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DECISÃO APÓS ASSEMBLEIA · 20/06/2018 - 09H20 

Servidores da saúde municipal em 
Teresina anunciam greve a partir do dia 5 
de julho 
A greve iniciará com uma Assembleia Geral no dia 5 de julho, em frente à FMS 
O mês de julho deve iniciar com greve nos órgãos da saúde municipal em Teresina. A decisão foi tomada 
por trabalhadores em Assembleia Geral conjunta realizada nesta terça-feira (19) em frente à Fundação 
Municipal de Saúde (FMS). O movimento paredista terá início no dia 5 de julho e partiu da convocação de 
quatro sindicatos, dentre eles o Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina 
(SINDSERM). A greve tem como uma das principais reivindicações evitar a retirada do adicional de 
insalubridade da categoria, medida que deve afetar os trabalhadores a partir do próximo mês. O valor da 
redução nos contracheques varia de R$ 800,00 a R$ 1.600,00. 

Assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, profissionais de radiologia, administrativos, agentes de 
portaria, técnicos de patologia, dentre outros estão na lista que deve ser atingida pela retirada da 
insalubridade. A informação chegou à categoria por meio de um memorando emitido pela Diretoria de 
Recursos Humanos da FMS datado do dia 21 de maio. 

    Imagem: Divulgação/Ascom 

“O memorando já inicia falando em questão de adequação financeira, uma justificativa totalmente sem 
sentido, onde o próprio documento se contradiz. Insalubridade e periculosidade são direitos 
condicionados ao local de trabalho onde o profissional exerce o seu trabalho, independente do cargo. 
Também não deve ser objeto de adequação financeira, pois não é um privilégio ou incentivo e sim um 
direito trabalhista, que não pode ser retirado arbitrariamente. Nesse sentido, achamos várias falhas nessa 
ameaça de retirada e tentamos negociar para evitar disputas judiciais. Para nós, essa decisão é ilegal”, 
afirmou Sinésio Soares, presidente do SINDSERM. 

No dia 11 de junho, o SINDSERM protocolou um pedido de reunião para tratar do assunto com o 
presidente da FMS, onde a resposta foi a possibilidade do encontro ocorrer após o retorno de uma 
viagem do presidente do órgão. Além do SINDSERM, o Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares 
de Radiologia (SINTTEAR), Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Piauí (SINDASPI) e Sindicato 
dos Farmacêuticos do Piauí (SINFARPI) decidiram acionar a justiça, o Ministério Público e a Delegacia 
Regional do Trabalho. 

https://180graus.com/geral/servidores-da-saude-municipal-em-teresina-anunciam-greve-a-partir-do-dia-5-de-julho
https://180graus.com/geral/servidores-da-saude-municipal-em-teresina-anunciam-greve-a-partir-do-dia-5-de-julho
https://storage.stwonline.com.br/180graus/uploads/ckeditor/pictures/1854511/1.jpg


“Retirar valores entre R$ 800,00 a R$ 1.600, 00 do contracheque de um servidor é um absurdo, um 
ataque brutal. Uma decisão que parte do gestor dentro do seu próprio gabinete, e nós verificamos que os 
locais de trabalho sequer foram visitados para a realização de laudos. A insalubridade é um direito 
nosso”, comentou o presidente do SINTTEAR, Luciano Cunha. “Eles não estão fazendo favor ao servidor. 
Somos concursados e merecemos respeito”, completou Alcidiana Carvalho, presidente do SINDASPI. 

A greve iniciará com uma Assembleia Geral no dia 5 de julho, em frente à FMS, e deve atingir todos os 
locais de trabalho da saúde municipal. Até lá, a categoria já programa novos atos e tentativas de 
negociação para reverter a decisão anunciada pela FMS. 

 

Fonte: Com informações da Ascom Sindserm 
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Servidores da saúde municipal 
anunciam greve a partir do dia 5 de 
julho 
O mês de julho deve iniciar com greve nos órgãos da saúde municipal em Teresina. A 
decisão foi tomada por trabalhadores em Assembleia Geral conjunta realizada nesta terça-
feira (19) em frente à Fundação Municipal de Saúde (FMS).  

