
A SAÚDE MUNICIPAL PEDE SOCORRO!

Servidoras(es) da saúde exigem respostas de Firmino (PSDB) e Sílvio 
(Progressistas) sobre insegurança e más condições de trabalho
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Desde o dia 27 de 
agosto, quando um 

funcionário foi baleado 
com dois tiros após assal-
to na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Portal da 
Alegria, zona Sul de Tere-
sina, a realidade de inse-
gurança e vulnerabilidade 
às quais trabalhadoras(es) 
deste setor estão subme-
tidas(os) tornou-se conhe-
cida pela população que 
também sofre com a vio-
lência em geral e a omissão 
dos governos. A sensação 
de que nem mesmo no lo-
cal de trabalho se tem pro-
teção, causa indignação na 
categoria que decidiu ir às 
ruas denunciar e exigir dos 
responsáveis a resolução 
de tais problemas. 

Com isso, no dia seguin-
te ao ocorrido, centenas de 
servidoras(es) de UBSs (cer-
ca de 700 participantes) esti-
veram em um ato em frente 
à sede da Fundação Munici-
pal de Saúde (FMS). A cate-

goria denuncia a ocorrência 
de assaltos à 35 UBSs, sendo 
que uma delas foi atacada 
15 vezes. Há também recla-
mações de servidoras(es) 
de outros locais de trabalho 
como hospitais e escolas.

Por solicitação de fi lia-
das(os), a Direção do Sindi-
cato das(os) Servidoras(es) 
Públicas(os) Municipais de 
Teresina (SINDSERM) apoiou 
e coordenou a manifestação 
que aprovou uma pauta re-

lativa à segurança, protoco-
lada na FMS, somando-se às 
reivindicações já existentes 
naquele órgão e que não são 
atendidas pela gestão de Síl-
vio Mendes (Progressistas).

A categoria decidiu fazer 
uma paralisação de adver-
tência e espera respostas da 
FMS sobre a pauta. Caso não 
haja resposta satisfatória, 
a categoria está disposta a 
paralisar por tempo indeter-
minado, até mesmo porque 

correm risco constante de 
morte.

Dentro do Sistema Único 
de Saúde (SUS) as UBSs são 
a porta de entrada do servi-
ço, estando mais próximas 
das famílias e das comunida-
des. O clima de insegurança 
e a atitude de dar as costas 
para esses problemas, por 
parte dos gestores, atinge 
todo o sistema que depen-
de do serviço cada vez mais 
abandonado e sucateado.

FMS não cumpriu acordo da mesa de negociação pós-greve

Após o grandioso ato na 
frente da Fundação Mu-

nicipal de Saúde (FMS), o SIND-
SERM foi convidado para uma 
reunião no Sindicato dos Médi-
cos (SIMEPI), que não participou 
da manifestação na manhã do dia 
28 de agosto. No entanto, o for-
mato da reunião foi apenas expo-
sitivo e não de negociação sobre 
propostas concretas como as que 
foram aprovadas e votadas pela 
multidão que se reuniu em frente 
à FMS pela manhã. Desta forma, 
a pauta aprovada  pelas(os) ser-

vidoras(es) foi encaminhada ao 
Prefeito Municipal e ao Presiden-
te da Fundação.

A categoria exige seguran-
ça devido ao grande risco que 
correm as(os) profi ssionais nas 
unidades de saúde, bem como 
em inúmeros outros aparelhos 
municipais. O SINDSERM lembra 
que desde a greve e as negocia-
ções ocorridas no mês de julho, 
diversos sindicatos da base esti-
veram presentes para exigir ou-
tros direitos.

Além da pauta emergen-

cial exigindo segurança, a FMS 
também deverá responder  a 
pauta sobre concessão de pro-
gressões e promoções (mudan-
ças de nível), insalubridade e 
periculosidade, condições de 
trabalho, planos de carreira, sa-
lários e devoluções de descon-
tos indevidos. Essas questões 
ainda não foram respondidas 
satisfatoriamente, de forma que
Sílvio Mendes (Progressistas)  
não cumpriu o que fi cou acerta-
do em mesa de negociação. EXI-
GIMOS RESPEITO!

ATENÇÃO!
Servidoras(es) que tiveram 

a insalubridade retirada do 
contracheque: o SINDSERM 
acaba de conquistar uma limi-
nar na justiça para implantar 
novamente a gratifi cação de 
INSALUBRIDADE até o julga-
mento do mérito.

