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Saúde volta à pauta de 
reivindicações: pronto-atendimento 
sem aparelho de raio X e faltam 
seringas para diabéticos.

Campanha de vacinação contra 
Pólio e Sarampo vai até 31/8, 
incluindo reforço para todas 
as crianças.pág3 pág4

A obra abandonada da Unidade Básica 
de Saúde de Santa Maria, após mais 
de sete anos de abandono, será 
finalizada pela atual gestão. pág2
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O QUE DIZEM OS VEREADORES

“É vergonhoso chegar 
a esse ponto de co-
brar do Prefeito mais 
diálogo com todos os 
funcionários. Vai ficar 
cada vez mais difícil, no 
futuro, se uma decisão 
não for tomada agora. 
Estamos atravessando 
dias difíceis”.

Roberto Magnético
VEREADOR

“Esse dias de greve 
podem ter reflexo até 
o final do ano, como 
ter que fazer reposição 
de aula. Nós temos 
que intervir. Mais 
uma vez há descaso 
do Executivo com os 
servidores municipais, 
que são regidos pelo 
mesmo estatuto e de-
veriam ter os mesmos 
direitos”.

Fábio Ambrózio
VEREADOR

“Deixo clara a minha 
insatisfação com esse 
cenário. Ser do Exe-
cutivo, hoje, requer 
planejamento. Se a 
administração respei-
tasse o nosso plano de 
cargos e carreiras, nós 
já teríamos avanço e 
não estaríamos brigan-
do pelo reajuste, pelo 
adicional de insalubri-
dade. E a proposta do 
Executivo não chegou 
a 10% do total das 
reivindicações”.

Carlos Alberto Santos
VEREADOR

“É preciso correr 
atrás dos direitos dos 
servidores. A admi-
nistração não paga 
as agentes de saúde 
e não consegue dar 
um reajuste de 3% 
aos funcionários 
públicos”.

Ivanito Barbosa
VEREADOR

“Eu espero que a jus-
tiça seja feita e que se 
cumpra as determina-
ções do Judiciário sobre 
o Executivo. Enquanto 
eu estiver aqui eu de-
fenderei os servidores 
do nível 1, que sobre-
vivem com menos de 
um salário mínimo”.

Marcus Rodrigo Florindo
VEREADOR

Paralisação completa 
um mês, e contabiliza 
mais de 300 
servidores parados 
em protesto

Há meses, os vereadores de 
Ibatiba requerem do Poder 
Executivo o cumprimento de 
revisões salariais e de equipa-
ração de vencimentos para os 
funcionários do nível 1, entre 
outros direitos trabalhistas 
previstos em Lei, com o obje-
tivo de ajustar a situação dos 
servidores municipais. Assim 
como o Poder Legislativo, o 
Sindicato dos Servidores de 

Ibatiba também mantém suas 
solicitações em pauta com a 
administração, mas sem re-
torno, o que resultou em gre-
ve, desde meados de julho.

São mais de 300 servidores, 
entre médicos, enfermeiros, 
professores, operários e ser-
ventes, parados em protesto. 

Parlamentares querem mais diálogo do 
Executivo com servidores municipais

A situação se agravou com o 
descumprimento por parte do 
Executivo da ordem judicial 
para o pagamento de direitos 
trabalhistas aos servidores 
públicos. A administração foi 
condenada ao pagamento do 
adicional de periculosidade 
aos vigias municipais, no per-
centual de 30% sobre o ven-
cimento base, bem como ao 
pagamento dos valores retro-
ativos, que alcançam quase R$ 
1 milhão. 

“Tentamos dialogar duas vezes, 
mas tem momentos em que a 

gente tem que cortar na pró-
pria carne. O índice da folha de 
pagamentos está próximo do 
limite, mas se for preciso tem 
que cortar cargo comissionado, 
cortar mais gastos. Precisamos 
encontrar uma saída”, analisou 
o Presidente da Câmara, Elias 
Cândido da Silveira. 

De acordo com o Presidente 
do Sindicato, Edson Salotho, 
em nota oficial, “os servidores 
estão passando por um perío-
do de difícil solução, na qual a 
administração municipal, de 
forma desastrosa, sem pla-
nejamento, sem organização 
das despesas e receitas, e com 

muito desperdício de dinhei-
ro público, se nega a cumprir 
seu compromisso com os seus 
funcionários”.
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Após mais de sete 
anos de abandono 
e de inúmeros 
requerimentos dos 
parlamentares, 
a unidade será 
ativada e contará 
com consultório 
odontológico

A obra abandonada da Unida-
de Básica de Saúde de San-
ta Maria será finalizada pela 
atual gestão municipal. Após 
mais de sete anos de abando-
no e de inúmeros requerimen-
tos dos parlamentares de Iba-
tiba, as instalações receberão 
as intervenções necessárias 
para sua ativação.

