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Servidores da
saúde paralisam
atividades
Bruna Sousa

Os servidores da saúde do município como assistentes sociais,
psicólogos, farmacêuticos, profissionais de radiologia, administrativos,
técnicos de patologia, médicos, dentre outros, estiveram, na manhã
desta quinta-feira (05), em frente à Fundação Municipal de Saúde
(FMS), numa última tentativa de conversa com o secretário Municipal
de Saúde, Sílvio Mendes. Dentre as reclamações dos servidores está a
precariedade no atendimento público. Por conta disso, o serviço de
saúde no município de Teresina amanheceu parado, devido à nova
paralisação dos médicos e o início da greve dos servidores municipais.
As principais reivindicações, segundo o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), Sindicato dos
Farmacêuticos do Piauí e o Sindicato dos Assistentes Sociais do Piauí,
diz respeito às condições de trabalho e de infraestrutura das unidades
de saúde da capital e ao não reajuste salarial no ano passado.
Segundo os médicos, faltam equipamentos e até medicamentos, além
de trabalharem em locais que estão em reforma há anos e que nunca
são concluídas.
“A principal pauta é que não houve reajuste no ano de 2017 e o artigo
37 da Constituição Federal prevê que a cada 12 meses haja uma
revisão geral de salários e não houve. Outro ponto é a insalubridade
que além de estarem atuando em locais cada vez mais insalubres,
problemas com falta de insumo e até material de limpeza, não existe
mais a troca sistemáticas dos aventais, uma reclamação dos servidores
da saúde que agora tem que atender com um mesmo avental durante o

plantão todo, e isso aumenta o risco de infecções hospitalar”, declarou
o presidente do Sindserm, Sinésio Soares.
O Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí irá receber os profissionais
de Teresina para uma Assembleia Extraordinária Geral nesta quintafeira (5) às 20h, para analisar o movimento e reivindicações com
indicativo de greve.
Em nota, a Fundação Municipal de Saúde vai receber na próxima terçafeira(10), às 12 horas,a diretoria do Sindicado dos Médicos do Piauí. O
pedido de nova audiência foi solicitada pelo SIMEPI, via ofício, ontem
(4) às 11h. A FMS afirma que, neste ano, já recebeu o Sindicato dos
Médicos três vezes e intermediou uma audiência com a Secretaria de
Administração onde o SIMEPI foi recebido. A FMS alega ainda, que
respondeu o ofício enviado pelo SIMEPI com as reivindicações da
categoria.
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Médicos param pela 7ª vez e
servidores da saúde entram em
greve
O serviço de saúde no município de Teresina amanheceu paralisado por mais uma
paralisação dos médicos e o início da greve dos servidores municipais. Fazem parte do
movimento os profissionais da saúde filiados ao Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Teresina (Sindserm), Sindicato dos Farmacêuticos do Piauí e o Sindicato
dos Assistentes Sociais do Piauí. Apenas o atendimento de urgência e emergência devem
funcionar.
As categorias se concentram em frente à Fundação Municipal de Saúde (FMS) como
última tentativa de conversa com o gestor. “Nós queremos simplesmente sentar e
conversar. Isso é obrigação do gestor, porque ele está lá numa empresa pública e não
num empresa dele, então ele tem obrigação de conversar”, afirma o vice-presidente do
Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi), Renato Leal.
O médico criticou ainda a postura da FMS de contar os pontos dos profissionais que
aderiram às outras paralisações realizadas desde maio. “Nós fomos surpreendidos com
uma ilegalidade que está cortando o ponto dos colegas, tirando dinheiro do servidor, o que
não pode, porque é um direito previsto no estatuto do servidor, só com ordem judicial que
isso pode acontecer”, argumenta o sindicalista.
As principais reivindicações são sobre as condições de trabalho e de infraestrutura das
unidades de saúde da capital. Segundo os médicos, faltam equipamentos e até
medicamentos, além de trabalharem em locais que estão em reforma há anos e que nunca
são concluídas.
Também denunciam o descaso com os profissionais de saúde nos hospitais e Unidades
Básicas de Saúde (UBS), ilegalidades que vêm sendo cometidas contra os médicos da
FMS, a sobrecarga de trabalho por falta de profissionais em quantidade suficiente para a
alta demanda e a falta de segurança para os profissionais.
O Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí irá receber os profissionais de Teresina para
uma Assembleia Extraordinária Geral nesta quinta-feira, dia 05, às 20h, para analisar o
movimento e reivindicações com indicativo de greve.