Mantenha contato
através dos números:

(86) 3025 7361 - Direção
(86) 3221 3165 - Jurídico



mídias digitais e impressas 
do SINDSERM, com ampla 
divulgação em todos os 
meios possíveis. Confi ra 
as informações básicas e o 
calendário das principais 
deliberações que constam 
no regimento interno. 
O documento está dis-
ponível integralmente 
no site pelo endereço: 
sindsermteresina.com.
br/sindserm/wp-content/
uploads/2018/08/SINDSER-
M-REGIMENTO-DO-V-CON-
SERM-2018.pdf.

a voz e voto. Estas(es) de-
verão cumprir as seguintes 
exigências: ter realizado 
sua fi liação ao SINDSERM 
até a data na qual ocorrer 
a escolha de delegadas(os) 
no seu local de trabalho, 
estar em pleno gozo dos 
direitos e deveres conferi-
dos no Estatuto do SIN-
DERM, ter sido eleita(o) ao 
V CONSERM.

A comissão organizado-
ra dará publicidade a to-
das as ações em torno do 
V Conserm por meio das 

junturas políticas, 
movimentos sociais 
e organização da 
classe trabalhadora 
também estarão no 
centro dos debates.

A realização do 
V Conserm ainda no 
ano de 2018 segue a 
previsão estatutária 
e o atendimento ao 
Termo de Ajuste de 
Conduta, assinado 
pela atual gestão do 
Sindicato para evitar uma 
multa no valor de R$ 10 mil 
adquirida na gestão ante-
rior por não ter realizado o 
Congresso na data correta.

Será possível apresen-
tar propostas em formato 
de teses encaminhadas à 
Comissão Organizadora 
dentro dos prazos estabe-
lecidos. Podem ser dele-
gadas(os) ao V Conserm 
as(os) servidoras(es) mu-
nicipais ativas(os) e apo-
sentadas(os), fi liadas(os) 
ao SINDSERM, com direito 

O Congresso do Sindi-
cato das(os) Servidoras 
Públicas(os) Municipais 
de Teresina (SINDSERM) 
é a instância majoritária 
de decisões da entidade 
e reunirá delegadas(os), 
observadoras(es), assesso-
ras(es) técnicos e convida-
das(os) nos dias 26, 27 e 28 
de outubro em sua quinta 
edição. Uma comissão com 
membros da Direção e de 
representantes de base 
deu início às eleições nos 
locais de trabalho após 
defi nição do regimento de 
realização do Congresso.

O V Conserm tem ob-
jetivo de discutir e enca-
minhar sobre os rumos 
da entidade, fortalecer a 
organização sindical e as 
lutas da categoria. Assun-
tos relativos a todos os 
setores, da realidade dos 
locais de trabalho, Planos 
de Cargos, Carreiras e 
Salários, bem como assun-
tos mais gerais das con-
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Participe do V CONSERM que acontece nos dias 26, 27 e 28 de outubro
As eleições de delegadas(os) já iniciaram! Organize seu local de trabalho!

Pauta de reivindicações emergenciais 
da categoria acerca da segurança nas 
UBSs, como foi protocolada na FMS:
 Segurança armada em todas as UBSs

 Vigilância eletrônica

 Articulação com a PM nos bairros

 Ronda Policial

 Botão do pânico

 Detector de metal nas entradas das UBSs

 Capacitação,  fardamento  e  identifi cação para 
        agentes de portaria

 UBSs  muradas  com  cerca  elétrica  e  policial  
         na entrada

 Cancelamento  de  ponto eletrônico até  que a 
         segurança esteja garantida.

Disputa política entre Sílvio Mendes, Lucy Silveira 
(ambos do Progressistas) e Firmino Filho(PSDB) 
faz muito mal à Saúde Municipal!

Em vez de apresentar uma saí-
da para a situação de insegurança 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), e em todos os aparelhos 
municipais que estão à mercê da 
ação dos bandidos, Firmino Fi-
lho(PSDB) e seu desafeto Sílvio 
Mendes(Progressistas) disputam 
prestígio e cacife político dentro 
de seus partidos.

Desta vez não haverá uma 
divisão da FMS em três órgãos 
e Lucy Silveira (Progressistas),-
que (conforme denúncias) tem 
utilizado os espaços dos órgãos 
públicos para fazer campanha 

eleitoral, parece ter sido o pivô 
do desentendimento que im-
plicou na entrega do cargo de 
Presidente da FMS, por parte 
de Sílvio.

Servidoras(es) da saúde 
municipal não devem ser pre-
judicadas  (os) por esses con-
fl itos políticos e exigem uma 
resposta imediata de Firmino 
acerca das reivindicações pro-
tocoladas, que envolvem a 
garantia de condições de tra-
balho com o mínimo de segu-
rança,  estrutura e valorização.
EXIGIMOS NEGOCIAÇÃO, JÁ!


