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Apesar das condições, a brava
gente da Saúde dá um show!

Mensagens de pacientes e acompanhantes são
um alento diante da rotina puxada
O valor das/os servidoras/es do Hospital Zona Sul – HZS – pode não ser
reconhecido pelo governo, mas quem
necessita do serviço assina embaixo. É
o que podemos dizer ao ver os comentários deixados por pacientes e acompanhantes na caixinha de críticas e sugestões do Hospital.
“Vocês fizeram tudo o que
estava ao alcance, estou muito
agradecida”.
“Não trocaria o Hospital Zona Sul
por nenhum hospital particular”.
“Uma galera legal e muito
prestativa com os pacientes,
sempre de bom humor”.

“Que o hospital nunca mude e o
atendimento seja sempre bom assim”.
São apenas algumas das dezenas
de comentários que a população deixa.
Todo esse reconhecimento é conquistado sem cursos permanentes de aperfeiçoamento ou espaços para discussões
sobre os problemas da unidade. Mesmo
com a equipe adoecida devido ao ritmo
acelerado de trabalho. Imagine com
uma realidade mais favorável para o
nosso trabalho o que a gente não seria
capaz de fazer?
HZN – No Hospital Zona Norte não
é diferente. De acordo com o
 s dados
expostos no mural da Unidade,a percentagem de pacientes que avalia o
atendimento do HZN como ótimo é su-

perior aos 75%. 20% consideram bom
o trabalho realizado. É mais uma equipe
que não deixa o
 comprometimento com
a missão de zelar pela recuperação das/
os usuárias/os, mesmo vivendo em condições de dificuldades permanentes.
As adversidades são superadas,
e a equipe do HZNcumpre com louvor o seu papel.
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Parabéns!

AUXÍLIO TRANSPORTE

Ação para resgatar o que nos foi arrancado
Em assembleia realizada no dia 16
de setembro, a brava gente decidiu entrar com ação judicial para interromper
e retomar o desconto ilegal e imoral
feito pelo governo no Auxílio Transporte. Muita gente que recebeu o retroativo dos avanços que o governo devia
desde 2015 caiu nessa situação. Como
se trata de uma ação coletiva, quem é
filiado está automaticamente represen-

tado, não há a necessidade de enviar
qualquer documento nesse primeiro
momento.
Entendimento torto da Secretaria - O auxílio transporte vem sendo
descontado indevidamente na visão do
Sindicato. A Sesa tem o entendimento que, em 2016, houve pagamento
do auxílio para quem tinha direito à

progressão. Ocorre que se a progressão tivesse sido paga na data correta,
pelos cálculos da Sesa a servidora e
o servidor não teriam direito ao pagamento do benefício, pois a soma do
salário mais adicional por tempo de
serviço ultrapassaria o teto do auxílio
transporte. Para o Sindicato, esse cálculo está errado e o desconto que vem
sendo feito é abusivo.

LONDRINA

Boletim Informativo do SindSaúde/PR • Outubro de 2017

Terceirização = Precarização
Abaixo você confere a foto dos
uniformes amassados e do lençol
que a lavanderia contratada pelo
governo enviou. O problema não
é de hoje e nem para por aí. São

apenas exemplos do quanto foi um
mau negócio ter feito a entrega das
lavanderias. É outro assunto que o
Sindicato tem insistido nas reuniões de negociação.

Assédio é barra!
Denuncie pelo telefone
41 3322.0921 ou email
contato@sindsaudepr.org.br
ou ainda faça a sua denúncia
anônima pelo SuperSind, o
aplicativo da Brava Gente da
Saúde.

MENOSPREZAR
INFERIORIZAR
HUMILHAR
FRAGILIZAR
RIDICULARIZAR
PERSEGUIR
DESCRIMINAR

TUDO ISSO
É ASSÉDIO
NÃO ACEITE, DENUNCIE!

DIRIGENTES LOCAIS

RAIO-X

Cirlene Alonso de
Almeida - HZS

Rosana Mondek
de Oliveira - HZS

Sergio Luis
Conojo - HZN

Elzira da Silva
Camilo - HZS

Maria Celeste
Vitorazzo - HZS

Elza Santos da
Silva - HZS
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Ah, o
relógio
ponto
da 17ª...
Criado para sistematizar os registros,
o relógio ponto fez foi bagunçar tudo.
Quebrou inúmeras vezes desde a sua
instalação. Quando parece que está
funcionando, marca tudo errado, em
geral acusa horas trabalhadas a menos.
O resultado é uma imensa confusão.
A orientação do Sindicato é que
caso você encontre registro errado da
jornada cumprida 
n
o espelho ponto
,
anote tudo e questione o RH da unidade. Por escrito!
É importante dizer que é obrigatória
a emissão do comprovante pelo relógio
ponto. As/os servidoras/es devem checar o horário impresso no comprovante
e, de preferência, guardar todos recibos.
O Sindicato já levou o problema à
Sesa, que insiste em dizer que haverá
uma solução. Se era tão importante a
instalação do relógio, por que é que a
gestão demora tanto pra resolver uma
questão aparentemente simples?

CASA DE FERREIRO...
A todo momento a gente vê o secretário da Saúde, Michele Caputo, em
plena campanha. É farta a distribuição
de recursos para a rede filantrópica e
hospitais municipais. Claro que investimento em Saúde é sempre bem-vindo.
O problema é que enquanto lá fora a
grana rola solta, nas unidades da Sesa
existem problemas que nunca são resolvidos. Ao lado
você confere
a situação de
um leito do
HZS. Será que
a Sesa não
pode priorizar
o que é de
sua responsabilidade e
oferecer mais
conforto e segurança para
todas/os?

