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THE: Greve de servidores da saúde
municipal inicia nesta quinta-feira
O movimento paredista tem como uma das principais reivindicações o pedido de
devolução do adicional de insalubridade da categoria

Assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais de radiologia, administrativos, agentes de portaria,
técnicos de patologia, médicos, dentre outros trabalhadores do serviço público municipal de saúde, estarão nesta
quinta-feira (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 é confirmado também como início de greve
por parte do Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) e há o indicativo
de adesão de mais quatro sindicatos.
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. Somam-se a esta questão as cobranças por melhores
condições de trabalho.
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.

Fonte: Com informações da Ascom/SINDSERM
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Greve de servidores da saúde municipal inicia nesta
quinta-feira
Há o indicativo de adesão de mais quatro sindicatos.
Assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais de radiologia,
administrativos, agentes de portaria, técnicos de patologia, médicos,
dentre outros trabalhadores do serviço público municipal de saúde,
estarão nesta quinta-feira (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 é confirmado também como início de greve por parte do
Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina
(SINDSERM) e há o indicativo de adesão de mais quatro sindicatos.
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. Somam-se a esta
questão as cobranças por melhores condições de trabalho.

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.

(Crédito: Reprodução/Ascom)
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THE: Greve de servidores da saúde municipal
inicia nesta quinta-feira (5)
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Assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais de radiologia, administrativos,
agentes de portaria, técnicos de patologia, médicos, dentre outros trabalhadores do
serviço público municipal de saúde, estarão nesta quinta-feira (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 é confirmado também
como início de greve por parte do Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais
de Teresina (SINDSERM) e há o indicativo de adesão de mais quatro sindicatos.
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. Somam-se a esta questão as cobranças por melhores condições de
trabalho.
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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Servidores municipais da
saúde entra em greve nesta
quinta-feira
A principal reivindicação é a devolução do adicional de insalubridade da
categoria.

Médicos entram em greve nesta quinta-feira. Foto: Simepi

A partir desta quinta-feira (05), os servidores da saúde municipal entram
em greve. O movimento foi confirmado pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Teresina (Sindeserm). Funcionários como
assistentes sociais, farmacêuticos, administrativos, técnicos em
radiologia, agentes de portaria, psicólogos, médicos e outros servidores
aderem ao movimento.
A principal reivindicação é a devolução do adicional de insalubridade da
categoria, um desconto dos contracheques que varia entre R$ 700 e R$
1.600, segundo denuncia o Sindserm. O movimento também reivindica
melhores condições de trabalho.
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.

Nesta quinta-feira (05), os servidores irão se reunir em frente à sede da
Fundação Municipal de Saúde (FMS) para cobrar respostas da gestão
sobre demandas do setor.
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Médicos de THE podem aderir à greve
deflagrada por servidores da Saúde
Péssimas condições de trabalho encabeçam as
reivindicações dos médicos, enquanto outros servidores
exigem a devolução do adicional de insalubridade
04/07/2018 - Atualizado em: 04/07/2018, 10:30Publicado por: Edrian SantosRepórter: Edrian Santos

A categoria dos médicos do Piauí e os servidores municipais de Saúde de
Teresina anunciam a paralisação das atividades, na próxima quarta-feira
(04/07), na capital. Um ato, na próxima quinta-feira (05/07), em frente à
Fundação Municipal de Saúde marca as reivindicações das várias categorias,
sobretudo a respeito de gratificações, cujos descontos variam entre R$ 700 e
R$ 1,6 mil, e más condições de trabalho.

Há dois pontos bastante pertinentes nessa discussão, sendo a falta de medicamento e de
segurança aos médicos (Foto: Divulgação)

Para o Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi), está será a última tentativa de
conversa com a presidência da FMS, sob a gestão de Silvio Mendes, antes de
uma assembleia geral da categoria para decidir se haverá ou não greve desses
profissionais, podendo ser por tempo indeterminado. A reunião da categoria
acontece amanhã, a partir das 20h, havendo a possibilidade de deflagrar o
movimento paredista.
HUT É COMPARADO A UM SUPERMERCADO
No site do Simepi, há vários materiais denunciando o que os médicos chamam
de descaso na Saúde municipal, tanto com o profissional como com os
pacientes. O anúncio de paralisação foi divulgado no dia 27 de junho. Em outro
momento, críticas a uma declaração do presidente da FMS foram lançadas,
com vistas a uma entrevista em que o gestor “compara” o Hospital de Urgência
de Teresina (HUT) a um supermercado.