O movimento paredista terá início no dia 5 de julho e partiu da convocação de quatro 
sindicatos, entre eles o Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de 
Teresina (Sindserm). A greve tem como uma das principais reivindicações evitar a retirada 
do adicional de insalubridade da categoria, medida que deve afetar os trabalhadores a partir 
do próximo mês. O valor da redução nos contracheques varia de R$ 800 a R$ 1.600. 

Assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, profissionais de radiologia, administrativos, 
agentes de portaria, técnicos de patologia, dentre outros estão na lista que deve ser atingida 
pela retirada da insalubridade. A informação chegou à categoria por meio de um memorando 
emitido pela Diretoria de Recursos Humanos da FMS datado do dia 21 de maio. 

“O memorando já inicia falando em questão de adequação financeira, uma justificativa 
totalmente sem sentido, onde o próprio documento se contradiz. Insalubridade e 
periculosidade são direitos condicionados ao local de trabalho onde o profissional exerce o 
seu trabalho, independente do cargo. Portanto, não deve ser objeto de adequação 
financeira, pois não é um privilégio ou incentivo e sim um direito trabalhista, que não pode 
ser retirado arbitrariamente”, afirmou Sinésio Soares, presidente do Sindserm. 

No dia 11 de junho, o Sindserm protocolou um pedido de reunião para tratar do assunto com 
o presidente da FMS. 

Além do Sindserm, o Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares de Radiologia 
(Sinttear), Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Piauí (Sindaspi) e Sindicato dos 
Farmacêuticos do Piauí (Sinfarpi) decidiram acionar a justiça, o Ministério Público e a 
Delegacia Regional do Trabalho. 

“Retirar valores entre R$ 800 a R$ 1.600 do contracheque de um servidor é um absurdo, um 
ataque brutal. Os locais de trabalho sequer foram visitados para a realização de laudos. A 
insalubridade é um direito nosso”, comentou o presidente do Sinttear, Luciano Cunha.  

A greve iniciará com uma Assembleia Geral no dia 5 de julho, em frente à FMS, e deve 
atingir todos os locais de trabalho da saúde municipal. Até lá, a categoria programa novos 
atos e tentativas de negociação para reverter a decisão anunciada pela FMS. 

Da Redação 
redacao@cidadeverde.com 
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Greve na Saúde de Teresina: 
sindicato denuncia desconto 

de até R$ 1,6 mil 
Assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, 

profissionais de radiologia, administrativos, agentes de 

portaria e técnicos de patologia estão entre os 

trabalhadores afetados 
20/06/2018 - Atualizado em: 20/06/2018, 10:08Publicado por: Edrian SantosEditado por: Edrian Santos 

Os servidores municipais da Saúde de Teresina anunciaram greve para o dia 
05 de julho, em decisão tomada em Assembleia Geral da categoria, realizada 
na última terça-feira (05/06), em frente à Fundação Municipal de Saúde (FMS). 
O movimento teve o apoio de quatro sindicatos, inclusive do Sindicato dos 
Servidores Municipais (Sindserm). As reivindicações cobram que se evite a 
retirada do adicional de insalubridade da categoria, o que corresponde a uma 
redução de R$ 800 a R$ 1,6 mil nos contracheques dos trabalhadores. 

 

No dia 11 de junho, o Sindserm protocolou um pedido de reunião para tratar do assunto 

com Silvio Mendes, presidente da FMS (Foto: Divulgação) 

Segundo os servidores, várias categorias serão atingidas com a retirada do 
benefício, das quais estão: assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, 
profissionais de radiologia, administrativos, agentes de portaria e técnicos de 
patologia. A informação sobre a decisão foi enviada à categoria por meio de um 
memorando, emitido pela Diretoria de Recursos Humanos da FMS, datado do 
dia 21 de maio. Pelo documento da pasta, a motivação da medida diz respeito 
a uma “adequação financeira”. 
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“Insalubridade e periculosidade são direitos condicionados ao local de trabalho 
onde o profissional exerce o seu trabalho, independente do cargo. Também 
não deve ser objeto de adequação financeira, pois não é um privilégio ou 
incentivo e sim um direito trabalhista, que não pode ser retirado 
arbitrariamente. Nesse sentido, achamos várias falhas nessa ameaça de 
retirada e tentamos negociar para evitar disputas judiciais. Para nós, essa 
decisão é ilegal”, afirmou Sinésio Soares, presidente do Sindserm. 

REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA 

No dia 11 de junho, o Sindserm protocolou um pedido de reunião para tratar do 
assunto com Silvio Mendes, presidente da FMS. Para os trabalhadores, o 
encontro foi inviabilizado porque o gestor estava viajando e que após retornar 
haveria a conversa com os manifestantes. Os quatro sindicatos resolveram, 
então, acionar a Justiça, denunciando a medida do Município ao Ministério 
Público e à Delegacia Regional do Trabalho. 

“Retirar valores entre R$ 800,00 a R$ 1.600, 00 do contracheque de um 
servidor é um absurdo, um ataque brutal. Uma decisão que parte do gestor 
dentro do seu próprio gabinete. Nós verificamos que os locais de trabalho 
sequer foram visitados para a realização de laudos. A insalubridade é um 
direito nosso”, comentou Luciano Cunha, presidente do Sindicato dos 
Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares de Radiologia (Sinttear). 

O OUTRO LADO 

Procurada pelo OitoMeia, A Fundação Municipal de Saúde informou que não 
foi notificada oficialmente e que, devido a isso, não vai se pronunciar. A greve 
iniciará com uma Assembleia Geral no dia 5 de julho, em frente à FMS. Todos 
os locais de trabalho da Saúde Municipal devem ser atingidos. A categoria 
ainda programa novos atos e tentativas de negociação para reverter a decisão 
anunciada pela fundação, até o dia da paralisação. 
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Funcionários da saúde de 
Teresina deflagram greve a 
partir de 5 de julho 
A greve tem como uma das principais reivindicações evitar a retirada do 

adicional de insalubridade da categoria. 

 

Servidores da saúde do município de Teresina. Foto: Divulgação / Ascom 

Em assembleia geral conjunta, realizada nesta terça-feira (19), em frente 

à Fundação Municipal de Saúde (FMS), quatro sindicatos de servidores 

da saúde aprovaram greve para o dia 5 de julho. Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM), o Sindicato 

dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares de Radiologia (SINTTEAR), 

Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Piauí (SINDASPI) e 

Sindicato dos Farmacêuticos do Piauí (SINFARPI). 
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A greve tem como uma das principais reivindicações evitar a retirada do 

adicional de insalubridade da categoria, medida que deve afetar os 

trabalhadores a partir do próximo mês. O valor da redução nos 

contracheques varia de R$ 800,00 a R$ 1.600,00. 

Assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, profissionais de 

radiologia, administrativos, agentes de portaria, técnicos de patologia, 

dentre outros estão na lista que deve ser atingida pela retirada da 

insalubridade. A informação chegou à categoria por meio de um 

memorando emitido pela Diretoria de Recursos Humanos da Fundação 

Municipal de Saúde (FMS). 

“Insalubridade e periculosidade são direitos condicionados ao local de 

trabalho onde o profissional exerce o seu trabalho, independente do 

cargo. Também não deve ser objeto de adequação financeira, pois não é 

um privilégio ou incentivo e sim um direito trabalhista, que não pode ser 

retirado arbitrariamente”, afirmou Sinésio Soares, presidente do 

SINDSERM, que avalia que prefere negociar para evitar disputas 

judiciais.  

No dia 11 de junho, o SINDSERM protocolou um pedido de reunião para 

tratar do assunto com o presidente da FMS. Além do SINDSERM, o 

Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares de Radiologia 

(SINTTEAR), Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Piauí 

(SINDASPI) e Sindicato dos Farmacêuticos do Piauí (SINFARPI) 

decidiram acionar a justiça, o Ministério Público e a Delegacia Regional 

do Trabalho. 

A greve iniciará com uma Assembleia Geral no dia 5 de julho, em frente à 

FMS, e deve atingir todos os locais de trabalho da saúde municipal. Até 

lá, a categoria já programa novos atos e tentativas de negociação para 

reverter a decisão anunciada pela FMS. 
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Servidores da saúde 
municipal em Teresina 

anunciam greve a partir do 
dia 5 de julho 

A greve tem como uma das principais reivindicações 
evitar a retirada do adicional de insalubridade da 

categoria, medida que deve afetar os trabalhadores a 
partir do próximo mês 

 quarta, 20 de junho de 2018 às 09:06 

FacebookWhatsAppTwitterGoogle+E-mail  

 

O mês de julho deve iniciar com greve nos órgãos da saúde municipal em Teresina. 

