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Servidores municipais da saúde paralisam atividades em Teresina na próxima quinta-

feira 

A categoria realizará um ato público e assembleia, a partir das 
08h 
Por Redação do Portal AZ11 de set de 2018, 16:44 

Servidores da área da Saúde de Teresina decidiram paralisar as 
atividades na próxima quinta-feira (13). Assustados com o crescente 
número de assaltos e ocorrências de violência dentro dos locais de 
trabalho, a categoria realizará um ato público e assembleia, a partir 
das 08h, em frente à sede da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). 

 

Sede da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). Foto: Reprodução 

Trabalhadores e membros do 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 

https://www.portalaz.com.br/publicacao/2450


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. De acordo com o SINDSERM, 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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Firmino promete não aceitar possível exoneração de Silvio 

Mendes da FMS 

Discussão, caso se confirme a saída do Silvio Mendes, segue 

diz respeitando somente ao presidente da FMS, já que ele 

prefere não explicar o motivo do suposto pedido de demissão 

12/09/2018 - Atualizado em: 12/09/2018, 11:08Publicado por: Edrian SantosRepórter: Edrian Santos 

O assunto da manhã desta quarta-feira (12/09) no meio político e administrativo 
da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) trata-se da possível exoneração do 
ex-prefeito Silvio Mendes da presidência da Fundação Municipal de Saúde 
(FMS). Nada ainda foi confirmado oficialmente, mas uma fonte do Palácio da 
Cidade informou ao OitoMeia que o progressista fez declarações informais 
sobre tal possibilidade. 

 
Firmino e Silvio expõem uma relação de grande amizade, além de ideologias políticas e 

administrativas (Foto: Montagem OitoMeia) 

Não se sabe o que motivou o suposto pedido de exoneração, até porque o 
Silvio nem o prefeito falam sobre o assunto, mesmo após serem procurados 
por esta reportagem. As pastas de Saúde e Comunicação ainda estão 
silenciadas e também sem pronunciamentos para a imprensa. Ao que tudo 
indica, até o setor administrativo desses órgãos foram pegos de surpresa. 

A discussão, caso se confirme a saída do progressista da gestão tucana, segue 
diz respeitando somente ao presidente da FMS. Ainda com a fonte da PMT, o 
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prefeito não recebeu pedido de exoneração e, se receber, não vai aceitar. Vale 
ressaltar que Firmino e Silvio expõem uma relação de grande amizade, 
alimentada ainda quando ambos integravam a mesma sigla partidária. 

FMS, PREFEITURA E POLÊMICAS 

Silvio Mendes foi eleito prefeito de Teresina por duas vezes, entre 2004 e 2012, 
já com a experiência de chefiar a Fundação Municipal de Saúde em gestões 
anteriores. Em fevereiro de 2017, ele deixa o PSDB para se filiar aos 
Progressistas, a convite do senador Ciro Nogueira, presidente nacional da 
legenda. 

 
Silvio Mendes reassumiu a FMS em 2016 (Foto: Édrian Santos/OitoMeia) 

Ultimamente, Silvio era alvo de ataques dos servidores municipais da pasta 
que preside. Em julho deste ano, servidores municipais da Saúde entraram 
em greve, exigindo que a FMS não retirasse o adicional de insalubridade da 
categoria, o que corresponderia a uma redução de R$ 800 a R$ 1,6 mil nos 
contracheques dos trabalhadores. 

Na época, assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, profissionais de 
radiologia, administrativos, agentes de portaria e técnicos de patologia seriam 
atingidos com a medida. 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”. 

 

 

 

 

https://www.oitomeia.com.br/noticias/2018/06/20/greve-na-saude-de-teresina-sindicato-denuncia-desconto-de-ate-r-16-mil/
https://www.oitomeia.com.br/noticias/2018/06/20/greve-na-saude-de-teresina-sindicato-denuncia-desconto-de-ate-r-16-mil/
https://www.oitomeia.com.br/wp-content/uploads/2018/09/FMS-Funda%C3%A7%C3%A3o-Municipal-de-Sa%C3%BAde.jpeg


CLIPPING SINDSERM – PORTAIS – 12 DE SETEMBRO DE 2018 (TARDE) 

PORTAL PIAUÍ AGORA: http://piauiagora.com.br/index.php/2018/09/12/servidores-

podem-entrar-em-greve-caso-fms-nao-indique-proposta-de-seguranca/ 

AVISO 

Servidores podem entrar em greve caso FMS não indique proposta de 
segurança 

Em protesto a favor da segurança, os trabalhadores vão realizar um ato nesta 

quinta-feira (13). 

Publicada em 12 de setembro de 2018 - 11:00 

 

 Última atualização: 12 , setembro 2018 - 11:10 

Os constantes assaltos nas unidades públicas de saúde da capital serão o tema principal de um 
ato que será realizado nesta quinta-feira (13) pelos servidores do órgão. Caso a Fundação 
Municipal de Saúde não indique respostas satisfatórias sobre pauta de segurança, os 
trabalhadores da saúde prometem paralisar as atividades por tempo indeterminado. 

De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm), as 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) sofreram mais de 30 assaltos somente neste ano, por isso, 
o clima é de medo. 

No último dia 28 de agosto, cerca de 700 servidores de UBSs fizeram uma manifestação em 
frente à FMS, indignados com os constantes assaltos que vêm ocorrendo.  A categoria aprovou 
uma pauta de segurança, protocolada na FMS. 

Dessa forma, segundo o presidente do Sindserm, Sinésio Soares, o ato desta semana pretende 
receber uma resposta da FMS em relação 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 ato acontece a das 8h em frente à sede da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). 
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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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