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NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO! VAI COMEÇAR A CAMPANHA DE 
SINDICALIZAÇÃO 2019!

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

 Começa no dia 14 de janeiro e vai 
até o dia 15 de fevereiro a Campanha de 
Sindicalização 2019 do Sindeess. Neste 
período, uma equipe do Sindicato estará 
em diversos hospitais informando e 
conscientizando os trabalhadores sobre a 
importância de associar-se e participar da 
luta por melhores salários e condições de 
trabalho.
 Uma andorinha só não faz verão! 
Filie-se ao SINDEESS!

DIAS 14 a 18 DE JANEIRO
HOSPITAL SÃO FRANCISCO 
(Concordia e Santa Lúcia)    
HOSPITAL MADRE TERESA    
HOSPITAL LUXEMBURGO    
HOSPITAL SOFIA FELDMAN  

DIAS 21 a 25 DE JANEIRO    
UNIMED CONTORNO    
HOSPITAL SÃO CAMILO    
OCTAVIANO NEVES    
SANTA CASA BH    
HOSPITAL SÃO LUCAS  
  
DIAS 28 a 01 DE FEVEREIRO    
HOSPITAL FELICIO ROCHO    
HOSPITAL SÃO JOSÉ    
HOSPITAL VERA CRUZ    
MATER DEI  
(Contorno e Santo Agostinho)  

DIAS 04 a 08  DE FEVEREIRO    
HOSPITAL LIFE CENTER    
HOSPITAL DA BALEIA    
HOSPITAL EVANGÉLICO    
HOSPITAL SEMPER    
MATERNIDADE SANTA FÉ  
  
DIAS 11 a 15 DE FEVEREIRO    
HOSPITAL BELO HORIZONTE    
HOSPITAL SOCOR    
HOSPITAL METROPOLITANO    
HOSPITAL PADRE ANCHIETA    
HOSP. ANDRÉ LUIZ  

Benefícios para associados:

confira mais na página 07 e 08

Programação das visitas aos hospitais: 

ATENÇÃO ASSOCIADO!
Informamos que o reajuste da mensalidade 
social para os associados da categoria 
previsto em Janeiro/2019 será alterado 
apenas após a Convenção Coletiva ser 
fechada.
Já os sócios contribuintes terão um 
aumento de 8% sobre o Salário Mínimo 
vigente de R$ 71,55 para R$79,84.

ORGANIZAR UM 2019 DE LUTAS EM DEFESA DA APOSENTADORIA E 
DOS DIREITOS!

 No início de 2018, Temer recuava 
da proposta de Reforma da Previdência. 
A Greve Geral e a Marcha em Brasília 
mostraram que os trabalhadores 
estavam fortes e que não aceitavam 
trabalhar até morrer. Não fosse a traição 
das grandes centrais poderíamos até 
ter impedido a reforma trabalhista, que 
tanto prejudicou os trabalhadores da 
saúde privada.                                                 
 Em 2019,  a  união  entre 
os trabalhadores e  o povo pobre 
em geral  é mais necessária ainda. 
Bolsonaro já entra anunciando o fim do 
Ministério do Trabalho, querendo atacar 
a Aposentadoria e dando um sinal para 
os patrões que vai intensificar os ataques 
aos trabalhadores com a carteira de 
trabalho "verde e amarela", que garante 

contratações sem direito algum.   
 Não podemos aceitar de forma 
alguma a perda dos poucos direitos 
que temos. Eles dizem que os direitos 
são um fardo para os patrões. Ora, que 
fardo é esse? Lucrar milhões, enquanto 
sofremos com os altos preços, baixos 
salários e jornadas de trabalho cada vez 
maiores e cansativas? 
 Agora vão ativar a máquina 
de fake news para tentar convencer o 
povo de que a Reforma da Previdência 
é para combater marajás, enquanto 
atacam os trabalhadores e os pobres 
para deixar mais dinheiro para os 
verdadeiros marajás, os banqueiros e 
especuladores.   
 Eles querem que o povo engula 
a idéia de que se aposentar é coisa de 