A obra será executada por 

Obras da Unidade de 
Saúde de Santa Maria 
serão concluídas

meio de empresa contrata-
da por processo de licitação 
e será realizada com recursos 
próprios, da ordem de mais de 
R$ 60 mil.

A construção é ampla e ade-
quada às necessidades locais e 
vai permitir atender a popula-
ção de Santa Maria, que hoje 

é atendida improvisadamente 
na escola local.

A UBS, que recebeu o nome de 
João Dé, também terá o aten-
dimento de odontologia, com 
consultório equipado com raio 
X e ultrassom.

Fonte: Prefeitura de Ibatiba

Pauta Legislativa
Nesta seção, o leitor acompanhará os requerimentos e indicações 
solicitadas pelos vereadores da Câmara de Ibatiba a diversos órgãos 
da administração municipal, resultados de fiscalizações e análises 
dos serviços públicos prestados à população.

4	Requer informações so-
bre o contrato com a 
empresa responsável pela 
pintura dos meios-fios.

4	Indica a premente necessi-
dade de que seja feita uma 
reforma na ponte na co-
munidade Cafarnaum.

4	Requer informações sobre 
as três ambulâncias que 
estão paradas.

4	Requer que seja informa-
do o valor gasto com o 
Motofest 2018, Anjo do 
Regaste, com o teatro que 
ocorreu na praça e com 

Elias Cândido 
da Silveira

Ivanito Barbosa

Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo

4	Requer o executivo mu-
nicipal, solicitando rela-
ção de todos os paga-
mentos através de RPA 
de 01 de janeiro até a 
presente data.

Fábio Ambrózio 
Nascimento

todas as festas que aconte-
ceram no ano 2017.
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Obras da Unidade de 
Saúde de Santa Maria 
serão concluídas

é atendida improvisadamente 
na escola local.

A UBS, que recebeu o nome de 
João Dé, também terá o aten-
dimento de odontologia, com 
consultório equipado com raio 
X e ultrassom.

Fonte: Prefeitura de Ibatiba

Pronto-atendimento 
sem aparelho para 
exame de raio X 
e faltam seringas 
para distribuir aos 
diabéticos

No dia 10 de agosto, os par-
lamentares de Ibatiba retor-
naram do recesso legislativo, 
mas os requerimentos foram 
os mesmos, e se intensifica-
ram, uma vez que as fiscali-
zações continuaram durante 
as últimas semanas no que 
diz respeito ao atendimento à 
saúde da população.

De acordo com o vereador 
Roberto Magnético, falta ma-
terial básico. “Não temos se-

Saúde volta à pauta de 
reivindicações dos parlamentares

ringas para os diabéticos. A 
saúde é prioridade na vida das 
pessoas, e aqui em Ibatiba esse 
serviço não anda bem. Estou 
indignado, pois não aguenta-
mos mais o jeito que estamos 
sendo tratados”, avaliou. 

“Não tem aparelho de raio 
X funcionando no Pronto-
-atendimento municipal. 
Nós precisamos fazer uma 
saúde de qualidade. Chegar 
ao PA e fazer com que o pa-
ciente seja bem atendido. Os 
funcionários são uns heróis 
por trabalharem lá e conse-
guirem desempenhar suas 
funções, sem os equipamen-
tos e materiais necessários”, 
completou o vereador Ivani-
to Barbosa.

FUNCIONÁRIOS
Os vereadores Carlos Alber-
to Santos e Fábio Ambrózio 
também pontuaram que os 
servidores do pronto-socor-
ro precisam de atenção e de 
um ambiente de trabalho 
mais saudável.

“O pronto-socorro é um 
ambiente muito estressante 
e ouvimos muitos comen-
tários maldosos. Fico triste 
porque ali trabalham pessoas 
muito compromissadas com 
o seu trabalho. É preciso sa-
ber criticar a administração 
sem afetar os funcionários”, 
comentou o vereador Carlos 

Alberto Santos.   

“Os funcionários estão pedindo 
demissão porque não aguen-
tam a pressão. O pronto-so-
corro está respondendo a mais 
uma ação do Coren por não res-
peitar os enfermeiros. Tem pa-
ciente pagando ambulância em 
Ibatiba e a gente ainda tem que 
ouvir que o governo está rejei-
tando ambulância de emenda 
de deputados”, avaliou o vere-
ador Fábio Ambrózio.

REFORMAS
Outro ponto destacado pelo 
vereador Marcus Rodrigo 
Amorim Florindo é sobre a 

situação da infraestrutu-
ra nos postos de saúde. 
“Os pronto-atendimentos 
de Ibatiba precisam de re-
formas urgentes. No Nesf 
(Unidade de saúde Adi-
lão Almeida de Lima), por 
exemplo, quando chove 
alaga”, disse o parlamentar.

