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telejornal. A notícia só aparece quando este mesmo 
profissional comete um erro.  E aí o mal já está feito. 
Espremido por um horário massacrante e uma dis-
tribuição desumana de trabalho (muitas vezes ele 
toma conta sozinho, durante um plantão, de até 
dez pacientes), o profissional da saúde, na maio-
ria das vezes, é mais uma vítima deste processo. O 
sistema injusto pune sempre quem está na ponta 
da agulha, ou seja, aquele que cuida do doente. 
Os que crucificam o profissional da saúde por even-
tuais erros, esquecem-se das milhares de vidas que 
eles salvam diariamente, mesmo atuando em con-
dições desumanas como a da maioria dos hospitais 
públicos e em muitos da área particular. Por isso 
mesmo, uma das nossas principais reivindicações na 
Campanha Salarial e Social deste ano é pelo tra-
balho decente na saúde. Vamos à luta!
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Expediente

A luta pelo trabalho decente na saúde
É com imenso pesar que constatamos um número 

cada vez maior de acidentes de trabalho na saúde. 
É assustador o quadro registrado nos últimos anos. 
Ao mesmo tempo, e de forma paradoxal, a catego-
ria da saúde nunca esteve tão mobilizada na luta 
por suas reivindicações; antenada em novas pro-
postas, unida em nível nacional, usando inclusive 
as redes sociais para traçar suas estratégias de luta 
em busca de melhorias salariais e de condições de 
trabalho. 

Como explicar, então, este contraditório? Quem 
trabalha na área da saúde sabe que não é fácil 
manter uma ação preventiva na dinâmica e mas-
sacrante rotina diária de um ambiente hospitalar. 
Os acidentes com perfurocortantes - agulhas, ca-
teteres, gelcos e outros - são os mais frequentes. A 
picada da agulha contaminada é apenas a ponta 
sangrenta de um drama que começa no topo da 
pirâmide, ou seja, na gerência e repasse das ver-
bas públicas e privadas. O acidente silencioso, que 
não mata na hora, mas contamina para sempre, 
assombra diariamente milhões de trabalhadores da 
saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem e toda 
a equipe que tem contato direto ou indireto com 
o paciente. O drama humano, do profissional con-
taminado em ambiente hospitalar, não é notícia no 

Carta do Presidente
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>> Conquistas

Dr. José Lião de Almeida
Presidente do SINSAUDESP e da CNTS 

Deputado Ramalho se compromete
a apoiar a luta pelas 30 horas

Ao ser empossado em janeiro, o 
depu tado estadual Antonio de Sousa 
Ramalho iniciou a luta, junto com o Sin-
dicato, pelas 30 horas semanais para a 
enfermagem em todo o Estado de São 
Paulo. O compromisso foi anunciado em 
café da manhã no SinSaudeSP, do qual 
participaram, além do deputado eleito, 
o Presidente do Sindicato e da CNTS, 
José Lião de Almeida e o Secretário-
Geral, Joaquim José da Silva Filho e ou-
tros membros da diretoria do Sindicato. 
Durante o café da manhã, foi aberto um 
debate com o sindicalista, que abordou 
diversos temas de importância para a 
categoria. 
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III Encontro de Cipeiros reúne mais de 300 pessoas no SinSaudeSP

>> Luta

Jornada 12 x 36 com duas folgas é confirmada pelo TST
Mais uma conquista do SinSaudeSP para a categoria!

O evento já se tornou uma realização tradicional dentro da agenda do SinSaudeSP

O III Encontro de Cipeiros, que reu-
niu mais de 300 pessoas no SinSaudeSP, 
foi um sucesso, não só pelo público, mas 
também pelo interesse que despertou nos 
participantes. Os assuntos abordados a-
traíram o interesse da plateia, que ouviu 
com atenção as palestras de renomados 
especialistas sobre acidentes de trabalho 
com material biológico: análise e controle; 
riscos por radiação ionizante em serviços 
de saúde: identificação e controle, esque-
ma de imunização em serviços de saúde 
e assédio moral. “É necessário o trabalho 

conjunto entre governo, parlamentares, 
trabalhadores e empregadores, no senti-
do de refletir acerca das condições de tra-
balho dos profissionais da saúde e buscar 
soluções, abordando todo o ambiente de 
trabalho” – disse o Dr. José Lião de Almei-
da, presidente do SinSaudeSP e da CNTS. 

