
Jonas sucateia para depois 
terceirizar: STMC é contra!

Fevereiro/2015

O governo Jonas Donizette continua Existem dois concursos públicos ainda 
iludindo a população e, principalmente, vigentes para que a municipalidade possa 
os servidores municipais. preencher as lacunas no Mário Gatti.

O gestor mente ao justificar a Em 2012, a secretaria de Recursos 
terceirização, eminente em vários setores Humanos convocou farmacêuticos para 
do Hospital Mário Gatti, com a falta de rede, mas 96 candidatos ainda aguardam 
trabalhadores. pelo chamado da Prefeitura. O concurso 

fica vigente até 15/04/2016.
A farmácia é o próximo que a 
Administração almeja privatizar. A Em 2013, a Administração convocou 
licitação, inclusive, já está marcada Agentes de Apoio à Saúde (Farmácia) e 93 
para o dia 12 de fevereiro. deles ainda esperam pelo aval do RH 

para começar a trabalhar. Esse 
O Sindicato dos Trabalhadores do concurso segue vigente até 1/08/2015.
Serviço Público Municipal de Campinas 
possui documentos que provam o Os trabalhadores precisam se unir contra 
contrário, sobram candidatos, falta essa manobra do Governo. A Farmácia é o 
vontade política. primeiro passo para o desmonte total do  

Mário Gatti e de toda rede municipal.
O governo tem por obrigação chamar os 
concorrentes que foram aprovados para Não vamos deixar que Jonas Donizette 
suprir as vagas nesses setores. entregue o patrimônio público!

Ainda em 2013, o então presidente do  A  Administração não acatou a 
Mário Gatti, Arthur Sarti, enviou um ofício recomendação de Sarti e fez mais, o 
(n° 014/2013) endereçado ao Secretário demitiu, colocando em seu posto, Marcos 
de Saúde, Cármino de Souza, onde Pimenta, vindo da iniciativa privada. Uma 
requeria a contratação de 599 demonstração clara de como é a atuação 
funcionários, de vários setores, para do governo dentro do Mário Gatti: 
suprir as demandas do Hospital, que já sucatear para depois terceirizar. O STMC 
sofria com o déficit de trabalhadores. é contra essa medida e sempre será.  

Entenda demissão do ex- presidente do Mário Gatti: Arthur Sarti. 
Esse foi o primeiro passo da Administração para terceirização!
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