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Hospital adota postura mais dura na negociação com enfermeiros; categoria 
fala em ameaça de demissão; paralisação chega a 50% no setor de emergência

Os enfermeiros da Santa Casa 
de Campo Grande cumpri-
ram a promessa e paralisaram 
parcialmente  os trabalhos 
ontem, mesmo com supostas 
ameaças por parte da direção 
geral do hospital. Segundo 
dados do Sindicato dos Tra-
balhadores na Área de Enfer-
magem de Mato Grosso do Sul 
(Siems), a operação “tartaru-
ga” deflagrada ontem parali-
sou 30% da classe nas enfer-
marias e 50% na emergência, e 
apenas o trabalho fundamen-
tal está sendo realizado.

“A classe está unida, e a 
adesão é grande, mas ainda 
não é greve geral”, afirmou 
Lázaro Santana, presidente 
do sindicato. “A direção da 
Santa Casa está ameaçando 
os funcionários, falando em 
cortar ponto e em demitir por 
justa causa, mas nós estamos 
no nosso direito, fizemos tu-
do como prevê a lei e estamos 
tranquilos”, denunciou.

A paralisação chegou aos 
quatro turnos de trabalho dos 
enfermeiros na Santa Casa 
– manhã, tarde e dois à noi-
te. Os enfermeiros bateram o 
ponto, mas ficaram em frente 
do hall do hospital, sem reali-
zar os atendimentos.

Conforme o Siems, os pa-

ViniCius squinelo

GREVE

Diretor. Wilson teslenco 
ofereceu reajuste de 6%

A ABCG, em comunicado 
enviado à impressa, infor-
mou que o aumento ofereci-
do de 6% é a “proposta final 
de reajuste salarial da cate-
goria”. O presidente da enti-
dade, Wilson Teslenco, ain-
da afirmou que os enfermei-
ros têm direito à paralisação 
e a realização de assembleias 
- só ontem, foram quatro.

Ainda conforme o comu-
nicado, foi oferecido tam-
bém um reajuste de 12% no 
beneficio da assiduidade (fi-
xo), que passaria a R$ 163,52. 
Já o auxílio creche teve um 
abono de 33% (passou para 
R$80,00).

“Ressaltamos que além 
dos benefícios financeiros, o 
cuidado com a saúde do co-
laborador vem sendo apri-
morado na instituição.  Em 
2013 foi criado o Núcleo de 
Assistência à Saúde do Tra-
balhador - Nast, que presta 
atendimento ambulatorial 
nas especialidades de Or-
topedia, Clínica Médica e 
Psiquiatria.”, disse. O Tri-
bunal Regional do Traba-
lho (TRT), vai intermediar a 
negociação. (Vs)

Fundação 
diz que não 
manda mais 
propostas

Enfermeiros da Santa Casa 
começam ‘Operação Tartaruga’

Arquivo

cientes da Santa Casa não fi-
caram desassistidos, porém 
só o fundamental foi realiza-
do. A situação pode piorar na 
quinta-feira (3), prazo dado 
pela classe para a Associação 
Beneficente de Campo Gran-
de (ABCG), mantenedora do 
hospital, se manifestar.

“Estaremos publicando 
amanhã (hoje) o edital de 
greve, e no prazo de 72 horas 
vamos parar todo o serviço, 
deixando apenas o que pede 
a Lei, 30% de atendimento”, 

afirmou Santana. “Uma gre-
ve seria o caos”, resumiu, ao 
falar sobre paralisação no 
maior hospital de Mato Gros-
so do Sul.

Segundo dados do sindica-
to, são cerca de 900 enfermei-
ros e técnicos atuando na San-
ta Casa. Outros cerca de 200 
estão afastados por motivos 
médicos, e mais 115 pediram 
demissão do início do ano pa-
ra cá, por causa da defasagem 
salarial.

O impasse entre entida-
de patronal e trabalhado-
res persiste desde o cance-
lamento de encontro pela 
diretoria do hospital, na 
quarta-feira passada. Os 
funcionários pleiteiam um 
aumento salarial de 16,43%, 
enquanto a direção do hos-
pital oferece 6%, pouco mais 
que os 5,82% do acumulado 
dos últimos 12 meses do Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). Em du-

A prefeitura assinou convênio 
ontem para receber oito 
ambulâncias para o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). Das oito 
ambulâncias, duas serão 
equipadas e caracterizadas 
para a implantação da viatura 
de Suporte Avançado de Vida 
especializada em pediatria – 
Samuzinho.

saMuZiNho

assinado convênio 
para mais oito 
ambulâncias

O cônsul-geral dos 
Estados Unidos em 
São Paulo, Dennis 
Hankins, demonstrou, 
ontem, interesse em 
uma aproximação com 
a Prefeitura de Campo 
Grande, a fim de firmar 
parcerias para a troca 
de conhecimento nas 
áreas científica, cultural 

Cônsul dos eua demonstra 
interesse por parceria

Encontro. dênis hankins esteve 
ontem na prefeitura

e econômica. O cônsul 
veio a Campo Grande 
para a inauguração do 
American Corner, um 
projeto que pretende 
fomentar o contato 
com a cultura norte-
americana, além de 
assessorar interessados 
em intercâmbio 
educacional.

