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MOBILIZAÇÃO

JUNTOS E FORTES
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Expediente:

Nossa Palavra

#não ao golpe!
O país vive uma crise política. Não é 

uma disputa entre petistas e tucanos, como 
se ouve falar na imprensa ou como 
choramingam outras agremiações ditas 
p o l í t i c a s ,  e n c a s t e l a d a s  e m  s e u s 
gabinetes/escritórios.

É luta de classes declarada, camuflada 
com muitas caras, cores e preconceitos 
numa tentativa de confundir e ganhar 
corações e mentes da maioria da população 
que não faz parte dessa elite golpista.

É  p r e c i s o ,  c o m o  d i s s e  L u l a 
recentemente, dialogar fraternalmente com 
esses milhões de brasileiros mostrando que 
o impeachment não os favorecerá, muito 
pelo contrário. 

E para ajudar no diálogo em nossos 
l o c a i s  d e  t r a b a l h o  c o m  o u t r o s 
trabalhadores e os usuários da saúde, vale 
reproduzir aqui trecho de artigo de Claudir 
Nespolo, publicado no portal da CUT, 
08/12/15.

Vamos aos fatos.

Os que querem o impeachment são os 
mesmos que:

Ÿ 1.Querem a terceirização sem 
limites, aprovado na Câmara (PL 
4.330) e tramitando no Senado (PLC 
30/2015)

Ÿ 2.Defendem a flexibilização das leis 
trabalhistas.

Ÿ 3.Defendem a idade mínima para a 
aposentadoria, prejudicando quem 
precisa começar a trabalhar mais 
cedo.

Ÿ 4.Querem o fim da política nacional 
de valorização do salário mínimo.

Ÿ 5.Condenam os programas sociais 
como bolsa família, pronatec, 
prouni, mais médicos e tantos outros 
dirigidos aos pobres que antes não 
tinham vez.

Ÿ 6.São contra o uso dos recursos do pré-
sal para a saúde e a educação.

Ÿ 7.Combatem a taxação das grandes 
fortunas.

Ÿ 8.Combatem o fim do financiamento 
e m p re s a r i a l  d a s  c a m p a n h a s 
eleitorais.

Ÿ 9.Estão envolvidos nos esquemas 
históricos de corrupção e tentam 
i m p e d i r  q u e  c o n t i n u e m  a s 
investigações, pois a lei anticorrupção 
( 2 0 1 2 )  p e r m i t e  a  p r i s ã o  d e 
corruptores.

Ÿ 10.Protegem a meia dúzia de famílias 
q u e  c o n t r o l a m  o s  m e i o s  d e 
comunicação no país que falseiam e 
manipulam as informações.

Ÿ 11.Querem aprovar um conjunto de 
violações aos direitos das mulheres, a 
redução da maioridade penal e o 
estatuto da família, dentre outros itens 
da pauta conservadora, na tentativa de 
eliminar avanços nos direitos sociais e 
no respeito à diversidade.

Vitória 
em Ribeirão Preto

O SindSaúde-SP foi reconhecido em agosto 
pela justiça do trabalho como representante sin-
dical dos trabalhadores do HC Ribeirão Preto. 
Essa decisão fortalece nossa representação tanto 
na organização dos trabalhadores como nas nego-
ciações com a direção do Hospital.

Eleição do SindSaúde-SP

Assembleia elege 
nova direção por 
aclamação

Trabalhadores da 
Saúde filiados ao Sind-
Saúde-SP elegeram 
por aclamação em 
assembleia, 26/11, a 
chapa Juntos Somos 
Fortes para dirigir a 
entidade no próximo 
período 2016-2018.

Na  assemble ia , 
todos os membros da 
chapa reafirmaram o 

compromisso com 
todos os trabalhadores 
e trabalhadoras públi-
cos da Saúde no esta-
do de São Paulo de 
organizar e mobilizar 
nossa categoria para 
juntos implementar as 
resoluções aprovadas 
no 11º Congresso da 
entidade, que aconte-
ceu em agosto, para o 
próximo período.

