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Dudu aciona MPF contra
Prefeitura de THE e Silvio
Mendes: “Momento
dramático na Saúde”
Pedido de representação de propositura de ação civil pública
foi feito pelo vereador Dudu (PT) pelos impasses que a saúde
pública enfrenta ultimamente
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O vereador Dudu (PT), acionou nesta segunda-feira (09/07) o Ministério
Público Federal pelos problemas que a saúde pública de Teresina vem
enfrentando. A ação civil pública solicitada pelo vereador é contra a Prefeitura
de Teresina e Silvio Mendes, gestor da Fundação Municipal de Saúde.
Entre os diversos problemas enfrentados pelos profissionais, os médicos
alegam falta de diálogo para discutir não só questões salariais, mas também
outras pautas importantes da saúde pública, como condições básicas de
trabalho e até mesmo falta de medicamentos nas unidades de saúde.
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Greves sistemáticas dos servidores e a paralisação do sistema é uma realidade
preocupante para a capital. Segundo o vereador, a administração de Sílvio
Mendes como presidente da Fundação Municipal de Saúde, é falha e de
calamidade. Esta não é a primeira vez que Dudu faz denúncias graves e
procura meios que possam resolver esse impasse e acredita que com a
intervenção do Ministério Público esse caos possa ser apaziguado.
“Eu, como vereador, tenho o poder constitucional de fiscalizar, questionar e
coibir abusos. Temos denúncias de falta de insumos que chegam a provocar
mortes e tive que tomar providências maiores para que esses impasses
possam ser solucionados. É lamentável a situação. Estamos falando de saúde,
de vidas. Estou ajuizando junto ao Ministério Público Federal para que
possamos intermediar”, afirma Dudu.

Segundo Dudu, ele já tentou convencer Silvio Mendes de abrir um canal de
diálogo para que as questões pudessem ser discutidas, mas o gestor se nega,
por isso decidiu entrar com uma ação judicial para que isso possa ser
resolvido.
“Eu, particularmente, já cheguei a propor para o Dr. Silvio Mendes a abertura
do diálogo, mas infelizmente ele disse que não tem mais o que dialogar e isso
é inaceitável. Estamos vivendo um momento dramático na saúde, com
paralisações de médicos e servidores. Espero que o MPF, como guardião da
lei, possa agir o quanto antes e intermediar esse impasse. Estou fazendo o que
posso para apaziguar esta situação e cumprindo meu dever como vereador de
ser o porta voz da população”, diz Dudu.
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Sindespi cobra reunião
com secretário Silvio
Mendes
Desde 2017 o assunto sobre a inclusão dos atendente de
enfermagem vem sendo tratado.
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Nesta segunda-feira (9), diretoras do O Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos de Saúde do Piauí (Sindespi) estiveram na
Fundação Municipal de Saúde para cobrar do sercretário Silvio
Mendes uma solução para melhoria do reconhecimento dos
atendentes de enfermegem.

Desde 2017 o assunto vem sendo tratado na FMS. Ano passado a
Procuradoria Jurídica do Município deu parecer regulamentando o
enquadramento e a Fundação já tem pronto o cálculo dessa correção.

Segundo a diretora do Sindespi, Rosenir Gonzales, a ultima reunião
com Silvio Mendes tinha solicitado ao RH da fundação uma proposta
de parcelamento do enquadramento. “Cobramos uma nova reunião
com o secretário Silvio Mendes, em busca de uma solução concreta
para essa questão, que já foi debatida, tem proposta aprovada e

cálculo feito. Queremos saber o que falta para que esses profissionais
sejam reconhecidos em seus direitos enquanto profissionais de
saúde”, relata.

Ainda de acordo com Rosenir Gonzales, a inclusão desses
profissionais no Plano de Carreira da enfermangem traz melhorias
salarial e a possibilidade de acumulação do cargo, garantindo uma
aposentadoria mais tranquila.

A presidente de Sindespi, Edna Martins, fala que os profissionais da
área que já estão aposentados têm a esperança de serem
reconhecidos na função que trabalharam.