Nota FMS
A Fundação Municipal de Saúde vai receber na próxima terça-feira(10),
às 12 horas,a diretoria do Sindicado dos Médicos do Piauí. O pedido de
nova audiência foi solicitada pelo SIMEPI, via ofício, ontem (4) às 11h e
11 minutos.A FMS este ano já recebeu o Sindicato dos Médicos três

vezes e intermediou uma audiência com a Secretaria de Administração
onde o SIMEPI foi recebido. A FMS Também respondeu o ofício enviado
pelo SIMEPI com as reivindicações da categoria.
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Servidores da saúde iniciam greve
nesta quinta (05) em Teresina
O movimento tem como uma das principais reivindicações o pedido de
devolução do adicional de insalubridade da categoria, medida que já
afetou os servidores neste início de mês.

Assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais
de radiologia, administrativos, agentes de portaria, técnicos de
patologia, médicos, dentre outros trabalhadores do serviço
público municipal de saúde de Teresina, estarão nesta quintafeira (05), a partir das 8h, concentrados em frente à sede da
Fundação Municipal de Saúde (FMS) para cobrar respostas da
gestão sobre as demandas do setor.
O movimento tem como uma das principais reivindicações o
pedido de devolução do adicional de insalubridade da
categoria, medida que já afetou os servidores neste início de
mês. Os valores da retirada nos contracheques variam entre
R$ 700,00 a R$ 1.600,00. Somam-se a esta questão as
cobranças por melhores condições de trabalho.
O movimento é confirmado também como início de greve por
parte do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Teresina (Sindserm) e há o indicativo de adesão de mais
quatro sindicatos.
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 pelo
retorno imediato da insalubridade. O Sindicato dos Médicos
do Piauí (Simepi) anunciou paralisação geral e indicativo de
greve na capital.
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Médicos e enfermeiros em greve
realizam ato na FMS
O Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi) anunciou
paralisação geral e indicativo de greve na capital.
Por Lucas Pereira
Partilhar

Médicos e enfermeiros em greve realizam ato na FMS / fotos: Pedro Silva

Servidores da Fundação Municipal de Saúde (FMS), realizaram um ato na manhã desta
quinta-feira (05), em frente à sede do órgão. Eles estão em paralisação reivindicando por
melhores condições de trabalho e reajuste salarial.
Médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem participam da manifestação.
De acordo com o Sindicato dos Técnicos em Enfermagem (Senatepi), os servidores
trabalham em locais insalubres, além de acumular perdas salariais.
“Queremos ser recebidos pelo Presidente da FMS para tentarmos um diálogo,
trabalhamos em locais que falta todo tipo de material”, afirma Girleno França, presidente
do sindicato.

O Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi) anunciou paralisação geral e indicativo de
greve na capital.
O movimento paredista tem como uma das principais reivindicações o pedido de
devolução do adicional de insalubridade da categoria, medida que já afetou os servidores
neste início de mês.
Os valores da retirada nos contracheques variam entre R$ 700,00 a R$ 1.600,00, segundo
o Sindserm.

O vereador de Teresina, Dr. Lázaro, acompanhou os manifestantes e demonstrou
preocupação com a situação da saúde pública na capital.
“Se com todos os servidores trabalhando nós enfrentamos problemas com pessoal
insuficiente para atender à população, imagine quando existe paralisação”, afirma o
vereador.
Em nota a Fundação Municipal de Saúde informou que vai receber na próxima terça-feira
(10), às 12 horas, a diretoria do Sindicado dos Médicos do Piauí.
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Servidores da saúde fazem protesto em
frente a FMS e cobram melhorias de postos
Profissionais querem negociar salários com a Prefeitura de
Teresina e denunciam vários problemas nos hospitais e
postos de saúde do município.
Por PITV 1ª edição
05/07/2018 16h29 Atualizado há 16 horas