15/08/2015 - Ato no HC de Ribeirão Preto

O SindSaúde-SP se junta à CUT contra 
quaisquer medidas que prejudiquem a 
classe trabalhadora. E, em defesa da classe 
trabalhadora e da democracia brasileira, 
somos contra o impeachment e seus 
golpistas.

A luta de classes está nas ruas!

Venha também. 
Juntos somos fortes!
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MOBILIZAÇÃO NAS
CAMPANHAS SALARIAIS

Em um ano em que a classe trabalhado-
ra permaneceu mobilizada contra a retira-
da de direitos e todo tipo de golpe, nós, 
trabalhadores(as) da saúde, terminamos 
sem reajuste salarial. E não foi um descaso 
somente com nossa categoria. Esse 
desgoverno tucano é autoritário, truculento 
e não dialoga com ninguém. O que esperar 
de quem quer fechar escolas públicas, que 
até viola o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e coloca sua polícia para bater em 
estudantes? 

Por isso vale destacar nossas conquis-
tas no último período. Mesmo em uma 
conjuntura desfavorável, enfrentando o 
mesmo desgoverno tucano há mais de 20 
anos, tivemos importantes vitórias, resulta-
do de nossas mobilizações e greves.

Em 2013, realizamos uma greve de 47 
dias (01/05 a 17/06) e ocupamos a Assem-
bleia Legislativa por duas semanas, conse-
guimos repercussão nacional, queda do 
secretário da Saúde, pagamento dos dias 
parados e a regulamentação da jornada de 
30 horas para os administrativos - uma 
bandeira histórica do SindSaúde-SP. Claro 
que com esse desgoverno falta estender 
esse direito aos municipalizados e autár-
quicos. A Secretaria da Saúde também 
começou a implementar a progressão que 
estava parada desde sua aprovação em 
2008, para a área administrativa, em 2011, 
para a área técnica.

Em 2014, ano eleitoral e Copa do Mun-
do, nossa mobilização conquistou aumen-
to no Prêmio de Incentivo, de 18% a 119%, 
para todos da saúde e reajuste de 7% no 
salário para os administrativos. E claro que 
a falta de gestão desse desgoverno tucano 
deixou de fora autárquicos que com nossa 
mobilização está sendo incluído. 

Também temos que destacar conquistas 
locais e regionais, como a cesta básica 
para o pessoal da Sucen no Vale do Paraí-
ba, o aumento no PI para diversas categori-
as da Sucen que ficaram de fora do aumen-
to anunciado em março de 2014 e os 
avanços da greve e das negociações no 
Consaúde.

E mais recentemente temos que come-
morar a vitória dos(as) trabalhadores(as) 
do HC de Botucatu.

Só nossa mobilização enfrenta o desca-
so desse desgoverno. Em 2016 não temos 
alternativa. Temos que organizar uma 
grande greve, com o apoio dos usuários, 
para arrancar aumento salarial e melhorias 
nas condições de trabalho e atendimento à 
população.

VITÓRIA EM BOTUCATU

Aumento no Prêmio
de Incentivo

O aumento no Prêmio de Incentivo 
(PI) dos trabalhadores do Hospital das 
Clínicas de Botucatu, conforme o reajus-
te de 2014 conquistado pelos trabalha-
dores da administração direta, está 
provisionado no pagamento do próximo 
dia 25 de dezembro.

Na última mesa de negociação, 
30/11/15, entre o SindSaúde-SP e a 
superintendência do HC, foram tratados 
3 pontos da pauta dos trabalhadores:

Ÿ 1. Reajuste do PI de acordo com a 
tabela da Secretaria da Saúde; 

Ÿ 2. Pagamento retroativo a 2014 – 
será negociado no início de 2016, 
sem necessidade de ação judicial 
como está sendo no caso dos 
municipalizados; 

Ÿ 3. Regularização da jornada 
12X36, com negociação em 
andamento.

Essa é uma importante vitória dos 
trabalhadores e resultado do trabalho de 
organização, mobilização e negociação 
do SindSaúde-SP na região.