DivulgAção

CoM a Capital

vAlDenir rezenDe

A mudança de prédio do La-
boratório Central de Campo 
Grande (Labcen) ainda não 
tem prazo para sair. Conside-
rado uma das prioridades da 
gestão municipal da saúde, 
a ação está sendo analisada 
pela Procuradoria-Geral do 
Município, que estuda a via-
bilidade legal de alugar a anti-
ga Rocket, de propriedade do 
Hospital do Câncer Alfredo 
Abrão.

“Ainda estamos analisan-
do”, resumiu o procurador-
geral Fábio Leandro, ao ser 
questionado sobre o tema. 
Ainda conforme ele, não há 
prazo para a emissão de um 
parecer, positivo ou não, so-
bre o aluguel do prédio.

Ontem, o Correio do Es-
tado mostrou que pacientes 
madrugam na fila para reali-

A Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul (Uems) 
abriu inscrições para concur-
so público de provas e títulos, 
destinado ao provimento  de 
cargo de professor do quadro 
de pessoal da instituição. Es-
tão sendo ofertadas 10 vagas 
para os cursos de Antropolo-
gia, Ciências Contábeis, Ci-
ências Econômicas, Direito e 
Sociologias, distribuídos nos 
campi de Amambai, Paranaí-
ba, Ponta Porã e Naviraí. A re-
muneração é de R$ 10.629,35 

(correspondente ao venci-
mento-base para professor 
adjunto) e as inscrições, no 
valor de R$ 152,32, devem 
ser efetivadas até 30 de ju-
lho, exclusivamente pelo 
endereço eletrônico http//
www.fapems.org.br, onde 
estão disponíveis formu-
lário de Inscrição on-line 
e o boleto bancário para 
pagamento de taxa. O edi-
tal do concurso contendo 
todas as informações está 
disponível na edição de 
ontem do Diário Oficial do 
Estado.

Não há prazo para 
mudança de laboratório

SaúdE

PRofESSoR

Projeto para transferir instalações do laboratório Central de 
Campo grande ainda não tem data certa para ser implementado

Universidade Estadual 
abre concurso com 10 vagas

zar os exames pela rede pú-
blica, e aguardam até cinco 
horas para serem atendidos.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, o plano 
é transferir o Laboratório 
Central, hoje instalado em 
um prédio de 999 metros 
quadrados na Avenida Ca-
lógeras, no centro da cidade, 
para o antigo prédio da Ro-
cket, na Rua Maracaju, com 
espaço bem superior, perto 
dos 3 mil m².

Com a mudança, a Sesau 
teria possibilidade de con-
tratar novos profissionais e 
comprar mais equipamen-
tos, o que não pode ocorrer 
hoje pela falta de espaço físi-
co do atual prédio. O objeti-
vo é aumentar o número de 
exames em 100%, dos atuais 
226 mil para 452 mil.

A Procuradoria-Geral do 
Município, porém, ainda es-
tuda se o aluguel da área do 
Hospital do Câncer não tem 
problemas legais. A forma de 
pagamento também é ana-
lisada, já que a Sesau quer 
fazê-lo em forma de permu-
ta, realizando os exames de 
pacientes do hospital.

“O processo está andando, 
e vai sair”, resumiu ontem o 
prefeito Gilmar Olarte.Espera. a longa fila do laboratório Central gera reclamações

as reuniões na Superinten-
dência do Trabalho, a Santa 
Casa se negou a apresentar 
nova proposta, e cancelou 
encontro que seria realizado 
na diretoria do hospital.

Hoje, um enfermeiro re-
cebe R$ 1.043 de salário-
base, mais R$ 143 caso não 
falte e R$ 135 de insalubrida-
de, totalizando R$ 1.321. Na 
rede particular, com benefí-
cios, o salário-base chega a 
R$ 1.900.

Reivindicação. em duas assembleias realizadas ontem, enfermeiros mantiveram a ‘operação tartaturuga’

Bruno Henrique

Brasil X ColÔMBia, dia 6

abRE E fEcha

coméRcio
fecha uma hora antes 
do início do jogo.

coRREioS
fecham às 14h. a 
agência do shopping 
abre depois do jogo

ÓRGãoS Públi coS
Órgãos federais, 
estaduais e municipais 
funcionam até o 
horário do almoço. 
reabrem na segunda.

cEntRoS dE SaúdE
uBs funcionam até 
às 11h. depois, só 
unidades 24 horas.

lotéRicaS
fecham uma hora antes 
do jogo.

dEtRan
as agências funcionam 
até às 13h.

SuPERmERcadoS
o funcionamento 
será facultativo 
durante os jogos da 
seleção.

mERcadão
fecha às 15h e retorna 
no sábado.

ShoPPinGS
o Campo Grande fecha 
uma hora antes do 
jogo e reabre depois. 
No Norte sul e no 
Bosque, a abertura é 
facultativa.

bancoS
as agências bancárias 
abrem de manhã.

EScolaS
Não haverá aula. 

ViniCius squinelo
luCia Morel

A ABCG não confirma 
se tenta pressionar 
os enfermeiros, mas 
a Santa Casa abriu 45 
vagas para contratação 
de enfermeiros, técnicos 
e auxiliares. O processo 
seletivo teve início na 
sexta-feira passada, 
mesmo dia que foi 
aprovado indicativo de 
greve pela classe que 
atua no hospital.

associação abre 
45 vagas para 
enfermeiros

saiba

daniella arruda


