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Corumbá-MS, 04 de junho de 2021 

 

Carta ao Excelentíssimo Senhor  

Vereador Roberto Façanha 

Presidente da Câmara Municipal de Corumbá 

     
 

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Enfermagem do Mato Grosso do Sul (SIEMS), vem, 

por meio desta, denunciar a postura intransigente da Junta Administrativa da Sociedade Beneficente de 

Corumbá, bem como, cobrar uma atuação emergencial do Prefeito e Vereadores diante de questão de total 

importância social. 

Em 2012, a Justiça do Trabalho condenou o Hospital a efetuar pagamento de R$ 1 milhão aos 

profissionais da Enfermagem (Processo 1168-45.2011.5.24.0006), referentes a reajustes salariais e abonos 

assiduidades atrasados. A atitude, de não cumprir os instrumentos normativos da categoria já demonstrava 

descaso do hospital para com os trabalhadores. Mas, a junta administrativa demonstra que também não 

possui nenhum respeito pela justiça, já que nega-se a efetuar o pagamento julgado e nem mesmo aceitou, 

nesse tempo todo, negociar formas de parcelamento para o pagamento. 

Além de não obedecer a justiça, a Santa Casa até hoje, junho de 2021, não aplicou os reajustes 

salariais determinados na Ação Judicial, ou seja, os salários continuam defasados. 

 

Abaixo: Reajustes determinados pela justiça que até hoje não foram aplicados 
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 Lamentavelmente, essa é a maneira com que a enfermagem vem sendo tratada pela Junta 

Administrativa da Santa Casa: Desrespeito e desvalorização. 

Ocorre, que nos últimos anos, a justiça tem determinado bloqueios das contas do hospital para 

pagamento desta Ação Judicial, nos quais são pagas apenas pequenas partes do valor devido. Nesses 

períodos, os transtornos à população são gigantescos, pois quem lida em enfrentar doenças não pode esperar. 

A vida de cada usuário da Santa Casa pode estar comprometida diante dos bloqueios. É um problema sério! 

Existe uma frustração por parte do trabalhador da enfermagem com a postura dos representantes 

administrativos do hospital. Mas, também, uma esperança em receber apoio das autoridades públicas e 

vereadores para que conheçam a realidade dos profissionais.  

Tendo em vista que a Prefeitura Municipal é a atual interventora do hospital, conclamamos ao 

Prefeito Marcelo Iunes e aos vereadores para que criem uma Comissão para intermediar essa situação, tendo 

em vista que novos bloqueios nas contas do hospital irão acontecer e a população poderá sofrer ainda mais 

com todo esse impasse, ainda mais neste período de pandemia.  

A Enfermagem já esperou por muito tempo, os trabalhadores não estão cobrando algo ilegal, a 

justiça já determinou que esses valores são direitos líquidos e certos da categoria. Por isso, os profissionais 

já sinalizam mobilizações. 

 

 

http://www.siems.org.br/
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Exmo. Sr. Vereador, a Enfermagem e a sociedade confiam no senhor, por isso, o elegeu. Estamos em 

período de pandemia, no qual, os profissionais da saúde estão fragilizados, a sociedade temerosa. Estamos 

abertos a dialogar, nosso objetivo é encontrar uma solução com o apoio de cada vereador e vereadora. 

Pedimos que venha conhecer de perto a realidade da enfermagem, deste modo, cumpra essa função social e 

ajude-nos a resolver esse impasse da melhor maneira possível.  

 

 

                                                                         Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Lázaro Santana 

Presidente do SIEMS 
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