7 jun 2013 - Ocupação da Assembleia Legislativa de São Paulo, 
durante greve de 47 dias da Saúde

‘

Repercussão do aumento de 18% a 119% no Prêmio de Incentivo no 
jornal Diário de S.Paulo, de 21 de março de 2014
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MOBILIZAÇÃO NAS REGIÕES
Durante 2015, os(as) trabalhadores(as) da Saúde estiveram mobilizados(as) na Campanha Salarial, nas Conferências de Saúde, nas etapas do 11º 

Congresso do SindSaúde-SP e em diversas atividades sindicais de seus locais de trabalho e suas regiões. Aqui publicamos parte dessas atividades que 
chegou em imagens à Secretaria de Imprensa e Comunicação e que mostra o quanto estivemos engajados na luta em defesa do SUS e dos(as) 
trabalhadores(as) da saúde pública em nosso estado.

06/02/15 – Plenária de Saúde do 
Trabalhador

07/03/15 – Encontro da Mulher 
Trabalhadora

25/03/15 – Assembleia Guaianazes

12/05/15 – Eleição no Conselho 
Estadual de Saúde

11/02/15 – Assembleia Cachoeirinha

10/03/15 – Ato Hospital Penteado

30/03/15 – Assembleia Iamspe

12/05/15 – Mobilização Heliópolis

11/02/15 – Assembleia Várzea do 
Carmo

11/03/15 – Assembleia Iamspe

16/04/15 - Reunião no IAMSPE

12/05/15 – Mobilização Mirandópolis

23/02/15 – Conselho Municipal de 
Franco da Rocha

12/03/15 – Ato UBS Vila Sonia

22/04/15 – Ato no Regional Sul

15/05/15 – Assembleia Instituto 
Butantã

02/03/15 – Assembleia Penteado

19/03/15 – Assembleia Fundação 
Faculdade de Medicina / HC SP

30/04/15 – Reunião DRS Araçatuba

18/05/15 – Assembleia do Hospital
Pérola Byington

06/02/15 - Plenária dos trabalhadores da Saúde nos
Presídios
O SindSaúde-SP, o SinPsi e a FETSS realizaram
plenária estadual dos trabalhadores da saúde que
atuam nas penitenciárias do estado, 06/02, na sede
central do SindSaúde-SP. Esses trabalhadores
prestam serviços à Secretaria Estadual de
Administração Penitenciária (SAP), porém são
contratados pela mesma legislação da Saúde e
muitas de suas reivindicações coincidem com as do
pessoal da Saúde. Foi apresentado e debatido cada
ponto da pauta de reivindicações.

14/01/15 – Modelo Alckmin de
gestão da Saúde: quem paga,
fura fila do SUS. (Denúncia
contra a fila preferencial para
atendimento particular no HC
Riberão Preto na Carta Capital
e na TV Record.)
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09/06/15 – Assembleia HC RP

25/06/15 – Assembleia Consaúde 
Itanhaém

10/09/15 – Assembleia Sucen DPE 24/09/15 – Assembleia Cedeme Itu

22/10/15 – Eleição da Comsat 
Regional Sul

10/11/15 – Assembleia Iamspe

17/06/15 – Assembleia HC RP

30/06/15 -  Assembleia Penteado

10/09/15 – Reunião Instituto Pasteur

25/09/15 – Seminário de Inserção 
do Idoso

05/11/15 – Assembleia HC RP

11/11/15 – Reunião COMSAT 
Heliópolis

18/06/15 – Assembleia Guaianazes

13/07/15 – Assembleia Cachoeirinha

14/09/15 – Assembleia HFRA

02/10/15 – Eleição Comsat Darcy 
Vargas

05/11/15 – Assembleia Sucen

19/11/15 – Ato em Botucatu

22/06/15 – Mesa negociação 
Botucatu e assembleia

17/07/15 – Assembleia Cachoeirinha

22/09/15 – Reunião Emílio Ribas

06/10/15 – Assembleia Pinel

05/11/15 – Assembleia UBS 
Guanabara

24/11/15 – Assembleia Cachoeirinha

22/06/15 – Mesa de negociação 
Consaúde Vale do Ribeira

09/09/15 – Assembleia CHS

4/12/15 – Reunião no DPME

17/10/15 – Formação DSB Sorocaba

10/11/15 – Assembleia Cachoeirinha

24/11/15 – Assembleia Sucen DPE
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JURÍDICO
Em 2015, o SindSaúde-SP realizou seminários sobre direitos do trabalhador em diversas regiões do estado e pagou 
R$ 3.612.542,29 em processos ganhos para 378 trabalhadores.

