
para superar as perdas, de cento e trinta e 
cinco reais do salário base da enfermagem nível 
médio, passando então de R$ 545,00 para R$ 
680,00 para o técnico em enfermagem e R$ 
650,00 para o auxiliar em enfermagem,  que 
para nós já é a primeira de várias vitórias que, se 
Deus quiser, alcançaremos. Vamos à luta! Filie-
se ao SINDATE-DF.

Jorge Viana

“Entendemos que esse é 
um passo importante para 
categoria, que acreditando no 
seu sindicato seremos mais 
forte”

João Cardoso
Presidente

“Chegamos, caros colegas, chegamos para por 
um basta nessa tirania, nessa escravidão que 
vemos sofrendo. Chegamos com vontade de 
resgatar a essência do sindicalismo, trabalhar 
pelo trabalhador, defender e 
lutar pelos interesses da nossa 
categoria, afinal, O Sindate-DF  
é 100% auxiliar e técnico em 
enfermagem”

Jorge Viana 
Dir. Administrativo

Agora com o sindicato específico da categoria, 
os auxiliares e técnicos em enfermagem 

junto ao SINDATE-DF correm atrás do prejuízo. 
Há anos a categoria vem sendo massacrada e 
explorada pelos empresários donos de hospitais 
e clínicas de saúde no DF. O piso salarial era 
de R$ 545,00 negociados na convenção de 
2009/2010 pelo sindicato que os representava 
naquela época.  Não bastando, ainda vários 
conflitos e péssimas relações de trabalho fizeram 
com que o grito que esteve preso na garganta 
começasse a ecoar. Precisamos Mudar

24,7% de aumento para categoria

Em 1° Convenção Coletiva com o Sindicato 
Brasiliense de Hospitais, Casas De Saúde e 

Clínicas – SBH, o Sindate-DF obteve um reajuste 
para os auxiliares e técnicos em enfermagem 
de quase 25%  sobre o salário base. Depois de 
restabelecido o registro sindical em outubro de 
2010 verificamos que a categoria estava sem 
convenção desde setembro, mês da data-base. 
Agimos rapidamente para minimizar o prejuízo, 
porque sabemos que há anos os profissionais de 
enfermagem de nível médio da iniciativa privada 
estiveram desamparados e que, ao longo dos 
anos os reajustes variavam  apenas entre 5% e 
8%. Depois de meses tentando consertar os erros 
do outro sindicato conseguimos em negociação 
com SBH um aumento, ainda que insuficiente 
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Editorial

Uma nova fase está sendo vivida pelo 
Sindate-DF, fomos reconhecido 

oficialmente pelas autoridades do 
Judiciário e do Executivo, bem como 
pelas outras  entidades de classe, 
realizamos nossa primeira Convenção 
Coletiva de Trabalho – CCT, relativo 
aos nossos colegas que trabalham na 
iniciativa privada, estamos em negociação 
oficial com o GDF por meio da mesa 
permanente de negociação, onde somos 
titulares, para que possamos discutir o 
rumo da saúde no D.F, também somos 
membro titular do Conselho de Saúde do 
DF.
 Para dinamizar e facilitar o contato 
dos profissionais de enfermagem de nível 
médio com o sindicato foi implantado o 
Projeto Sindate-Ajur o qual leva assistência 
jurídica itinerante ao trabalhador. Assim 
poder tirar dúvidas, fazer reclamações, 
saber sobre processos em andamentos, 
e etc. E para este projeto funcionar foi 
comprado uma Sprinter e transformada 
em escritório volante com todos os 
materiais necessários para que o 
advogado e sua equipe  possa trabalhar 
com tranquilidade e passar informações  
de maneira correta.
 Isso é só o começo de uma 
longa jornada que nossa equipe tem 
que percorrer, entretanto, precisamos da 
ajuda de vocês, membros da categoria, 
para que juntos  possamos chegar à 

vitória plena e essa 
vitória só será plena 
quando conseguirmos 
as 30 horas semanais 
e um salário digno.

João Cardoso da Silva
Presidente 

Conselho Regional de Quem?

Para nós do Sindate a sigla COREN não 
significa Conselho Regional de Enfermagem, 

e sim, Conselho Regional dos Enfermeiros, 
pois na própria Lei nº 5. 905/73 que criou o 
Conselho Federal e Regionais de Enfermagem 
(Cofen e Corens) proíbe os profissionais de 
nível médio de serem eleitos como presidente e 
vice-presidente e delegado eleitor dos Corens, 
e o que é pior, não podemos nem participar do 
Cofen, Conselho Federal de Enfermagem  que é 
composto obrigatoriamente por profissionais de 
enfermagem de nível superior. 
 Como pode um conselho que a 
sua manutenção financeira  é assegurada 
quase toda  pelos auxiliares e técnicos em 
enfermagem por serem os maiores contribuintes 
financeiros e não poderem ocupar cargos de 1º 
escalão como presidente ou vice- presidente?  
Privilegiam a enfermagem graduada, ignorando 
os profissionais de nível médio como se não 
tivéssemos capacidade intelectual de condução 
do sistema. Ora, os conselhos criados nas 
pressas, sem nenhuma discussão com a 
categoria “enfermagem” de nível médio, não 
podia ser diferente. 
 Com uma redação inconstitucional 
e preconceituosa chega a pular aos olhos a 
discrepância que ainda prevalece. Está na hora 
de mudar. Com a criação desse sindicato, e 
os demais que estamos ajudando em todo o 
Brasil esperamos que a categoria se manifeste 
contrário à  essa lei  da época da ditadura.  A 
prevalência desta lei nos dias atuais é uma 
afronta ao Estado Democrático de Direito destes 
trabalhadores. Portanto, vamos à luta  requerer 
os nossos direitos de igualdade. 
Muda-se a Lei ou criaremos os Conselhos 
Federal e Regionais dos Auxiliares e Técnicos 
em Enfermagem em todo o Brasil. VIVA A 
DEMOCRACIA!

