Carta aberta à população

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de Salvador
repudiam falta de compromisso do prefeito de Salvador
Os servidores, ACS e ACE, cobram ao governo municipal o pagamento do Piso
Salarial da categoria. Os trabalhadores tornam pública a insatisfação com o atraso do
governo municipal em anunciar o reajuste salarial 2015 ao conjunto do funcionalismo
publico municipal. Com a data base em 1º de maio, os trabalhadores, sobretudo
os Agentes de Saúde, estão indignados, já que a categoria encontra-se com salário
base no valor de R$ 692,08, abaixo do mínimo nacional.
A entidade que representa esses trabalhadores, o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de combates às Endemias (Sindacs-BA), pede o pagamento
imediato de R$ 1.014,00, valor do piso nacional da categoria, instituído pela lei
12.994/14, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, em 17 de junho de 2014.
0s servidores também pedem aumento no valor do auxílio alimentação para R$
25,00. O subsídio não é reajustado a mais de três anos. Outras reivindicações da categoria: gratificação PMAQ, fardamentos, melhores condições de trabalho e infraestrutura nos pontos de apoio.
O Sindacs-BA, juntamente com os trabalhadores, já cobraram da gestão municipal o
reajuste salarial. Através de manifestos públicos, como caminhadas de protesto, audiências públicas na Câmara de Vereadores, em reuniões de negociação com os gestores,
mas, não há avanço e a greve da categoria alcançou 25 dias.
Os ACS e ACE estão cansados com essa situação, com o descumprimento do Estatuto
do Servidor Municipal, e da lei do piso nacional (lei federal 12.994/14). Diante disso, nós da Direção do Sindacs, repudiamos a falta de compromisso, do prefeito de
Salvador, ACM Neto, para cumprir a legislação.
Diante da alarmante epidemia de dengue, zika e chikungunya em Salvador, sendo que
são 45 mil casos de dengue, 33 mil casos de zika , 76 casos suspeitos da síndrome de
Guillain-Barré. Além disso, a epidemia só piora com greve dos servidores, não só piora
como expõe a calamitosa situação da saúde pública de cidade do Salvador.
Queremos valorização e respeito do prefeito. Queremos preservar a Saúde de
todos.
Pedimos o apoio da população nessa luta
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