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HOSPITAL

FSFX
A população de
Timóteo vive
momentos de
insegurança
em relação aos
atendimentos
hospitalares
realizados no
Hospital São Camilo.

P

or mais que se
escuta a respeito
do assunto, apenas
os que estão envolvidos
diretamente, a Fundação
São Camilo, a Fundação
São Francisco Xavier,
o Hospital Vera Cruz, a
Prefeitura de Timóteo,
a Aperam e o Governo
de Minas Gerais, detém
todas as informações.
SOCIEDADE
A população e instituições que não estão
ligadas diretamente nas
negociações, ficamos
com as informações
vindas da imprensa e as
informações repassadas
pelos que estão no processo negocial.

Garantia dos empregos e a
qualidade nos atendimentos
tem que ser mantidos.

MÁRCIO CUNHA
MANUTENÇÃO
A realidade é que temos
DOS EMPREGOS
uma população estimaFazemos um apelo aos
da em 90.568 pessoas,
gestores da FSFX: que os
das quais, a maioria
empregos sejam todos,
não tem um plano de
mantidos assim como o
saúde, e necessariamenpoder aquisitivo dos trate precisam utilizar o
balhadores em função da
atendimento via Sistema
alteração na manutenção
Único de Saúde. E, a
do Hospital São Camilo.
informação recebida é
Que os trabalhadores da
que a FSFX, através do
cidade de Timóteo não
Hospital Márcio Cunha,
sejam substituídos por
não manterá a mesma
trabalhadores vindos
intensidade de
de fora, uma vez
atendimento
que somente
pelo SUS,
irá mudar o
como
uniforme,
manteve
a
funcionários pois,
o Hospital
prestação
“que sejam todos de serviVital Brazil, o que
ços seja na
mantidos”
certamente
recepção, na
será uma calaenfermaria, no
midade pública.

430

Temos ainda, os 430
trabalhadores que estão
empregados hoje, e que
uma parcela desses, podem não serem mantidos
no quadro de pessoal do
hospital.

Pronto Socorro, na UTI,
e demais áreas do hospital continuará.
ATENDIMENTO PELO SUS
O outro apelo é que seja
mantida a mesma quantidade de atendimento
pelo SUS, como foi até o
dia 10/09/2020.
LIMINAR JUDICIAL
Segundo informações, o
atendimento do Hospital
Márcio Cunha foi através
de Liminar Judicial, e
tem seu prazo estipulado
até 31/12/2020. O que
certamente não tranquiliza ninguém.
Portanto, temos mais 06
meses para que o problema seja resolvido definitivamente.

CAMPANHA SALARIAL 2020

Trabalhadores da Aperam
aprovam a Pauta de reivindicações
Os trabalhadores da Aperam,
que participaram da Assembleia
virtual ocorrerida nos dias 02,
03 e 04/09/2020, decidiram
pela aprovação da Pauta de
Reivindicações visando o processo
negocial do Acordo Coletivo de
Trabalho 2020/2021.
Como todos sabem, temos até
o dia 15/09/2020 para entregar
a Pauta de Reivindicações, dando
início então, às negociações
salariais.
Confira o resultado ao lado-->>

COVID-19
Dados do
Ministério
da Saúde
FONTE: UOL

Na sexta-feira, 11/09/2020,
o Ministério da Saúde
registrou 1.274 mortes nas
últimas 24h; no total o país
soma 103.026 óbitos.
Os diagnósticos chegaram
a 3.109.630, sendo 52.160
deles confirmados entre
ontem e hoje....

População
de Timóteo:
90.568
FONTE: IBGE

A COVID já matou mais que a
população de Timóteo inteira.
PREVINA-SE!