comunista e que o bom mesmo é que os 
banqueiros e especuladores como Paulo 
Guedes  - que além disto, será ministro 
- ganhem muito. Seja com o patrimônio 
público ou com o trabalho cada vez mais 
precário.     
 Por isso, não podemos dormir no 
ponto! Independente de quem cada um 
tenha votado, não podemos dar cheque 
em branco a nenhum governo, muito 
menos a um que já entra questionado 
por vários lados de corrupção. E nem 
entregar nenhum dos nossos direitos, 
nem nosso patrimônio para que os 
bilionários fiquem cada vez mais ricos! 
Temos que nos organizar desde já para 
lutar contra cada ataque que vier. E o 
SINDEESS e a CSP CONLUTAS estão a 
serviço disso!
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Festa de Final de ano do sindeess anima trabalhadores da 
saúde privada de bh e região

Com muita animação, música e comida boa aconteceu a tradicional festa de final de ano do SINDEESS. Além do 
churrasco e comida de boteco, o evento contou com a participação de Tavinho Leoni, do The Voice Kids e a banda 

Partido Mineiro.

 A 9ª Festa de Final de Ano do 
SINDEESS manteve a marca que sempre 
foi característica dos eventos: um clima 
de confraternização e descontração entre 
os trabalhadores, música de qualidade e 
um cardápio variado para todos os gostos. 
O  tema  deste ano foi Comida de Buteco 
e a atração musical ficou por conta de 
Tavinho Leoni, que ficou conhecido pela 
sua participação no programa "The Voice 
Kids" e o grupo Partido Mineiro.
 Da parte do SINDEESS, nos 
sentimos muito felizes por poder 
proporcionar uma data como essa para 
nossa categoria, principalmente após um 
ano de várias lutas e ataques dos patrões. 
Para nós, organizar essa festa não é apenas a 
promoção de mais um evento, mas garantir 
que mesmo com as dificuldades que a 
vida nesse sistema nos impõe, possamos 
recarregar as baterias e ter momento de 
lazer.
 Na festa, José Maria Pereira, diretor-
presidente do SINDEESS, ressaltou, sobre 
a atuação do sindicato neste ano: "Foi 

um ano de desafios.Nós, trabalhadores, 
fomos os principais prejudicados por 
uma conjuntura econômica totalmente 
desfavorável provocada, principalmente, 
pela atual crise política que atormenta o 
nosso país. Os Governos e o Congresso 
atuam, diretamente, na retirada de nossos 
direitos e são os verdadeiros responsáveis 
pela atual situação do Brasil." 
 Ainda assim, destaca José Maria, 
"conseguimos levar a nossa luta adiante 
e garantir conquistas e benefícios para 
a nossa categoria. Os trabalhadores da 
Saúde Privada de BH e Região podem ter 
a certeza: o objetivo da atual Diretoria do 
Sindeess é oferecer sempre o melhor para a 
categoria”.     
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retrospeCtiva 2018: mais um ano de lutas!

sem salário, sem trabalho: greve no hospital luxemburgo!
 Foi assim que começou o ano! Os 
trabalhadores do Hospital Luxemburgo se 
cansaram da enrolação da Administração 
e deram seu recado: salário é o direito mais 
essencial de quem trabalha. O sindicato 
esteve lado-a-lado de cada trabalhador 
e trabalhadora para garantir que fosse 
respeitado esse direito.

soFia Feldman: greve em deFesa dos direitos e da assistênCia!
 A falta de repasse dos governos aos hospitais mostra o 
descaso que a saúde é tratada nesse país. As consequências são 
sentidas mais fortemente por dois polos: os trabalhadores e 
trabalhadoras da saúde e os usuários do sistema. Essa combinação 
levou o Hospital Sofia Feldman à greve: para defender os leitos e 
o modelo de assistência humanizada por um lado, e à luta contra 
os atrasos dos pagamentos.

