
Nota de Esclarecimento 

 

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) vem a público esclarecer alguns fatos 
que nos últimos dias vem na forma de boatos e inverdades, entre elas é que não estaria havendo 
avanços nas negociações para os acordos coletivos, gostaríamos de esclarecer que a FMSC 
possui cerca de 10 Sindicatos para negociar os acordos dos seus colaboradores e que inúmeras 
dessas cláusulas devem ser discutidas com todos para que tenhamos isonomias, mas 
respeitando equidade das nossas relações. Diante disso, informamos que foi repassado já no 
mês de maio, para todas as categorias profissionais o reajuste de 3,8% no salário de todos os 
colaboradores a título de dissídio das categorias, antecipando a finalização do acordo coletivo 
sendo destes 0,21% de ganho real e 3,59% de reajuste inflacionário, isso tudo, para que não 
houvesse perdas no poder de compra dos nossos trabalhadores. 

Salientamos ainda que estamos construindo canais de comunicação entre os 
trabalhadores e os gestores, priorizando a participação de todos através da ouvidoria do 
trabalhador e consolidação de espaços formais de diálogo. Além disso, estamos investindo em 
qualificação com reuniões e atividades de educação permanente, estamos elaborando e 
aprovando Instruções Normativas Internas para que os nossos trabalhadores possam desfrutar 
com imparcialidade de diversos benefícios, trazendo transparência e garantindo a todos os 
mesmos direitos.  

Importante destacar que FMSC vem passando, junto com a saúde de todo o Brasil, por 
dificuldades, mas o Governo do Prefeito Busato, a Secretaria Municipal de Saúde e a nova 
Diretoria Executiva da FMSC ao ingressar prezaram pela manutenção sustentável da saúde de 
Canoas e não fantasiosa ou fictícia, que, em virtude disso, no ano de 2017 vai ser o único que a 
FMSC vai conseguir honrar todos os seus compromissos, afastando de vez os fantasmas do 
fechamento, pois somente em 2016 foi mais de seis milhões de déficit, publicados no diário 
oficial de Canoas e 2015 mais de nove milhões os que causaram um rombo nas contas da FMSC, 
colocando em risco o emprego de todos os nossos colaboradores e principalmente o nosso 
principal cliente que é a população que busca o cuidado na Saúde do município de Canoas, pois 
nunca é demais lembrar que além de sermos colaboradores da FMSC, somos também cidadãos, 
usuários do Sistema Único de Saúde. 

 A Direção da FMSC está fazendo uma administração correta, transparente e focada, 
pensando sempre na continuidade dos serviços prestados e no bem-estar de todos os seus 
colaboradores, e gostaria de salientar que aqui não tem “lucro para patrão”, pois somos uma 
entidade pública, e sem fins lucrativos e quem ganha com processos de melhoria de gestão são 
os trabalhadores e a população de Canoas. 

 

 

 