A decisão foi tomada por trabalhadores em Assembleia Geral conjunta realizada 

nesta terça-feira (19) em frente à Fundação Municipal de Saúde (FMS). O 

movimento paredista terá início no dia 5 de julho e partiu da convocação de quatro 

sindicatos, dentre eles o Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de 

Teresina (SINDSERM). A greve tem como uma das principais reivindicações evitar a 

retirada do adicional de insalubridade da categoria, medida que deve afetar os 

trabalhadores a partir do próximo mês. O valor da redução nos contracheques varia 

de R$ 800,00 a R$ 1.600,00. 
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Servidores 

da Sáude em reunião na frente da FMS (Foto: Divulgação) 

Assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, profissionais de radiologia, 

administrativos, agentes de portaria, técnicos de patologia, dentre outros estão na 

lista que deve ser atingida pela retirada da insalubridade. A informação chegou à 

categoria por meio de um memorando emitido pela Diretoria de Recursos 

Humanos da FMS datado do dia 21 de maio. 

“O memorando já inicia falando em questão de adequação financeira, uma 

justificativa totalmente sem sentido, onde o próprio documento se contradiz. 

Insalubridade e periculosidade são direitos condicionados ao local de trabalho 

onde o profissional exerce o seu trabalho, independente do cargo. Também não 

deve ser objeto de adequação financeira, pois não é um privilégio ou incentivo e 

sim um direito trabalhista, que não pode ser retirado arbitrariamente. Nesse 

sentido, achamos várias falhas nessa ameaça de retirada e tentamos negociar para 

evitar disputas judiciais. Para nós, essa decisão é ilegal”, afirmou Sinésio Soares, 

presidente do SINDSERM. 

No dia 11 de junho, o SINDSERM protocolou um pedido de reunião para tratar do 

assunto com o presidente da FMS, onde a resposta foi a possibilidade do encontro 

ocorrer após o retorno de uma viagem do presidente do órgão. Além do 

SINDSERM, o Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares de Radiologia 

(SINTTEAR), Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Piauí (SINDASPI) e 



Sindicato dos Farmacêuticos do Piauí (SINFARPI) decidiram acionar a justiça, o 

Ministério Público e a Delegacia Regional do Trabalho. 

“Retirar valores entre R$ 800,00 a R$ 1.600, 00 do contracheque de um servidor é 

um absurdo, um ataque brutal. Uma decisão que parte do gestor dentro do seu 

próprio gabinete, e nós verificamos que os locais de trabalho sequer foram 

visitados para a realização de laudos. A insalubridade é um direito nosso”, 

comentou o presidente do SINTTEAR, Luciano Cunha. “Eles não estão fazendo favor 

ao servidor. Somos concursados e merecemos respeito”, completou Alcidiana 

Carvalho, presidente do SINDASPI. 

A greve iniciará com uma Assembleia Geral no dia 5 de julho, em frente à FMS, e 

deve atingir todos os locais de trabalho da saúde municipal. Até lá, a categoria já 

programa novos atos e tentativas de negociação para reverter a decisão anunciada 

pela FMS. 
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DECISÃO 
 

Servidores da saúde municipal 
deflagram greve para julho 
 

A greve tem como uma das principais reivindicações evitar a retirada do adicional de 

insalubridade da categoria 

FacebookTwitterinstagramGoogle+PinterestWhatsApp 

 

DANIELY VIANA 

Publicada em 20 de junho de 2018 - 11:15 

Imprimir 

 

 Última atualização: 20 , junho 2018 - 11:15 

Em reivindicação para evitar a retirada do adicional de insalubridade, os 
servidores da saúde municipal de Teresina vão iniciar greve a partir do dia 5 de 

