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Silvio Mendes “entrega” 

presidência da Fundação 

Municipal de Saúde 
Ex-prefeito assumiu a Fundação Municipal de Saúde em 

setembro de 2016 e foi alvo de muitas críticas em sua gestão 

 terça, 11 de setembro de 2018 às 19:09 

 

Silvio Mendes geriu a FMS de dezembro de 2016 a setembro de 2018 (Foto: Roberta 

Aline / cidadeverde.com) 

De acordo com informações de bastidores, o presidente da Fundação Municipal de 

Saúde de Teresina, Dr. Silvio Mendes, entregou o cargo na tarde desta terça-feira 

(11/09) e não comanda mais a pasta. 

 

O ex-prefeito de Teresina assumiu a Fundação Municipal de Saúde no dia 12 de 
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dezembro de 2016 e fez uma gestão marcadas por críticas de servidores da saúde 

na capital, pela população e de políticos, que avaliam o atual momento da pasta 

como um "verdadeiro caos". 

 

A entrega do cargo de Silvio Mendes se deu após uma reunião com diretores da 

FMS. O Portal O Estado tentou saber do, agora, ex-gestor, os motivos para a sua 

decisão, mas Silvio Mendes não entrou em detalhes. 
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Sílvio Mendes confirma ao 
Blog que entrega a FMS 

Ele entregou o cargo na tarde desta terça-feira (11). 

Por Samantha Cavalca 

Ao blog Primeira Mão, Sílvio Mendesconfirma que não preside 

mais a Fundação Municipal de Saúde. Ele entregou o cargo na 

tarde desta terça-feira (11). “Não vou comentar os motivos que me 

levaram a tomar essa decisão, mas garanto que ficou tudo bem”, 

afirmou Mendes. 

Ainda ontem, Sílvio Mendes convocou uma reunião com alguns 

diretores da FMS. Um dos presentes relatou ao blog que ele pediu 

que a equipe continuasse unida. 

Sílvio Mendes, ainda no início de 2018, disse que não iria mais 

disputar eleições, tanto que na época não se desincompatibilizou 

do cargo de presidente da Fundação Municipal de Saúde. 
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Ainda na noite de terça-feira, o blog questionou o prefeito de 

Teresina, Firmino Filho, sobre Sílvio Mendes: “Ele não entregou, 

mas se entregar eu não aceito”, afirmou. 

Silvio Mendes (Crédito: Reprodução) 
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Servidores da Saúde de Teresina 
vão parar as atividades nesta quinta 
Os altos índices de violência no ambiente de trabalho será pauta da paralisação. 

 
Foto: Facebook/ Sindserm 

Será realizada nesta quinta-feira (13), uma paralisação dos servidores 
municipais da saúde de Teresina em frente à sede da Prefeitura 
Municipal por volta das 8h da manhã. O ato público busca soluções 
sobre o problema da segurança nas unidades de saúde. 

Segundo a assessora de imprensa do sindicato dos servidores 
públicos municipais de Teresina (SINDSERM), Maria Clara, a ação 
será motivada pelos altos índices de violência nos locais de trabalho o 
que está acarretando medo nos próprios funcionários. 

Somente no primeiro semestre de 2018, foram registrados cerca de 30 
assaltos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), um número muito 
elevado para o ambiente fora do comum. 
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Sílvio Mendes se 

exonera da FMS; ele não 

deixou clara sua 

motivação 

Efrém Ribeiro     

O ex-prefeito de Teresina Sílvio Mendes (PP) informou, na manhã 
desta quarta-feira (12), que se exonerou da Presidência da Fundação 
Municipal de Saúde (FMS). O político cortou laços também com o 
partido PP. 

Indagado se sua exoneração foi motivada por atritos durante a 
campanha eleitoral com a primeira-dama e mulher do prefeito de 
Teresina, Lucy Soares (PP), candidata a deputada estadual Sílvio 
Mendes afirmou que não iria revelar os motivos de sua saída da 
Fundação Municipal de Saúde. "Não quero criar tumulto. Eu saí da 
Fundação Municipal de Saúde. Não estou mais lá", falou. 

