,
estava prevista uma reunião do Sindsaúde
com a Secretaria Municipal de Saúde.
Sooretama - A comissão dos ACS e ACE
junto ao Sindsaúde deu prazo até o fim do
mês de outubro para resposta dos pontos
negociados com o município
Jaguaré - Até o final de outubro, o Sindsaúde e os ACS e ACE devem ter reunião
com o Executivo para discutir condições
de trabalho da categoria.
Conceição da Barra - Os ACS e ACE
devem ser efetivados até o final de outubro. A Secretaria Municipal de Saúde
e Executivo trabalham em conjunto para
isso. O Sindsaúde lembra que a reivindica
a efetivação dos ACS e ACE desde 2004.

Mas as negociações só avançaram nos
últimos dois anos.
Piúma - Recentemente, o Sindsaúde
associou (filiou) agentes de saúde que
atuam no município.
Serra - ACE não associados procuraram
o Sindsaúde para conhecer a luta do sindicato em favor dos agentes e discutir a
possibilidade de filiação.
Cariacica - Cerca de 450 trabalhadores (300 ACS e 150 ACE) estão mais uma
vez sem contrato de trabalho assinado.
Isso deixa os agentes inseguros, pois
eles ficam sem direitos e não sabem até
quando estarão empregados. Os problemas não são de hoje. Desde 2009, o Sindsaúde luta por melhores condições de
trabalho para os agentes. No início deste
ano, os ACE não tinham nem uniformes,
mas conquistaram após diversas manifestações.

Linhares: Sindsaúde discute situação dos trabalhadores do HGL
De acordo com a coordenadora
da Regional Norte II do Sindsaúde,
Geiza Pinheiro, até o fim de outubro,
será realizada uma reunião entre o

prefeito de Linhares, representante
do sindicato e a comissão de trabalhadores da saúde do Hospital Geral
de Linhares (HGL) e das unidades de
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saúde.
“A comissão vai discutir sobre
melhores condições de trabalho e
outros pontos”, adiantou Geiza.
Datas importantes de outubro
04 Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde
12 Dia de Nossa Senhora Aparecida/ Dia das Crianças
15 Dia do Professor
28 Dia do Servidor Público
Outubro Rosa - Movimento comemorado em todo o mundo.
O nome da ação remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama!
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