“Só o HUT ele tem mais de 1.500 itens, tem mais que um supermercado de
médio porte. É natural que uma vez ou outra, aqui ou acolá, se falte, porque os
fornecedores não entregam os remédios, os insumos que nós compramos”,
teria dito Silvio Mendes a uma rádio de Teresina. Com os problemas em
questão, os médicos se reuniram com o Ministério Público (MP) e
apresentaram relatórios das fiscalizações realizadas nos hospitais municipais e
os resultados não foram animadores, o que motivou seis paralisações nos
últimos dois meses.
Há dois pontos bastante pertinentes nessa discussão, sendo a falta de
medicamento e de segurança aos profissionais, já que muitos chegam a ser
agredidos pelos pacientes. “Várias oportunidades de se sentar com o gestor
foram colocadas na mesa. Em nenhum momento, o prefeito da capital
manifestou interesse em sentar para resolver. Então, a categoria decidiu por
um indicativo de greve”, anunciou Samuel Rêgo, presidente do Simepi, após o
sindicato ser procurado pelo OitoMeia.
PARALISAÇÃO GERAL DA SAÚDE
Mas as reivindicações estão além das cobradas pelos médicos. Assistentes
sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais de radiologia, administrativos,
agentes de portaria, técnicos de patologia, dentre outros trabalhadores do
serviço público municipal de saúde, também agem contra a FMS, a partir de
amanhã, em ato em frente à Fundação.

Contracheque de um servidor municipal da Saúde sem o adicional de insalubridade
(Divulgação)

O protesto inicia às 8h e cobra respostas sobre a 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 a R$ 1,6
mil. Somam-se a esta questão as cobranças por melhores condições de
trabalho. O Sindicato dos Servidores Municipais (Sindserm) também apoia a
manifestação e a greve.

RESPOSTA DA FMS
Em nota ao OitoMeia, a Fundação Municipal de Saúde informou que atendeu
todos os pedidos de audiência solicitado pelo Simepi, bem como recebeu a
diretoria do sindicado e conversou sobre as reivindicações da categoria. Além
disso, destacou que também respondeu ao ofício enviado com as
reivindicações. Sobre a greve dos servidores da Saúde, encabeçada pelo
Sindserm, a FMS ainda não foi notificada e, devido à isso, não tem um
posicionamento oficial.
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REIVINDICAÇÃO

Ato marca início da greve dos
servidores da saúde nesta
quinta (05)
Trabalhadores cobram respostas da gestão sobre as demandas do setor.
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Os servidores municipais da saúde de Teresina confirmam início da greve para
quinta-feira (05/07). No dia, a categoria estará em frente à sede da Fundação
Municipal de Saúde (FMS), no bairro Primavera, zona Norte de Teresina, a partir
das 8h, para cobrar respostas da gestão sobre as demandas do setor.
Médicos, assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais de
radiologia, administrativos, agentes de portaria, técnicos de patologia, dentre
outros trabalhadores, exigem a devolução do adicional de insalubridade. De
acordo com o Sindicato dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de
Teresina (SINDSERM), os valores da retirada nos contracheques variam entre
R$ 700,00 a R$ 1.600,00.
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) também anunciou paralisação geral
e indicativo de greve na capital. Durante o período serão atendidos somente
casos de urgência e emergências nos hospitais.
Redação Piauí Agora
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Servidores municipais da saúde
iniciam greve nesta quinta (05)
A principal reivindicação é a devolução do adicional de insalubridade da
categoria, o desconto nos contracheques varia entre R$ 700 a R$ 1.600
04/07/2018 10:16h