O evento já se tornou uma realização 
tradicional dentro da agenda do SinSau-
deSP. A diretoria da entidade tem anota-
do em seu planejamento para o próximo 
ano de 2013 realizar o maior número pos-
sível de atividades de mobilização, cons-

cientização e luta, visando melhorar as 
condições de trabalho e saúde dos profis-
sionais do setor. “A complexidade da ati-
vidade produtiva em serviços de saúde e 
as legislações trabalhista e previdenciária 
vigentes demonstram que, para se obter 
resultados na melhoria das condições dos 
ambientes de trabalho neste segmento 
torna-se necessário unir esforços de todo 
os envolvidos. O Sindicato está fazendo a 
sua parte” – ressaltou o Dr. Joaquim José 
da Silva Filho, Secretário-geral do SinSau-
deSP. 

Em recente audiência com o mi-
nistro João Carlos Dalazen, presi-
dente do TST, o Dr. José Lião de Al-
meida, presidente do SinSaudeSP e 
da CNTS, esclareceu o magistrado 
sobre a necessidade da edição de 
uma súmula que garantisse à ca-
tegoria a jornada 12 x 36 com duas 
folgas mensais. Na ocasião, o presi-
dente do TST se comprometeu a 
resolver o assunto e, logo em segui-
da, veio a confirmação: a súmula 
garantindo a jornada 12 x 36 com 
duas folgas foi publicada e já está 
em vigor. “É uma vitória históri-
ca do movimento sindical”, disse 
o Dr. Joaquim José da Silva Filho, 
Secretário-geral do SinSaudeSP, 
que sempre defendeu a tese do 
pagamento em dobro dos feriados 
oficiais de cada mês.

Veja abaixo a íntegra da Súmula:      

"É válida, em caráter excepcional, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de 
descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de 
trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro 
dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional 

referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas."

>> Conquistas
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Campanha Salarial e Social 2013Campanha Salarial e Social 2013

Conquistas do SinSaudeSP para a categoria

Vamos garantir nossas principais conquistas!  

Aviso 
Prévio 

Proporcional

Auxílio
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Feriados 
Trabalhados 
em Jornada 

12 x 36

Estabilidade 
na pré-

aposentadoria

Estabilidade 
da

gestante

Falta para 
levar o filho ao
médico deve ser 

abonada
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Campanha Salarial e Social 2013Campanha Salarial e Social 2013

Bandeiras de luta do SinSaudeSP para 2013

Vamos garantir nossas principais conquistas!  

Jornada de 
30 horas 
semanais

(PL 2.295/2000)

Formação e 
qualificação 
profissional 
na saúde 

Combate 
à terceirização 

na saúde
Implantação 

da NR-32

Combate 
ao assédio 

moral 
no trabalho

10% a mais 
para o SUS Em defesa 

do Sistema S
 de saúde 

Piso Salarial 
para a 

Enfermagem
(PL 4.924/09)

Assembléia dia
01/02/2013, 

às 10 horas, na 
sede central!
Compareça!
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Venha lutar e participar da mobilização! 
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IGUALDADE DE 
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Na discussão sobre mudanças na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), vale ressaltar que “os 
trabalhadores precisam de mais direitos e não de 
menos”. A avaliação é do sociólogo e professor da 
USP, Ruy Braga. Para ele, o crescimento do número 
de acidentes e o aumento do trabalho precário é 
uma das conseqüências desastrosas de uma década 
de política econômica lulista - que agora revela sua 
face mais sombria, como mostra o “pibinho” que a 
Dilma quer esconder a todo custo. Segundo o pro-
fessor Ruy revelou em recente entrevista ao jornal 
Folha de S. Paulo, talvez até sejam necessárias al-
gumas mudanças na CLT, mas não naqueles pontos 
defendidos pelo governo e pelos patrões. Essas alte-
rações só trarão mais precarização dos direitos dos 
trabalhadores. Na realidade, a força de trabalho 
brasileira é muito barata, a mais-valia - já bastan-
te explorada -, está no limite da exaustão; espremi-
da pelo setor financeiro, que continua a manter a 
hegemonia de mercado. O que o trabalhador bra-
sileiro precisa é de mais direitos e cláusulas contra 

demissões imotivadas e em massa – além de um 
urgente programa de qualificação profissional. Ao 
contrário do que apregoam os arautos do trabalho 
precário, precisamos é de trabalho decente e não da 
subtração de conquistas históricas, ou simplesmen-
te sermos trocados por trabalhadores estrangeiros 
“qualificados”. Por isso mesmo, em nossa Cam-
panha Salarial e Social de 2013, as principais 
bandeiras de lutas são: aumento real, redução da 
jornada, PLR para todos, trabalho decente, quali-
ficação profissional, igualdade de oportunidades e 
muito mais. Una-se ao SinSaudeSP e venha lutar 
pelos seus direitos! 
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Em defesa da CLT

