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SindSaúde/MG em parceria com a CNTSS
investe nos agentes ACS e ACE da região
SindSaúde/MG em parceria com a CNTSS/CUT, no dia 12 de
julho, realizou assembléia geral na cidade de Montes Claros, ao norte
de Minas Gerais, para 400 agentes comunitários de saúde e de
endemias.
Na abertura da assembléia, o diretor do SindSaúde/MG e
Secretário Geral da CNTSS/CUT Renato de Barros, ressaltou a
importância do trabalho que vêm sendo desenvolvido pelos agentes
comunitários, tanto de saúde como de endemias e a necessidade de
se organizarem como categoria no estado de Minas Gerais como
também nos demais estados.
Fernando Cândido, presidente do Sindacs/Al e diretor da
CNTSS/CUT fez o debate sobre a necessidade de organização da
categoria para fazer a luta pela regulamentação do piso, ou seja, a
regulamentação da EC-63. Esteve também presente, Reginaldo
Thomaz, representando a CUT/MG afirmando mais uma vez a luta
que a CUT vem realizando na defesa dos direitos dos agentes
comunitários.
No final da assembléia, Renato de Barros colocou em votação a
proposta da criação de um núcleo dos agentes de saúde no norte de
Minas Gerais e a filiação dos agentes, que foi aprovado por
unanimidade.

Agentes comunitários ACS e ACE de vários estados
participam de curso de formação em Cajamar/SP
Agentes comunitários de saúde e de endemias dos sindacs de
AL, CE, PB, PE e SE e representantes dos sindicatos dos servidores
municipais, estarão nos dias 16 e de 17 de julho presentes no curso
de Técnicas de Negociação Coletiva no Setor Público, em
Cajamar\SP. Este curso esta sendo realizado pela CONFETAM em
parceria com a CNTSS.
Este é o segundo módulo e tem como objetivo propiciar o
conhecimento sobre orçamento público e os impactos na negociação
coletiva; refletir sobre a postura e argumentação em mesa de
negociação, além de ajudar o grupo na preparação para uma
negociação coletiva.

III Encontro Estadual de Trabalhadores
ACS e ACE E da atenção básica no Pará
No período de 09 e 10 de julho de 2010, O SINTESP/PA –
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde pública do Estado do Pará
realizou o seu o Seu III Encontro, com a participação de 49
municípios do Pará, cerca de 100 (cem) trabalhadores entre ACS,
ACE, Auxiliar, Técnicos de Enfermagem e enfermeiros.
O evento aconteceu no Auditório da Escola Superior de Educação
Física (UEPA), em comemoração aos 8 anos de reconhecimento da
profissão dos ACS e ACE. Com palestras com temais variados:
Resolução nº 151 OIT – Realizada pela Presidente da CUT/PA,
Saúde do Trabalhador e assedio Moral – Realizada pelo

representante do CEREST/PA, portaria Nº2.662, de 11 de novembro
de 2008 do Ministério da Saúde – Realizada pela representante da
ETSUS/PA (Escola técnica do SUS).
Moises Monteiro diretor de Administração do SINTESP/PA e
Coordenador do Evento, relata que o objetivo deste evento é fazer
formação política dos trabalhadores, que estão na base( município),
sendo que a diretoria executiva não pode estar todos os dias nos
locais de trabalho, por isso a importância de encontros como estes,
onde esclarece os direitos e deveres dos trabalhadores.
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SINDACS/BA promove Encontro
Regional dos ACS e ACE em Maragogipe
Apesar das fortes chuvas que caíram no recôncavo baiano, a Direção Estadual do SINDACS/BA e a Coordenação Regional de Maragojipe
mantiveram o compromisso com a categoria e realizaram o 1º Encontro Regional do SINDACS/BA, nos dias 3 e 4 de julho, no Mercado do Cajá.
Além de agentes da capital, o Encontro contou com a presença de profissionais de diversos municípios do interior, a exemplo de Amargosa,
Conceição de Feira, Varzedo, Dom Macedo Costa, São Roque, Conceição do Almeida e Lauro de Freitas.
Os coordenadores do SINDACS/BA mostraram a evolução do sindicato desde sua fundação, em 2002, passando pela luta pela aprovação da
PEC nº. 007 até a Lei Federal 11.350, pela participação do sindicato na Coordenação Nacional dos Sindicatos de ACS E ACE do Brasil, luta pela
incorporação dos ACE na Atenção Básica, Prêmio Edno Batista, Campanha Salarial 2010-2011 e a criação das regionais.
Como forma de titularizar os participantes do evento, os agentes que participaram das atividades nos dois dias do Encontro Regional
receberam um certificado.
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