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av. Calógeras, 356, Campo grande,  
Mato grosso do sul, CeP 79004-901voCê, AquI! escreva para a genteEste espaço foi reservado especialmente para o Leitor 

reclamar, opinar, reivindicar e até sugerir melhoras na cidade

Sem jeito. 
enquanto a Polícia 
rodoviária federal 
faz campanhas de 
conscientização,  
o repórter 
fotográfico 
Bruno Henrique 
flagra motorista 
desrespeitando 
as leis de trânsito 
e realizando 
ultrapassagem em 
local proibido.

foto do dia

resPosta após denúncia 
no “reclame!” do Correio 
do Estado, moradores 
informaram que houve a 
limpeza das ruas da Vila 
ipiranga, em Campo grande. 
segundo eles, o lixo se 
acumulava na rua há mais de 
semanas, mas foi realizada 
a limpeza na semana 
passada. ainda conforme 
os moradores, a sujeira 
estava contribuindo para 
a proliferação de animais 
peçonhentos na região.

Limpeza 
realizada

como ficou?

ProbleMa leitor que pediu 
para ter a identidade 
preservada reclama que, 
em plena luz do dia, 
espaço da orla ferroviária, 
em trecho situado entre as 
ruas antônio Maria Coelho 
e Maracaju, tem sido 

Uso de droga a luz do dia assusta população Correio a reclamação 
será encaminhada 
à assessoria de 
imprensa da 
Prefeitura de Campo 
Grande.

reclame!

utilizado como espaço de 
consumo de entorpecentes 
por usuários de drogas. 
“ontem à tarde, havia um 
grupo de pelo menos doze 
usuários ali, usando crack”, 
denunciou. ele também 
critica o abandono e 

degradação do local, que, 
três anos depois de ser 
revitalizado, está repleto 
de pichações e virou 
mictório a céu aberto. o 
leitor pede vigilância por 
parte da guarda Municipal.

Decisão. Paralisação foi decidida pela classe em assembleia geral, realizada na quarta-feira passada

Santa Casa não retoma negociação e 
enfermeiros param a partir de hoje
Se uma nova proposta salarial não for feita até quarta-feira, classe deflagra greve geral

A Santa Casa começa esta 
semana sob impacto ainda 
indefinido da “operação tar-
taruga”, deflagrada pelos cer-
ca de 1,2 mil enfermeiros do 
hospital, com o objetivo de 
pressionar a diretoria da ins-
tituição a reabrir negociação 
salarial com a categoria, inter-
rompida na semana passada. 
Além da paralisação de ativi-
dades por três horas, durante 
cada um dos três turnos de 
trabalho, também estão pre-
vistas, hoje, três assembleias 
dos profissionais dentro do 
hospital, promovidas pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
na Área de Enfermagem de 
Mato Grosso do Sul (Siems).

O impasse entre entidade 
patronal e trabalhadores per-
siste desde o cancelamento 
de encontro pela diretoria do 
hospital, na última quarta-
feira. Os funcionários plei-
teiam um aumento salarial de 
16,43%, enquanto a direção 
do hospital oferece 6%, pouco 
mais que os 5,82% do acumu-
lado dos últimos 12 meses do 

“operação tartaruga” 

danieLLa arrUda
divulgação

Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). Em duas 
reuniões na Superintendên-
cia do Trabalho, a Santa Casa 
se negou a apresentar nova 
proposta e cancelou encontro 
que seria realizado na direto-
ria do hospital.

Segundo números do sindi-
cato, nos últimos cinco meses, 
115 funcionários pediram de-
missão do hospital, em razão 
dos baixos salários (hoje, R$ 
1.043 iniciais), e outros 200 
estão afastados por motivos 
médicos. 

Chamada
Na sexta-feira passada, o sin-
dicato publicou edital convo-
cando todos os trabalhadores 
do setor, entre atendentes, 
auxiliares, técnicos de enfer-
magem e enfermeiros, para 
participar das assembleias, 
que acontecem às 6h30min, 
12h30min e 18h30min de ho-
je, amanhã e terça-feira, para 
tratar dos “encaminhamentos 
das ações da enfermagem nas 
negociações salariais diante do 
encerramento patronal, deli-
beração sobre ingresso jurídi-

co de dissídio coletivo e análi-
se de possível suspensão das 
atividades em caso de dissídio 
coletivo”, entre outros assun-

tos de interesse da categoria.
Presidente da ABCG e di-

retor-geral da Santa Casa, 
Wilson Teslenco, reafirmou 

ontem que não haverá contra-
proposta salarial e não acredi-
ta em paralisação dos enfer-
meiros nesta segunda-feira. 

“Não houve comunicação 
formal à diretoria e, para que 
isso (paralisação) seja feito, 
precisa haver comunicação 
da Procuradoria do Traba-
lho”, comentou. Em relação 
à convocação das assem-
bleias, informou não haver 
qualquer restrição ao sindi-
cato e inclusive frisou que 
o auditório do hospital está 
disponível para as reuniões 
da categoria.

1.200
enfermeiros
Podem cruzar os 
braços na Santa Casa 
de Campo Grande, 
segundo informações 
do sindicato que 
representa a 
classe. O maior 
problema é o baixo 
salário oferecido 
e as condições de 
trabalho, longe das 
ideais
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 aracaju nublado 27°/22°
 Belém nublado 31º/24º
 Belo Horizonte nublado 25º/16º
 Boa Vista chuva 31º/24º
 Brasília sol 29º/15º
 Campo Grande nublado 20º/8º
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serviço de atendimento ao leitor:
0800-674141 (das 6 às 18h)
tel.: (67) 3323-6090
fax.: (67) 3323-6059 

federal
ConCurso 4879 28/6/14
sorteios às quartas e aos sábados
1º  13.309  500.000,00
2º  64.858  34.200,00
3º  41.466  33.600,00
4º  70.042  32.800,00
5º  12.279  31.940,00

mega-sena
ConCurso 1612 28/6/14
sorteios às quartas e aos sábados

lotomania

ConCurso 1464 28/6/14
sorteios às quartas e aos sábados

02 03 04 05 09
16 17 35 36 38
40 51 55 56 59
60 78 82 83 85
1 apostador acertou 20 pontos. 
Valor do prêmio é de: r$ 
406.461,83 

timemania
ConCurso 593 28/6/14
sorteios às terças, quintas e aos sábados

01    25    34    52    58    64    69
time do coração: naCionaL/am
não houve ganhador na faixa 
de 7 acertos. Valor acumulado é 
de: r$ 1.839.607.08

quina
ConCurso 3521 28/6/14
sorteios de segunda a sábado às 
20h de brasília
21    41    52    58    71

lotofácil
ConCurso 1074 27/6/14
sorteios às segundas, às quartas 
e às sextas

01  04  07  08  09   
10  11  13  17  20  
21  22  23  24  25

2 apostadores acertaram 15 
pontos. Valor do prêmio é de: 
r$ 1.843.775,56

Quina 0 0,00
Quadra 31 11.494,55
terno 2.638 192,96

sena  2  21.337.822,84
Quina  261  14.506,18
Quadra  16.822  321,52                         

dupla sena
ConCurso 1293 27/6/14
sorteios às terças e às sextas

PriMeira faixa

09    14    17    24    37   46
segunda faixa
05    16    20    27    41   49

06 13 17 36 42 51