HORA DE
MUDAR!
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 O SINDATE – DF acredita que os 
filiados devam se orgulhar pelo sindicato que 
luta e consegue vantagens, por isso cada 
vez mais, empresas sérias formam parcerias 
para melhor atender nossos filiados. 

 Buscando sempre benefícios para os 
profissionais que desejam ingressar em um 
curso de nível superior, mas que nem sempre 
tem condições para isso, O SINDATE-DF 
fechou importantes parcerias com diversas 
instituições de saúde e de ensino. Todo 
associado e/ou filho(a)  também  terão entre 
5% a 55% de descontos nas mensalidades 
de quaisquer cursos presenciais nas 
Instituições de ensino  conveniadas.

 

 Sendo tesoureira do Sindate não 
poderia deixar de lembrar aos colegas para 
lerem todos os meses seus contracheques 
e fazerem denuncias se houver alguma 
irregularidade, principalmente sobre os 
valores de gratificações como insalubridade, 
adicional noturno e horas extras. Pois 
sabemos que há uma resistência por parte 
dos patrões  em pagar esses benefícios 
corretamente. 

Elza Reis Almeida
Dir. Financeira

SINDATE-DF E FACULDADES JK fazem 
parceria pensando em seu futuro, desconto 
de até 55% nos cursos de graduação e pós 
- graduação e 20 a 50%  nos cursos de 
primeiro ao segundo Grau nos colégio JK. 
Para ter este beneficio filie-se ao SINDATE.

 “Buscamos sempre benefícios para o 
profissional, e essas parcerias dão uma boa 
oportunidade para aqueles que pretendem 
dar uma melhor condição de estudo aos filhos, 
ou até mesmo, para aqueles que desejam ter 
um curso superior. Ficamos felizes em poder 
oferecer ao nosso associado esse ensino de 
qualidade nas Instituições conveniadas”

Newton Batista 
Diretor SINDATE-DF 

Convênios

Campanha de Valorização

 O mês de maio foi marcado 
pelas comemorações da “Semana da 
Enfermagem”, mas os eventos quase 
nunca ressaltam o dia do auxiliar e 
técnico em enfermagem, comemorado 
em 20 de maio, e pela primeira vez, 
uma entidade de classe (Sindate) 
homenageou os profissionais de 
enfermagem nível médio expondo 
“Outdoors” pela cidade. O objetivo 
era mostrar a importância que esses 
profissionais tem na saúde, que para a 
maioria da população são atribuições 
apenas dos médicos e enfermeiros. 

Atenção no seu
contracheque!
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É quando um ou mais 
chefes expõem 

os trabalhadores em 
situações humilhantes 
e constrangedoras, 
repetitivas e prolongadas 
durante a jornada de 
trabalho e no exercício 
de suas funções, isso 

vem ocorrendo com frequência, abalando 
a autoestima dos trabalhadores, fazendo 
muitos até desistirem do emprego. 
 Nota: O assédio moral pode ser de 
baixo pra cima e entre colegas.

Jorge Viana/ Monica

Assédio Moral

Se você foi vítima
de assédio moral

 no trabalho ligue e
denuncie pra o
 SINDATE-DF

3458-2660
sindate.df1@gmail.com

Conheça quem são os Diretores e onde trabalham.

Presidente: João Cardoso - Aposentado B.C
Dir. Administrativo: Jorge Viana - SAMU-DF
Dir. Financeira: Elza Aparecida - HBDF
Dir. Ass. Jurídicos: Newton Cleiton - SAMU-DF
Dir. de Formação Sindical e Qualificação Profissional: Márcia Pereira - HBDF
Dir. de Cultura. Esporte e Lazer: Joseane Alves Jacob - H. ANCHIETA
Dir. Suplente: Primeiro Suplente - Ana Paula Martins de Oliveira - SAMU-DF
Dir. Suplente: Segundo Suplente - Paulo de Jesus Costa - CS02 GAMA
Dir. Suplente: Terceiro Suplente - Maurício de Lima Ferreira - HRT
Dir. Suplente: Quarto Suplente - Moisés de Miranda e Silva - CS05.PLANALTINA
Conselho Fiscal Titular: Maria do Carmo Pena da Silva - CS CRUZEIRO
Conselho Fiscal Titular: Vandelson Clementino Alves - H.SANTA LÚCIA
Conselho Fiscal Titular: Paulo Roberto Almeida Oliveira - SAMU-DF
Conselho Fiscal Suplente: Dilvan dos Anjos Muniz - INCOR -HFA
Conselho Fiscal Suplente: Maxwell de Oliveira - H. SANTA MARTA
Conselho Fiscal Suplente: Jackeline Priscila da Silva - H. ANCHIETA 

SCS QD 01 ED. MÁRCIA SALA 604 - TEL. (61) 3458-2660/ 3033-7084

Pergunte ao 

Sindicato

Mande emails com suas

dúvidas jurídicas - 

juridicosindate@gmail.com

Acesse www.sindatedf.com.br

e denuncie qualquer 

irregularidade no seu trabalho.


