
Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais no Estado do Rio de Janeiro

- Luta pelo reajuste do Piso Salarial em 10%, atingindo R$ 2.047,58 conforme Lei Estadual 6.402/2013.

- Acompanhamento parlamentar em Brasília ao PL 5.979/2009, que fixa o Piso Salarial Nacional para os 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais.

- Luta contra o “ATO MÉDICO” como signatário da Carta de Repúdio elaborada pelo CNS, signatário do 
Manifesto das Entidades Profissionais da Saúde, divulgação de petição pública online, visitas aos deputados e 
senadores no Congresso Nacional, participação de entrevistas e chamadas em rádio e mobilização nas ruas 
junto com outras entidades.


- Luta contra a privatização do SUS:

        - No Rio de Janeiro resistência contra a Empresa Municipal de Saúde (Rio Saúde).
        - Em Brasília resistência contra a EBSERH.

- Renovação do mandato do SINFITO-RJ representando a FENAFITO no Conselho Nacional de Saúde e no 
Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde (FENTAS).

- Signatário do Manifesto em Defesa do SUS e pela extinção de subsídios públicos para planos e seguros de 
saúde.

- Relatoria do “Manifesto Sindical” contruído no II Fórum Sindical do XX Congresso Brasileiro de Fisioterapia 
da AFB – Fortaleza.

- Moção de Repúdio à telenovela “Amor à Vida” da Rede Globo, que retratou indevidamente o exercício 
profissional dos Fisioterapeutas.

- Implantação da PESQUISA OPERACIONAL SOBRE HOME CARE em parceria com o Grupo Conexão Homecare.

- Participação nas Manifestações Populares de Junho, levantando as bandeiras pelos trabalhadores do SUS, 
pela Reforma Política e Tributária e contra a corrupção.

- Participação do Dia Nacional de Luta (11 de julho) das Centrais e Sindicatos brasileiros, levantando as 
bandeiras: fim do fator previdenciário, reajuste digno para os aposentados, mais investimentos em 
saúde/educação/segurança, transporte público de qualidade, fim do PL 4330 (amplia as terceirizações), 
reforma agrária, e fim dos leilões do petróleo.

- Participação ativa no Movimento Saúde+10, coletando assinaturas para o Projeto de Lei Popular (PLP) que 
destina 10% das receitas brutas da União à saúde.

- Inclusão das categorias no Projeto de Lei 440/2011 (cria o Programa Estadual de Assistência Domiciliar 
Interdisciplinar para crianças e adolescentes no RJ) durante tramitação na Comissão de Constituição e 
Justiça da ALERJ.

- Inclusão das categorias no Projeto de Lei 2.208/2013 (dispõe sobre a implantação dos Centros de 
Deficientes Mentais e Autistas no estado do RJ).

- Inclusão das categorias na Lei Estadual 6.505/2013 (dispõe sobre a alteração das cargas horárias dos 
servidores da Secretaria de Estado de Saúde e do IASERJ para 24h semanais).

- Participação no Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

- Reunião com o vice-prefeito e participação em 03 assembleias dos servidores municipais do Rio de Janeiro 
para reivindicação do PCCS (Plano de carreira, cargos e salários).

- Reunião com membros da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para discussão da Rede de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional no SUS.

- Reunião com deputados estaduais reivindicando apoio à inclusão de vagas para Fisioterapeutas e 
ampliação dos quadros de Terapeutas Ocupacionais no DEGASE.

- Reunião com o Ministro da Previdência Social – Garibaldi Alves e a Central Sindical UGT (União Geral dos 
Trabalhadores) em São Paulo.

- Participação de visita conjunta ao Centro de Apoio ao Trabalhador (São Cristovão – Rio de Janeiro) com o 
Ministro do Trabalho e Emprego – Manoel Dias, e o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Rio 
de Janeiro – Antônio Albuquerque.

- Participação na Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador do Conselho Estadual de Saúde do RJ.

