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HRL

Pelo fim do autoritarismo 
na distribuição das folgas

Não é toda e qualquer relação de 
trabalho que está prevista e normati-
zada na lei. Sobre os dias de folga em 
feriado, por exemplo, a lei não diz se 
é a chefia ou o trabalhador que esco-
lhe quando quer folgar. Para situações 
como essa o que vale é o que está na 
legislação do SUS. Lá fala em humani-
zação e democracia nas tomadas de de-
cisão. Esses elementos deveriam estar 
presentes no dia a dia das chefias.

Não é o que vem ocorrendo no HRL. 
Diversos são os relatos de servidoras e 
servidores que trabalham em regime de 

plantão e não puderam ao menos ne-
gociar o dia das folgas em feriado. Para 
fugir de qualquer conflito, a gestão pre-
fere dizer que ninguém pode escolher e 
ponto.

Uma chefia que não sabe gerenciar 
questões simples, como a distribuição 
de folgas, não tem capacidade para o 
cargo. Pra se manter no cargo usam 
o autoritarismo, o velho método do eu 
mando e vocês obedecem. Uma forma 
de gerir que graças à luta das/os traba-
lhadoras/es já saiu de moda há um bom 
tempo.

DUAS FOLGAS – Outro tabu 
colocado pelas chefias do HRL é 
com relação a duas folgas segui-
das. Afinal, o que diz a lei? Mais 
uma vez, o que deve valer é o bom 
funcionamento do serviço e a de-
mocracia. É obvio que ninguém 
pode exigir as duas folgas sempre. 
Mas em casos especiais, com jus-
tificativa e aviso antecipado, não 
há por que não serem atendidos. 
Isso se chama humanização.

A vida no trabalho nos coloca diante de 
inúmeras situações que o auxílio de uma 
advogada ou um advogado é fundamental. 
É por isso que o Sindicato mantém um ti-
maço de profissionais preparados para de-
fender nossos direitos. Os plantões acon-
tecem nas quartas e sextas-feiras, sempre 
das 9h às 12h. Mas fique ligado, para ser 
atendido é preciso marcar horário pelo 

fone  41 3322-0921. É importan-
te dizer que o atendimento é se-
parado em duas áreas jurídicas:

QUARTA E QUINTA-FEIRA
Trabalhista

SEXTA-FEIRA
Direito previdenciário – aposentadoria

ADVOGADOS
A SUA
DISPOSIÇÃO!

Uma chefia que não sabe 
gerenciar questões simples, como 
a distribuição de folgas, não tem 
capacidade para o cargo
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Assédio é barra!MENOSPREZAR
INFERIORIZAR
HUMILHAR
FRAGILIZAR
RIDICULARIZAR
PERSEGUIR
DESCRIMINAR

TUDO ISSO
É ASSÉDIO
NÃO ACEITE, DENUNCIE!

Assédio se caracteriza quando 
as atitudes são repetitivas e pro-
longadas durante a jornada de 
trabalho e no exercício de suas 
funções.
Denuncie pelo telefone 41 
3322.0921 ou email con-
tato@sindsaudepr.org.br 
ou ainda faça a sua denúncia 
anônima pelo SuperSind, o 
aplicativo da Brava Gente da 
Saúde.

A Luciane é a 
representante do 
Sindicato no HRL. 
Procure a Lu para sanar 
dúvidas e dar sugestões. 
Quanto mais participação 
e diálogo, melhor será o 
trabalho do Sindicato!

DIREÇÃO

O SindSaúde alerta sobre os efeitos da Funeas
Desde que o governador veio com 

a história de Funeas – Fundação Esta-
tal de Atenção em Saúde – o Sindicato 
avisou: a tendência é piorar.  Não deu 
outra. Um ano de administração do 
Hospital Regional do Litoral nas mãos 
da Funeas e não só os problemas an-
tigos continuam como apareceram ou-
tros.

Problemas estruturais graves como 
ar-condicionado e elevador quebrados 
seguem ocorrendo com frequência. Ma-
teriais essenciais, como agulhas para 
dissolução de medicamentos, remé-

dios, água sanitária e até mesmo copos 
descartáveis, costumam ficar em falta 
com frequência.

Enquanto isso, os cargos de con-
fiança da Fundação, com seus fartos 
salários, seguem blindados de qualquer 
legislação contra o nepotismo. Nem 
mesmo as metas colocadas pela própria 
Funeas foram batidas. Só em 2017, pra 
administrar cinco unidades, a Funeas 
recebeu 90 milhões de reais. Por meio 
do Conselho Estadual de Saúde temos 
lutado para tentar saber pra onde está 
indo esse dinheiro.

Por tudo isso estamos em alerta, re-
unindo elementos pra pedir na Justiça 
o fim da terceirização. Ela não só é ile-
gal como tem feito mal às unidades que 
está administrando. A ideia do governo 
é repassar outros hospitais para essa 
Fundação. Vamos dizer NÃO!

Acesse o
QRcode de seu 
celular e confira 
o vídeo-denúncia 
publicado na TV 
SindSaúde.

Luciane 
Nunes 
Borges