Encerrando os assuntos sobre sua saída da FMS, ele disse que as 
campanhas de vacinação contra sarampo, pólio e HPV estão sendo 
desenvolvidas e continuarão."A Fundação Municipal de Saúde tem uma 
equipe que mantém essas atividades e a campanha", finalizou Sílvio 
Mendes. 
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Servidores da Saúde de 
Teresina paralisam atividades 

por conta de assaltos 
Categoria aprovou uma pauta de segurança, protocolada na 

FMS, somando-se às reivindicações já existentes naquele 

órgão desde a última greve da Saúde 

12/09/2018 - Atualizado em: 12/09/2018, 08:12Publicado por: Edrian SantosEditado por: Edrian Santos 

Assustados com o crescente número de assaltos e ocorrências de violência 
dentro dos locais de trabalho, servidores da área de Saúde do município 
resolveram paralisar as atividades na próxima quinta-feira (13/09). No mesmo 
dia, acontece um ato público e uma assembleia em frente à sede da Prefeitura 
Municipal de Teresina (PMT). Trabalhadores cobram uma solução para o 
problema da segurança. 
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Cerca de 700 servidores de UBSs fizeram uma manifestação em frente à Fundação 

Municipal de Saúde no dia 28 de agosto (Foto: Édrian Santos/OitoMeia) 

Trabalhadores e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina 
(Sindserm) contabilizam mais de 30 assaltos em Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), somente neste ano. No último dia 28 de agosto, cerca de 700 
servidores de UBSs fizeram uma manifestação em frente à Fundação Municipal 
de Saúde (FMS). Eles estavam indignados com os constantes assaltos. 

Com o apoio do sindicato, a categoria aprovou uma pauta de segurança, 
protocolada na FMS, somando-se às reivindicações já existentes naquele 
órgão desde a última greve da Saúde, ocorrida em maio deste ano. A pauta 
inclui questões de segurança e de melhorias nas condições de trabalho. 

“A categoria decidiu fazer uma paralisação de advertência, na quinta-feira, 
quando pretende receber uma resposta da FMS sobre a pauta. Caso não haja 
resposta satisfatória, a categoria está disposta a paralisar por tempo 
indeterminado, até mesmo por que correm risco constante de morte”, declarou 
Sinésio Soares, presidente do Sindserm. 

Até o fechamento desta matéria, procurada pelo OitoMeia, a assessoria de 
imprensa da Fundação Municipal de Saúde (FMS) não se posicionou sobre a 
reivindicação dos servidores da Saúde de Teresina. 
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Servidores da saúde municipal de 

Teresina paralisam atividades na 

próxima quinta-feira 
Eles cobram uma solução das autoridades para a questão do problema da segurança 
nas unidades de saúde. Segundo o SINDSERM, já foram contabilizados mais de 30 
assaltos em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) somente neste ano 

 

Reprodução 

Assustados com o crescente número de assaltos e ocorrências de 
violência dentro dos locais de trabalho, servidores da área de saúde do 
município resolveram paralisar as atividades na próxima quinta-feira (13). 
A partir das 8h a categoria realizará um ato público e assembleia em 
frente à sede da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) em busca de 
soluções sobre o problema da segurança nas unidades de saúde. 
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Trabalhadores e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Teresina (SINDSERM) contabilizam mais de 30 assaltos em Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) somente neste ano e o clima de medo tem se 
espalhado. No último dia 28 de agosto, cerca de 700 servidores de UBSs 
fizeram uma manifestação em frente à Fundação Municipal de Saúde 
(FMS), indignados com os constantes assaltos que vêm ocorrendo. 

 

Com o apoio do Sindicato, a categoria aprovou uma pauta de segurança, 
protocolada na FMS, somando-se às reivindicações já existentes naquele 
órgão desde a última greve da saúde, ocorrida em maio deste ano. A 
pauta inclui questões de segurança e de melhorias nas condições de 
trabalho. 

 

“A categoria decidiu fazer uma paralisação de advertência na quinta-feira 
quando pretende receber uma resposta da FMS sobre a pauta. Caso não 
haja resposta satisfatória, a categoria está disposta a paralisar por tempo 
indeterminado, até mesmo por que correm risco constante de morte”, 
declarou o presidente do SINDSERM, Sinésio Soares. 
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11 de setembro de 2018 

Servidores da saúde municipal de Teresina paralisam 
atividades 
 

Assustados com o crescente número de assaltos e ocorrências de 

violência dentro dos locais de trabalho, servidores da área de 

saúde do município resolveram paralisar as atividades na próxima 

quinta-feira (13). A partir das 8h a categoria realizará um ato 

público e assembleia em frente à sede da Prefeitura Municipal de 

Teresina (PMT) em busca de soluções sobre o problema da 

segurança nas unidades de saúde. 

Trabalhadores e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Teresina (SINDSERM) contabilizam mais de 30 assaltos em 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) somente neste ano e o clima 

de medo tem se espalhado. No último dia 28 de agosto, cerca de 

700 servidores de UBSs fizeram uma manifestação em frente à 

Fundação Municipal de Saúde (FMS), indignados com os 

constantes assaltos que vêm ocorrendo. 

Com o apoio do Sindicato, a categoria aprovou uma pauta de 

segurança, protocolada na FMS, somando-se às reivindicações já 

existentes naquele órgão desde a última greve da saúde, ocorrida 

em maio deste ano. A pauta inclui questões de segurança e de 

melhorias nas condições de trabalho. 