Servidores da prefeitura fazem protesto na FMS

Médicos e outros servidores da Prefeitura de Teresina fizeram um protesto nesta
quinta-feira (5) em frente a Fundação Municipal de Saúde. Eles querem negociar
salários e denunciam vários problemas nos hospitais e postos de saúde do município.
O Sindicato dos Servidores Municipais registrou a situação do Hospital do Buenos
Aires, Zona Norte de Teresina. As imagens mostram equipamentos velhos e teto
quebrado. Para agravar ainda mais longas filas e falta atendimento para quem vem de
longe.
A dona de casa Maria do Socorro Guimarães avaliou a saúde pública de Teresina
como péssima. Ela contou que o pai com suspeita de câncer de próstata aguardou
nove meses para conseguir retorno no médico.
O Sindserm denuncia que no Centro de Saúde Lineu Araújo materiais para coleta de
exames são guardados de forma inadequada. Representantes do sindicato foram para

a frente da FMS negociar melhorias para o serviço prestado nas unidades e
reivindicar direitos, que segundo os servidores, não estariam sendo cumpridos.
Dentre eles um reajuste salarial que acompanhe a variação da inflação.
"A gente considera um absurdo que o prefeito não tenha concedido para os
servidores municipais a revisão geral anual, prevista no artigo 37 da Constituição
Federal", destacou o presidente do Sindserm, Sinésio Soares.
Para o presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi), Samuel Rego, a
grande preocupação são com as pessoas que procuram atendimento médico e não
conseguem. Ele também pediu respeito aos profissionais de saúde, que precisam de
estrutura para trabalhar.
"A grande preocupação são as pessoas que estão morrendo diariamente em Teresina,
por falta de uma assistência de qualidade; na fila de espera; a pessoa que procura o
posto de saúde sem estrutura. A população de Teresina merece respeito e os médicos
precisam de estrutura para atender", comentou o presidente do Sindicato dos
Médicos do Piauí (Simepi), Samuel Rego.
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Em paralisação, servidores
realizam ato na Fundação
Municipal de Saúde
Médicos e enfermeiros esperam ser recebidos pelo presidente,
Silvio Mendes
Por Lucas Pereira5 de Julho de 2018, 10:40

Os Servidores da Fundação Municipal de Saúde (FMS) estão paralisados
nesta quinta-feira (05) e revindicam por reajustes salariais e melhores
condições de trabalho. Eles realizam um ato na sede da FMS, na zona
Norte de Teresina.
A paralisação reúne médicos, profissionais de enfermagem e do Samu.

Servidores da
FMS realizam paralisação/ Foto: Lucas Pereira/Portal AZ

O movimento paredista tem como uma das principais reivindicações, o
pedido de devolução do adicional de insalubridade da categoria, medida
que segundo o sindicato, já afetou os servidores neste início de mês.
Girleno França, representante do Sindicato dos Técnicos em
Enfermagem (SENATEPI), em apoio ao movimento dos médicos,
afirma que os trabalhadores reivindicam além do reajuste salarial as
perdas nos vencimentos que acumulam ao longo dos anos. O servidor
ainda denúncia ainda condições precárias de trabalho.

Girleno
França- Foto: Lucas Pereira/Portal AZ

“Têm dias que não temos nem luvas para trabalhar, faltam
medicamentos e materiais básicos para o atendimento à população, por
isso estamos aqui hoje cobrando respostas do do gestor Silvio Mendes”,
afirma.
A assessoria de imprensa da FMS informou ao Portal AZ, que o
presidente Silvio Mendes, irá receber a categoria em audiência no
próximo dia 10.

Em nota, a FMS afirmou que o pedido de solicitação de audiência foi
recebido na quarta-feira (04). Ainda, de acordo com a nota, somente este
ano a Fundação já recebeu a direção do sindicato por três vezes.
Confira a nota na íntegra:
A Fundação Municipal de Saúde vai receber na próxima terça-feira(10),
às 12 horas, a diretoria do Sindicado dos Médicos do Piauí. O pedido de
nova audiência foi solicitada pelo SIMEPI, via ofício, ontem (4) às 11h e
11 minutos. A FMS este ano já recebeu o Sindicato dos Médicos três
vezes e intermediou uma audiência com a Secretaria de Administração
onde o SIMEPI foi recebido. A FMS Também respondeu o ofício
enviado pelo SIMEPI com as reivindicações da categoria.