Dr. Joaquim José da Silva Filho
Secretário-Geral do SINSAUDESP 

e Diretor da Força Sindical

>> Últimas notícias

Visando ampliar cada vez mais 
sua atuação em benefício da cate-
goria, o SinSaudeSP está ocupando 
espaço nas redes sociais. Através do 
Facebook, blogs e Twitter, os inte-
ressados em se informar e dar suas 
opiniões e sugestões podem parti-
cipar das campanhas de luta por 
melhores salários e condições de 
trabalho. Participe!

SinSaudeSP nas 
Redes Sociais

>> Lutas

Assembléia Campanha 
Salarial 2013

Assembléia Campanha Salarial 2013 
Taubaté

04/02 - 11:00h

Veja como garantir sua estabilidade 
na pré-aposentadoria

Uma das conquistas do SinSaudeSP para a categoria da saúde é a 
que consta na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) - cláusula 28ª do 
SINDHOSP e 22ª do SINDHOSFIL -, que garante a estabilidade aos tra-
balhadores em época de aposentadoria.

No entanto, para garantir este importante benefício é necessário que 
a trabalhadora com 25 anos de serviço e o trabalhador com 30 anos de 
serviço, ou seja, no momento em que estiverem prestes a se aposentar, 
façam a sua contagem de tempo no Departamento de Aposentadoria 
do Sindicato, ou no INSS, e apresentem este documento no RH da em-
presa onde trabalham atualmente.

Por isso, fique atento: trabalhador da saúde não pode ser demitido 
se estiver em época de pré-aposentadoria. Para garantir este direito é 
preciso informar o RH.

Rua Visc. de Rio Branco, 461 
6º andar - sala 606. Compareça!Rua Padre João, 94. Compareça!

Mogi das Cruzes - 07/02 - 10:00h
Suzano - 07/02 - 14:00h
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Atividades:
•	Seminários	sindicais;
•	Excursões	temáticas;

Benefício	para	os	sócios!

•	Temporadas	de	lazer	para	associados	e	dependentes,	
e	convidados	de	sócios.

Forme	seu	grupo	e	venha	para	a	praia!

Colônia	de	férias	do	SinSaudeSP	em	Peruíbe

>> Luta

Dr. Lião empossa nova diretoria 
da Federação da Saúde do MS

A cerimônia contou com a presença de dirigentes e representantes de 
trabalhadores da saúde de todo o Brasil

O presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde (CNTS) e do SinSau-
deSP, Dr. José Lião de Almeida, empossou re-
centemente as novas diretorias do Sinsaude de 
Campo Grande e da Federação da Saúde do 
Mato Grosso do Sul. 

A cerimônia contou com a presença de di-
rigentes e representantes de trabalhadores da 
saúde de todo o Brasil, com destaque para o 
Secretário-geral da CNTS, Valdirlei Castagna, e 
do 2º vice-presidente do SinSaudeSP e diretor 
da CNTS, Geraldo Isidoro de Santana. 

“Fomos levar a solidariedade da CNTS e do 
SinSaudeSP a esta nova diretoria, da qual espe-
ramos um bom desempenho na luta em defesa 
dos direitos da categoria”, disse o Dr. José Lião de 
Almeida.



Conheça os novos cursos que o 
SinSaudeSP oferece para sua 

capacitação profissional

Inscrições: cursos@sinsaudesp.org.br / 
joaquim@sinsaudesp.org.br / 

www.sinsaudesp.org.br
Telefones: 3345-0035 / 3345-0050

Rua Tamandaré, 393 - Aclimação - São Paulo - SP

INSCRIÇÕES ABERTAS, VAGAS LIMITADAS!!!

PREÇOS PROMOCIONAIS 
PARA SÓCIOS, TRABALHADORES DA SAÚDE 

E SEUS DEPENDENTES (FILHOS E NETOS)

INFORMÁTICA BÁSICA

LIMPEZA E HIGIENE HOSPITALAR

CÁLCULO DE RESCISÕES 
TRABALHISTAS

CÁLCULO DE MEDICAÇÃO

CUIDADOR DE IDOSOS

ATUALIZAÇÃO EM FERIDAS

RECEPCIONISTA HOSPITALAR

IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS
(CONVENCIONAL E SINTÉTICA)

PRIMEIROS SOCORROS - APH

SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO 
(EJA - EAD)