Campanha salarial 2018
 2018 não foi um ano fácil, mas não faltou mobilização e o SINDEESS não poupou 
esforços para chegar ao máximo de estabelecimentos de saúde privada possível. A Reforma 
Trabalhista colocou em cheque uma série de direitos que antes eram obrigatórios por lei, 
como o adicional noturno estendido, o pagamento em dobro dos feriados e o auxílio-
creche. Mas não podemos permitir uma lei votada pelos picaretas do congresso retire 
direitos conquistados com muita luta. Mobilizamos para mantê-los e garantir um aumento 
real. Além disso, não arredamos o pé no enfrentamento para melhorar as condições de 
trabalho e pagamentos em dia.

FEVEREIRO/2018

JANEIRO/2018

Muitas greves desde o primeiro dia de Janeiro, os patrões estão determinados a jogar a crise nas costas dos trabalhadores, mas 
a categoria têm se imposto e mostrado que não vai deixar ataques passar sem responder com luta.
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...mais um ano de sindeess em aÇão!

na santa Casa de Caeté, luta e greve para garantir salário em dia!
 Foram quase dois meses de greve. 
Os trabalhadores da Santa Casa não deram 
o braço a torcer e mostraram sua força. 
Os pagamentos foram normalizados e 
garantido um fundo de reserva, sob 
fiscalização dos trabalhadores, para que 
o problema não se repetisse. Também se 
garantiu a não ocorrência de nenhuma 
retaliação contra os trabalhadores em 
luta!

 A crise econômica piora cada vez 
mais a vida das mulheres trabalhadoras: 
aumenta a violência machista, pioram as 
condições de vida: seja pelo desemprego, 
pela desigualdade salarial em comparação 
com os homens, além das reformas dos 
governos atingirem mais as mulheres. 

 O SINDEESS esteve presente 
junto a mais de mil mulheres, de inúmeras 
categorias, no 2º Encontro Nacional 
do Movimento Mulheres em Luta para 
refletir e fortalecer a luta das mulheres 
trabalhadoras contra toda forma de 
opressão e exploração! 

Contra o maChismo e a exploraÇão: sindeess e mml na luta!

 O sindicato é uma das principais ferramentas de organização e luta da classe 
trabalhadora. Justamente por isso os patrões sempre tentam anular a sua força, seja 
assediando os trabalhadores para não se sindicalizarem ou mesmo usando todos os 
meios para neutralizarem as direções sindicais. Em razão disso é necessária toda a 
independência com relação aos governos e patrões, e por isso a contribuição voluntária 
dos trabalhadores deve ser a única forma de financiamento de um sindicato! No mundo 
em que vivemos tudo tem custo, desde os panfletos e jornais para informar e mobilizar 
até a construção dos prédios e recursos de lazer. Por isso, temos muito orgulho de dizer 
que somos 100% mantidos pelos trabalhadores e de chamar a construção coletiva do 
nosso sindicato.         
 Nessa campanha salarial, inúmeras assmbléias votaram pela contribuição 
financeira ao nosso sindicato. Nos sentimos gratos a todos os trabalhadores pela 
confiança!

ABRIL/2018

MARÇO/2018

independênCia FinanCeira: assembleias aprovam ContribuiÇão sindiCal
CONTROLE DE BASE

E o SINDEESS esteve lado-a-lado em cada uma dessas lutas, colocando toda sua estrutura e esforços a serviço da nossa categoria. 
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JurÍdiCo: Conquistas e garantias de direitos para a Categoria!