- Reunião com o Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói para debater a 
inclusão dos Terapeutas Ocupacionais e Fisioterapeutas nas políticas públicas do município.

- Reunião com a Secretaria de Saúde de Barra Mansa para ampliar a atuação dos Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais no município.

- Participação no Conselho de Previdência Social da Gerência Centro – RJ.

- Participação no grupo de trabalho que protocolou pedido de emenda parlamentar ao Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) 

nº 34/2011, que trata sobre a Carreira de Médico de Estado. Requisitou-se a substituição do termo “médico” 
por “profissionais de saúde” diretamente ao Ministro da Saúde.

- Participação em reuniões e audiências sobre o PL 4.747/2010, que trata da regulamentação da Terapia 
Ocupacional.

- Participação na audiência pública da ALERJ sobre o PL 4.330/2004 (que amplia as terceirizações) 
posicionando-se contrário a aprovação do texto.

- Requisição de esclarecimentos ao CREFITO-2 quanto a carga horária semanal dos fiscais fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais do órgão.

- Recepção dos diretores do SINFITO-MG, compartilhando planos e projetos.


- Participação e apoio em Eventos:
































- Comemoração dos 25 anos de existência do SINFITO-RJ em solenidade na ALERJ oferecida pelo Deputado 
Luiz Paulo “Moção de Louvor e Aplausos” destinada ao sindicato, ao atual presidente e aos ex-presidentes. 


- Ações Jurídicas: 






- Benefícios oferecidos: 

RELATÓRIO 2013 – SINFITO RJ – Ano XXV 

- Posse da nova Diretoria da CNPL (Confederação Nacional dos Profissionais Liberais) em Brasília.
- I Congresso da IACES/BRASIL no Rio de Janeiro.
- I Fórum de Saúde Funcional em Terapia Ocupacional do CREFITO 2.
- XX Congresso Brasileiro de Fisioterapia – Fortaleza, organizado pela AFB (Associação de Fisioterapeutas do 
Brasil).
- I Fórum sobre Organização Política na Fisioterapia e a evolução da Fisioterapia Esportiva, realizado na FABA 
(Faculdade Bezerra de Araújo).
-  Simpósio de Fisioterapia em Neonatologia do HUPE/UERJ.
- IV CIRNE – Fórum de Políticas em Fisioterapia.
- I Encontro de Fisioterapia do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE).
- I Encontro Nacional para Fortalecimento do Controle Social no SUS, organizado pelo CNS.
- III Congresso Nacional de Fisioterapia da UFRJ – CONAFISIO/UFRJ.
- II Plenária Nacional de Entidades Filiadas à UGT (União Geral dos Trabalhadores), em SP.
- XIV Jornada Científica do CREFITO-2.
- III Jornada de Fisioterapia da Anhanguera – Niterói.
- Jornada de Fisioterapia do Hospital Samaritano.
- Debate sobre “Fisioterapia nas Políticas de Saúde” do Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE.
- Cerimônia de Posse do novo Diretor do HUCFF/UFRJ.
- Visitas aos seguintes locais: Instituto Nacional de Cardiologia (INC), Universidade Estácio de Sá (Niterói e 
Macaé), Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), 
Universidade Veiga de Almeida – UVA (Maracanã), Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), Instituto Superior 
de Ensino do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora 
- ISECENSA (Campos dos Goytacazes), Centro Municipal de Reabilitação Física de Volta Redonda (CEMURF), 
Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ.

a) ajuizados processos trabalhistas; 
b) homologações de rescisões contratuais; 
c) atendimentos para esclarecimentos e orientação por telefone e e-mail;
d) visitas a empresas denunciadas por práticas trabalhistas irregulares.

a) Desconto em Curso de Pós-graduação (IBMR e IPOG);
b) Desconto em Planos de Saúde (Bradesco); 
c) Plano Odontológico (OdontoPrev / CEDOM); 
d) Banco de células-tronco (CELLPRESERVE); 
e) Desconto para compras no WALLMART.