Trabalhadores do serviço público municipal de saúde decidem iniciar greve nesta
quinta-feira (05). O movimento é confirmado pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Teresina (Sindserm). Assistentes sociais, psicólogos,
farmacêuticos, profissionais de radiologia, administrativos, agentes de portaria,
técnicos de patologia, médicos, dentre outros setores vão aderir ao movimento.
De acordo com o Sinderm, a principal reivindicação é a devolução do adicional
de insalubridade da categoria, o desconto nos contracheques varia entre R$ 700
e R$ 1.600. Os servidores também cobram por melhores condições de trabalho.
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.
Nesta quinta-feira (05), os servidores irão se reunir em frente à sede da
Fundação Municipal de Saúde (FMS) para cobrar respostas da gestão sobre
demandas doo setor.
Fonte: Da redação
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Greve de servidores da saúde
municipal inicia nesta quinta(5)
Imprimir
Assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais de radiologia, administrativos,
agentes de portaria, técnicos de patologia, médicos, dentre outros trabalhadores do serviço
público municipal de saúde, estarão nesta quinta-feira (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 é confirmado também como início de greve por parte do Sindicato dos(as)
Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (Sindserm) e há o indicativo de adesão
de mais quatro sindicatos.
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.
Somam-se a esta questão as cobranças por melhores condições de trabalho.
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.

redacao@cidadeverde.com
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Servidores da saúde municipal iniciam
greve nesta quinta-feira (5)
Entre as reivindicações, está o pedido de devolução do adicional de
insalubridade da categoria
Fonte: SINDSERM | Editor: Alinny Maria04/07/2018 09:22

Paralisação dos
médicos suspende atendimentos em TeresinaFoto: SIMEPI

Trabalhadores do serviço público municipal de saúde irão iniciar greve a partir das
8h desta quinta-feira (5). A concentração será em frente à sede da Fundação
Municipal de Saúde (FMS), onde os trabalhadores irão cobrar respostas da gestão
sobre as demandas do setor.
O movimento é confirmado também como início de greve por parte do Sindicato
dos(as) Servidores(as) Públicos(as) Municipais de Teresina (SINDSERM) e há o
indicativo de adesão de mais quatro sindicatos.
Entre as reivindicações, está 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.
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.
A greve atinge os assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais de
radiologia, administrativos, agentes de portaria, técnicos de patologia, médicos,
dentre outros trabalhadores .
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Greve de servidores da saúde de Teresina
inicia nesta quinta (05)
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.
quarta, 04 de julho de 2018 às 10:07
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Assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais de radiologia, médicos,
dentre outros trabalhadores do serviço público municipal de saúde, estarão nesta
quinta-feira (05/06), 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 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.
O movimento grevista 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 dos descontos nos contracheques
chegam, em alguns casos, até R$ 1.600,00. Somam-se a esta questão as cobranças
por melhores condições de trabalho.
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.
Fonte: SINDSERM
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Servidores da Saúde de Teresina
iniciam greve nesta quinta-feira
Entre as reivindicações está o pedido de devolução do adicional de insalubridade
da categoria.

Foto: Sindserm

Assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais de radiologia,
administrativos, agentes de portaria, técnicos de patologia, médicos, dentre outros
trabalhadores do serviço público municipal de saúde, estarão nesta quinta-feira (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 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.
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 dos descontos nos contracheques chegam,
em alguns casos, até R$ 1.600,00. Também reivindicam melhores condições de
trabalho.
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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Servidores municipais da saúde iniciam greve
nesta quinta-feira
O movimento paredista tem como uma das principais
reivindicações o pedido de devolução do adicional de
insalubridade da categoria
Da Redação do Portal AZ4 de Julho de 2018, 12:46

Assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, profissionais de
radiologia, administrativos, agentes de portaria, técnicos de
patologia, médicos, dentre outros trabalhadores do serviço público
municipal de saúde, deflagram greve por tempo indeterminado, nesta
quinta-feira (05).
A categoria estará concentrada a partir das 8h, em frente à sede da
Fundação Municipal de Saúde (FMS) para cobrar respostas da gestão
sobre as demandas do setor.

Contracheque de um servidor com desconto

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.
Somam-se a esta questão as cobranças por melhores condições de
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”, afirma o presidente do Sinttear,
Luciano Cunha.
Além do Sinderm, 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.