“É preciso pulso para resolver 
todas as questões relacio-
nadas à saúde, porque são 
serviços essenciais. Não po-
demos deixar que esses ser-
viços não sejam realizados da 
forma que a população me-
rece”, comentou o Presiden-
te da Câmara, Elias Cândido 
da Silveira.
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Mesmo as crianças 
que já estão com 
esquema vacinal 
completo devem ser 
levadas aos postos de 
saúde para receber 
mais um reforço   

Crianças com idade entre 1 
ano e menores de 5 devem 
ser levadas aos postos de 
saúde para receber a dose 
contra a pólio e também con-
tra o sarampo. Até o dia 31 
de agosto, a vacinação se-
gue diariamente na Unidade 
de Saúde Adilão Almeida de 
Lima - Nesf (próxima ao Fó-
rum) e nas demais unidades, 
incluindo a zona rural. 

Este ano, a vacinação será fei-
ta de forma indiscriminada, ou 
seja, pretende imunizar todas 
as crianças na faixa etária es-
tabelecida. Isso significa que 
mesmo as que já estão com 
esquema vacinal completo 
devem ser levadas aos postos 
de saúde para receber mais 
um reforço.

Campanha de 
vacinação contra 
Pólio e Sarampo 
até o dia 31 de agosto

No caso da pólio, crianças que 
não tomaram nenhuma dose 
ao longo da vida devem rece-
ber a VIP. As que já tomaram 
uma ou mais doses devem re-
ceber a VOP. E, para o saram-
po, todas devem receber uma 
dose da Tríplice Viral – desde 
que não tenham sido vacina-
das nos últimos 30 dias.

SARAMPO
A doença infecciosa aguda, de 
natureza viral, grave, é transmi-
tida pela fala, tosse e o espirro, 
e extremamente contagiosa, 
mas pode ser prevenida pela 
vacina. Pode ser contraída por 
pessoas de qualquer idade. As 
complicações infecciosas con-
tribuem para a gravidade do 
quadro, particularmente em 
crianças desnutridas e menores 
de 1 ano. Em algumas partes 
do mundo, a doença é uma das 
principais causas de morbimor-
talidade entre crianças menores 
de 5 anos. 

Em 2016, o Brasil recebeu da 
Organização Pan-Americana 

da Saúde (Opas) o certificado 
de eliminação da circulação 
do vírus. Atualmente, entre-
tanto, o país enfrenta surtos 
de sarampo em Roraima e 
no Amazonas, além de casos 
já identificados em São Pau-
lo, no Rio Grande do Sul, em 
Rondônia e no Rio de Janeiro.

PÓLIO
Causada por um vírus que vive 
no intestino, o poliovírus, a 
poliomielite geralmente atin-
ge crianças com menos de 4 
anos de idade, mas também 
pode contaminar adultos. 
A maior parte das infecções 
apresenta poucos sintomas, 
e há semelhanças com infec-
ções respiratórias – como fe-
bre e dor de garganta – e gas-
trointestinais – como náusea, 
vômito e prisão de ventre.

Cerca de 1% dos infectados 
pelo vírus desenvolve a forma 
paralítica da doença, que pode 
causar sequelas permanentes, 
insuficiência respiratória e, em 
alguns casos, levar à morte.

Manutenção de 
ruas, estradas 
rurais e reforma de 
escolas também 
estão na pauta de 
requerimentos

Demandas são 
encaminhadas para 
o Poder Executivo 

Os vereadores de Ibatiba, ao 
dialogarem com a população 
e durante os procedimentos 
de fiscalização de serviços 
e obras na cidade, levanta-
ram outras solicitações que 
requerem melhorias, como 
as estradas rurais, escolas, 
imóveis públicos e serviços 
de transporte.  Confira o que 
disseram os parlamentares 
nas últimas sessões ordiná-
rias da Câmara:

OBRAS E 
SERVIÇOS 
URBANOS
“A empresa que está rea-
lizando as obras da Cesan 
está acabando com o calça-
mento das nossas ruas. Na 
primeira Rua do Bairro La-
cerda a situação está pés-
sima. E a empresa coloca 
a culpa na administração”, 
apontou o vereador Fábio 
Ambrózio.

“Nós não temos rodoviária. 
Os taxistas estão abando-
nados, sem um local para se 
protegerem da chuva, sem 
um ponto fixo”, comentou 
o vereador Ivanito Barbosa.

EDUCAÇÃO
 “O estado da estrutura das 
escolas é crítico. Por que 
não reformam as escolas 
nas férias?”, sugeriu o vere-
ador Marcus Rodrigo Amo-
rim Florindo.

“Nós temos que pensar no 
futuro de Ibatiba. Nós não 
temos uma creche funcio-
nando e escolas estão sem 
reformas”, alertou o verea-
dor Ivanito Barbosa.

AGRICULTURA
“O produtor rural não tem 
acesso à estradas boas, e 
não tem trator para ajudá-
-los. Existe uma máquina 
da administração munici-
pal parada no Córrego dos 
Carangolas, que quebrou 
e ninguém foi lá retirá-la”, 
alertou o vereador Ivanito 
Barbosa.

em Açãoem Ação
agosto de 2018  |  Ano IV  |  Número 474