“A categoria decidiu fazer uma paralisação de advertência na 

quinta-feira quando pretende receber uma resposta da FMS sobre 

a pauta. Caso não haja resposta satisfatória, a categoria está 

disposta a paralisar por tempo indeterminado, até mesmo por que 

correm risco constante de morte”, declarou o presidente do 

SINDSERM, Sinésio Soares. 
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GRUPO FARÁ ATO EM FRENTE À PMT · 11/09/2018 - 17H16 

Contra violência em unidades de saúde, 

servidores farão paralisação 
 

Os servidores municipais da saúde farão uma paralisação na próxima quinta-feira (13/09), em protesto 
contra o crescente número de assaltos e ocorrências de violência dentro de unidades de saúde em 
Teresina. 

A partir das 8h, o grupo fará um ato em frente à prefeitura, no centro da capital, cobrando uma resposta 
do Executivo. 

Só neste ano, trabalhadores e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM) 
já contabilizam mais de 30 assaltos em UBSs. 

A categoria está disposta a cruzar os braços caso nenhuma resposta seja apresentada pelo poder 
público. 
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Servidores da saúde municipal de 
Teresina paralisam atividades na 
próxima quinta-feira 

Eles cobram uma solução das autoridades para a questão 

do problema da segurança nas unidades de saúde. Segundo 

o SINDSERM, já foram contabilizados mais de 30 

assaltos em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) somente 

neste ano 

 

Assustados com o crescente número de assaltos e ocorrências de violência dentro dos 

locais de trabalho, servidores da área de saúde do município resolveram paralisar as 

atividades na próxima quinta-feira (13). A partir das 8h a categoria realizará um ato público 

e assembleia em frente à sede da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) em busca de 

soluções sobre o problema da segurança nas unidades de saúde. 
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Trabalhadores e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM) 

contabilizam mais de 30 assaltos em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) somente neste 

ano e o clima de medo tem se espalhado. No último dia 28 de agosto, cerca de 700 

servidores de UBSs fizeram uma manifestação em frente à Fundação Municipal de Saúde 

(FMS), indignados com os constantes assaltos que vêm ocorrendo. 

 

Com o apoio do Sindicato, a categoria aprovou uma pauta de segurança, protocolada na 

FMS, somando-se às reivindicações já existentes naquele órgão desde a última greve da 

saúde, ocorrida em maio deste ano. A pauta inclui questões de segurança e de melhorias 

nas condições de trabalho. 

 

“A categoria decidiu fazer uma paralisação de advertência na quinta-feira quando pretende 

receber uma resposta da FMS sobre a pauta. Caso não haja resposta satisfatória, a 

categoria está disposta a paralisar por tempo indeterminado, até mesmo por que correm 

risco constante de morte”, declarou o presidente do SINDSERM, Sinésio Soares. 
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municipal-de-saude-439874.html 
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Servidores da saúde paralisam 

atividades por mais segurança em 

UBSs 
 

Foto: Divulgação/ Facebook 

 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM), em apoio aos 
servidores da área de saúde da capital, decidiram paralisar as atividades na próxima 
quinta-feira (13). Assustados com o crescente número de assaltos e ocorrências de 
violência em unidades de saúde, os servidores farão a manifestação para pedir mais 
segurança e melhorias nas condições de trabalho. A partir das 8h, haverá um ato público e 
assembleia geral em frente à sede da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT).  

Foram contabilizados, de acordo com o Sindicato, mais de 35 casos de assaltos em 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) somente neste ano e com o apoio do Sindserm, a 
categoria aprovou uma pauta de segurança, protocolada na Fundação Municipal de Saúde 
(FMS). O documento aprovado, segundo o presidente do Sindserm, Sinésio Santos, 
reivindica para todas as UBSs. 
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“Queremos fardamento para os vigias e capacitação, rondas policiais sistemáticas, reunião 
com especialistas em segurança, detector de metal na entrada das UBS, além de 
segurança armada e segurança eletrônica com câmeras", elencou o presidente.  

Sinésio Soares informou que a categoria decidiu fazer uma paralisação de advertência. 
“Quando pretende receber uma resposta da FMS sobre a pauta. Caso não haja resposta 
satisfatória, a categoria está disposta a paralisar por tempo indeterminado, até mesmo por 
que correm risco constante de morte”, declarou. 

No último dia 28 de agosto, cerca de 700 servidores de UBSs fizeram uma manifestação 
em frente à Fundação Municipal de Saúde (FMS), indignados com os constantes assaltos 
que vêm ocorrendo. 

  

Lyza Freitas 
redacao@cidadeverde.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


