Boletim Sindical
cAMPANHA SALARIAL 2018

O Sind Saúde Contagem repudia a política de desvalorização dos trabalhadores da Saúde adotada pelo
atual prefeito de Contagem, Sr. Alex de Freitas (PSDB).Estamos no mês de julho e até a presente data a
prefeitura ainda não se manifestou quanto ao reajuste salarial dos trabalhadores da Saúde, ignorando a lei
orgânica do município que em seu art. 40 assegura a revisão anual sempre no 1º (primeiro) dia do mês de maio.
O governo Alex de Freitas ainda ignora a pauta aprovada pelos trabalhadores da Saúde se recusando a negociar
e não cumpre com os acordos ﬁrmados na campanha de 2017 mostrando o total descaso com os quem dedica
verdadeiramente para cuidar da Saúde do município. Prefeito onde está a valorização dos trabalhadores?
Não vamos mais esperar exigimos negociação já!

A Câmara de vereadores de Contagem não vem cumprindo com o seu papel de ﬁscalizar
o poder executivo.
Desde o início da gestão são apontadas inúmeras irregularidades nos equipamentos de
Saúde como a falta de RH, falta de estrutura adequada para o atendimento, falta de medicamentos e insumos
básicos como luvas de procedimento, soro, gazinha, algodão etc
No complexo hospitalar além dos insumos acima citados, faltam até produtos adequados para a higienização do
ambiente e também sabão para lavar as mãos e tudo isso em um momento com fortes indícios da existência da
bactéria super resistente (KPC), podendo colocar em risco a saúde dos pacientes e dos trabalhadores.
Recebemos queixa dos usuários quanto a suspensão de procedimentos devido à falta de material e ainda da
diﬁculdade que encontram hoje para realizarem os exames laboratoriais solicitados pelos médicos.
A gestão ainda aponta para o fechamento das farmácias Distritais do município com forte sinalização de que
pretende contratar o serviço de farmácias e drogarias particulares para distribuição de medicamentos, serviço
esse comprovadamente mais caro para os cofres públicos e com menor eﬁcácia, considerando a ﬁnalidade do
SUS que é o cuidado com os usuários do serviço público.
E mesmo assim a comissão de saúde do poder legislativo não se pronuncia de forma objetiva.
O Sind Saúde Contagem dentro do processo democrático solicitou em 19 de abril de 2018 fala na tribuna da
casa para externar toda diﬁculdade enfrentada pelos trabalhadores da Saúde e que consequentemente afeta
diretamente a população e até a presente data a presidência da câmara não se dignou ao menos dar resposta.
Cobramos que essa casa cumpra seu papel deixando os interesses pessoais de lado e se colocando como
verdadeiros representantes do povo.Povo esse que por decisão dessa mesma casa hoje paga IPTU, imposto

O Sind Saúde Contagem solicitou da Secretaria de Administração resposta imediata quanto à situação da
análise dos recursos administrativos referente aos processos de descontos indevidos da PREVICON.
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Informamos que aguardaremos resposta formal da referida secretaria para assim analisarmos qual
procedimento será adotado para garantirmos o devido direito do trabalhador.