http://piauiagora.com.br/index.php/2018/06/20/servidores-da-saude-municipal-deflagram-greve-para-julho/
http://piauiagora.com.br/index.php/2018/06/20/servidores-da-saude-municipal-deflagram-greve-para-julho/
http://piauiagora.com.br/index.php/2018/06/20/servidores-da-saude-municipal-deflagram-greve-para-julho/
http://piauiagora.com.br/index.php/2018/06/20/servidores-da-saude-municipal-deflagram-greve-para-julho/
http://piauiagora.com.br/index.php/2018/06/20/servidores-da-saude-municipal-deflagram-greve-para-julho/
http://piauiagora.com.br/index.php/2018/06/20/servidores-da-saude-municipal-deflagram-greve-para-julho/
http://piauiagora.com.br/#facebook
http://piauiagora.com.br/#twitter
http://piauiagora.com.br/#instagram
http://piauiagora.com.br/#google_plus
http://piauiagora.com.br/#pinterest
http://piauiagora.com.br/#whatsapp
http://piauiagora.com.br/index.php/author/daniely/
http://piauiagora.com.br/index.php/2018/06/20/servidores-da-saude-municipal-deflagram-greve-para-julho/
http://piauiagora.com.br/index.php/2018/06/20/servidores-da-saude-municipal-deflagram-greve-para-julho/


julho. A decisão foi tomada durante Assembleia Geral conjunta nessa terça-feira 
(19/06). 

De acordo com o Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de 
Teresina (SINDSERM), assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, 
profissionais de radiologia, administrativos, agentes de portaria, técnicos de 
patologia, dentre outros, estão na lista que deve ser atingida pela retirada da 
insalubridade, que varia numa redução de R$ 800,00 a R$ 1.600,00 nos 
contracheques. 

Segundo Sinésio Soares, presidente do SINDSERM, a insalubridade é um direito 
do trabalho. “Não deve ser objeto de adequação financeira, pois não é um 
privilégio ou incentivo e sim um direito trabalhista, que não pode ser retirado 
arbitrariamente”, afirma. 

A greve iniciará com uma Assembleia Geral no dia 5 de julho, em frente à 
Fundação Municipal de Saúde, e deve atingir todos os locais de trabalho da 
saúde municipal. 

Redação Piauí Agora 
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Piauí 

Servidores da saúde de Teresina anunciam 
greve para 5 de julho 

O movimento reivindica a não retirada da insalubridade da 
categoria. A medida adotada pela prefeitura pode reduzir em 
até R$ 1.600 nos contracheques de várias categorias de 
servidores. 
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Os funcionários da Saúde de Teresina devem paralisar as atividades 

em 05 de julho. A decisão foi tomada em uma Assembleia Geral 

conjunta realizada nesta terça-feira (19). O movimento reivindica a não 

retirada da insalubridade da categoria. 

A greve será iniciada com uma a Assembleia-Geral em frente à 

Fundação Municipal de Saúde (FMS), e deve atingir todos os locais de 

trabalho da saúde municipal. O movimento é convocado pelo 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm); 

dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares de Radiologia (Sinttear); dos 

Assistentes Sociais do Estado do Piauí (Sindaspi); e dos 

Farmacêuticos do Piauí (Sinfarpi). 
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• Foto: Facebook/FMS

A greve será iniciada com uma assembleia-geral em frente a 

FMS 

Segundo o Sindserm, a categoria foi informada sobre a retirada do 

benefício por meio de um memorando emitido pela Diretoria de 

Recursos Humanos da (FMS) datado do dia 21 de maio. A medida 

deve reduzir em até R$ 1.600 os contracheques de assistentes 

sociais, farmacêuticos, psicólogos, profissionais de radiologia, 

administrativos, agentes de portaria, técnicos de patologia, dentre 

outros servidores. 

“A Insalubridade e periculosidade são direitos condicionados ao local 

de trabalho onde o profissional exerce o seu trabalho, independente 

do cargo. Também não deve ser objeto de adequação financeira, pois 

não é um privilégio ou incentivo e sim um direito trabalhista, que não 

pode ser retirado arbitrariamente. Nesse sentido, achamos várias 

falhas nessa ameaça de retirada e tentamos negociar para evitar 

disputas judiciais. Para nós, essa decisão é ilegal”, afirmou Sinésio 

Soares, presidente da entidade. 



Os sindicatos decidiram também acionar a justiça, o Ministério Público 

e a Delegacia Regional do Trabalho. O Sindserm ainda protocolou, em 

11 de junho deste ano, um pedido de reunião para tratar do assunto 

com o presidente da FMS, que por sua vez, informou a possibilidade 

do encontro ocorrer após o retorno de uma viagem do presidente do 

órgão. 

  

 