O SindSaúde-SP presente nas mobilizações estaduais, nacionais e coletivas

24/03/15 – Fórum dos
Movimentos Sociais: 
CUT e mais 50 entidades 
juntas em
defesa da democracia, 
com liberdade e 
desenvolvimento.

24/05/15 – FETSS:
SindSaúde-SP faz parte 
da diretoria eleita

28/08/15 – CUT/SP: 
Eleita nova direção  
período 2015-2019

Trabalhadores públicos estaduais da saúde conseguiram reverter 464 demissões de temporários 
na Sucen, após manifestação em frente à Superintendência de Controle de Endemias, no centro da 
capital paulista, dia 09/12.

A Sucen garantiu que irá rever a contratação não mais por três meses, mas por um ano.

Em entrevista ao SPTV/Globo, a vice-presidenta do SindSaúde-SP, Cleonice Ribeiro, reforçou 
que a entidade tinha conhecimento sobre o término do contrato dos trabalhadores temporários. “A 
população não pode sofrer com isso”, reforçou, responsabilizando o Governo de São Paulo.

Vitória do SindSaúde-SP
Manifestação reverte 464 demissões na Sucen

MOBILIZAÇÃO GERAL
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PRE$TANDO CONTA$
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MOBILIZAÇÃO 2016-2018
Em 2015, os trabalhadores da Saúde realizaram o 11º Congresso do SindSaúde-SP. O debate, que começou em fevereiro e terminou em agosto, alcançou 
190 unidades de saúde no estado, 4.450 participantes e 292 delegados na etapa estadual, eleitos nas etapas locais e regionais que aprovaram mais de 300 
resoluções para o próximo período.

Foi um importante momento de reflexão e será um grande desafio para a nova direção, os próximos delegados sindicais de base e todos os trabalhadores 
da Saúde colocar em prática essas resoluções que com certeza trarão grandes conquistas para todos.

Delegados em plenário votando as
propostas para o próximo período

Combater propostas que visem
lucros para a iniciativa privada...

Lutar para que o direito à progressão
seja estendido a todos da saúde...

Combate intenso ao assédio
moral...

Congregar na base a representação
de todos estaduais da saúde de SP...

Melhorar os investimentos no
SUS...

Mesa de abertura do 11º
Congresso do SindSaúde-SP

Reorganizar as ações dos
conselhos municipais...

Clareza nas informações jurídicas,
com presença dos advogados...

Lutar pelo Regime Jurídico Único
e Plano de Carreira...

Sistema participativo na gestão e
finanças do sindicato...

Fim da precarização com
valorização dos trabalhadores...

Mesa 1: Desafios aos trabalhadores
do SUS e o papel da mídia

COMSATs funcionando e com
equipe multidisciplinar...

Que o SindSaúde-SP construa
uma colônia de férias ou...

Fortalecer aliança com usuários...

Fazer uma mesa na SES específica
para discutir os aposentados...

Mesa 2: Papel do Legislativo na
construção do SUS

Lutar por um SUS que atenda as
necessidades dos trabalhadores...

Política de comunicação envolvendo
todo o trabalho sindical...

Aumentar e melhorar o
atendimento no balcão e telefônico...

Algumas assembleias estaduais e
conselhos de DSB no interior...

Mesa 3: Saúde do trabalhador:
enfrentar o assédio moral

Fazer boletins informativos...

Modernização na interação entre o
sindicato e os trabalhadores...

Estender a conquista das 30 horas
para todos da saúde...

Fortalecer a luta para que a
Convenção 151 seja aprovada...

SUS 100% público, universal...

Mesa 4: Desafios do financiamento,
gestão e controle social do SUS

Formação direcionada a todos os
trabalhadores na saúde...

Maior integração entre diretores,
secretários e DSBs ...

Formação para DSBs participar de
COMSATs...

Implementar mesas de negociações
em todos os locais de trabalho...

Maior participação dos
trabalhadores no controle social...


