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FALTA DE REPASSE DA PREFEITURA PODE PREJUDICAR 
SALÁRIO E NEGOCIAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL DOS 

TRABALHADORES DE ENFERMAGEM 
 
O último dia de contrato da Prefeitura de Campo Grande com a Santa Casa finda dia 07 de Abril e 
um novo acordo deveria ser assinado, porém nada foi feito até o momento. Em dezembro do ano 
passado foi firmado um contrato emergencial entre a Santa e a Prefeitura válido até o mês de abril 
deste ano. Na ocasião o Presidente do SIEMS Lazaro Santana e a dirigente sindical Keyla Reis se 
reuniram com o Secretario de Saúde Jamal Salem e cobraram providencias pois a falta dos 
repasses ocasionou o atraso dos salários do mês de Dezembro, podendo ainda levar ao atraso do 
13º salário daquele ano. Os trabalhadores ameaçaram entrar em greve caso o repasse não fosse 
efetuado. 

Relembrando abaixo o que a mídia divulgou naquele período.  
 
Santa Casa recebe R$ 10 milhões da prefeitura e paga funcionários 
(Foto: Marcos Ermínio)                                                                                                             

Aline dos Santos 
 
 

 
Trabalhadores cruzaram os braços na Santa  Casa após três dias sem salário.  Presidente do SIEMS, Lazaro Santana e Diretora Keyla Reis se reúnem 

com Secretario de Saúde e cobram providencias. 

  

É HORA DE MOBILIZAR!!!! 
Novamente a situação se repete e o Presidente do SIEMS, Lazaro Santana, esclarece que a falta 
deste ajuste “politico” atinge diretamente todos os trabalhadores da Instituição sendo extensivo aos 
pacientes, caso ocorra paralisações por falta de salários em dia. O Presidente convoca todos os 
trabalhadores da área de Enfermagem da Santa Casa de Campo Grande, a participarem de 
manifestação dia 08 de Abril, às 8h, no Auditório Carroceiro Zé Bonito, andar térreo. O 
manifesto ocorrerá durante reunião com os representantes da Prefeitura e da Santa Casa.  
 
 LAZARO SANTANA 
 Presidente SIEMS 
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