FORTALECER O SINDICATO PARA DEFENDER NOSSOS DIREITOS!
 Os anúncios do novo governo não 
são favoráveis para a classe trabalhadora. 
O fim do Ministério do Trabalho retira um 
dos recursos que temos contra os abusos 
dos patrões. 
 Recentemente Bolsonaro, em 
reunião com o DEM, disse que legislação 
trabalhista "tem que ser próxima a 
informalidade". Ele também atacou o 
Ministério Público do Trabalho, que 
segundo ele atrapalha o país. O que ele 
quer com isso é deixar o caminho livre para 
os patrões aumentarem descaradamente a 
exploração e dificultar a nossa defesa. 
 Outro recurso que ele vai tentar 
se valer é atacar a principal ferramenta 
que temos para garantir nossos direitos: a 
nossa luta e organização. Por isso ele quer 

criminalizar qualquer movimento de luta, 
classificar como terrorismo as retomadas 
de territórios de indígenas e quilombolas.
 Os patrões já sentiram várias 
vezes o peso da luta dos trabalhadores 
e precisaram recuar. Por isso já estão se 
precavendo, estão de olho nos sindicatos 
de luta e que defendem suas categorias.
 A melhor maneira para protegermos 
nossos direitos é fortalecer a nossa 
organização e mobilização. É fundamental 
a participação ampla dos trabalhadores 
nas assembléias, comissões e no sindicato. 
Isso garante controle da categoria sobre o 
sindicato e suas instâncias decisórias, além 
de aumentar nossa força de mobilização. 
 Não fique de fora! Filie-se ao 
SINDEESS!

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 

Infelizmente, a tendência da justiça nessa sociedade é pender para o lado dos ricos e poderosos. Mesmo assim, o SINDEESS não 
abre mão de buscar os melhores profissionais e lutar para garantir, também nos tribunais, nossos direitos. Não podemos nunca 
esquecer que a luta é nosso melhor recurso, mas também jamais abandonar pontos de apoio. Veja algumas conquistas que ob-

tivemos neste ano!

proCessos Julgados proCedentes/ parCialmente proCedentes em 2018:
• NEOCENTER
Processo: 0011382-65.2017.503.0137 – Adicional Noturno sobre o período do Intervalo Intrajornada

• SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE
Processo: 0010604-19.2016.5.03.0109 – ação para instalação de refeitório.

• GESTHO – GESTÃO HOSPITALAR S.A.
Processo: 0011617-29.2017.5.03.0138 – FGTS a partir de 2010

• FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE (HOSPITAL SOFIA FELDMAN)
Processo: 0011429-66.2016.5.03.0010 – Ação de Cobrança de Contribuição Social

• FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES (HOSPITAL DA BALEIA)
Processo: 0011055-53.2015.5.03.0182 – Feriado em dobro e adicional noturno após 05h.

proCessos resolvidos/
em pagamento em 2018

• CLÍNICA PINEL
Processo: 17200-47.2006.5.03.0019 – Reajustes 
2002, 2003, 2004 e 2005

• HOSPITAL PAULO DE TARSO
Processo: 1752-26.2013.5.03.0007 – Pagamento 
do Adicional Noturno – Horas prorrogadas.

• HOSPITAL VERA CRUZ S.A.
Processo: 00567-2005-011-03-00-6 – Reajuste 
2002 e 2003
Processo: 01705-2005-018-03-00-9 – Prêmio as-
siduidade

FILIE-SE NO SITE:
www.sindeess.com.br/sindicalize

Ou procure o diretor/delegado
mais perto de você

SEJA
SÓCIO!
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partiCipe do proJeto meu sonho, seu sonho!  

Neste ano, além dos convênios com diversos clubes em vários pontos da Grande BH, reformamos os apartamentos Guarapari 
para melhor atender os nossos sócios e demos início a um novo projeto: a construção de um centro de lazer em Cabo Frio. 

Novo Projeto: Seu Sonho, Meu sonho!

 Neste ano, além disso, demos iní-
cio a um novo empreendimento: o proje-
to "Seu Sonho, Meu Sonho", para a cons-
trução de um grande centro de lazer na 
Praia das Dunas, em Cabo Frio.
 O projeto já teve início e já com-
pramos o terreno. O centro de lazer vai 
contar com uma ampla estrutura para ga-
rantir férias inesquecíveis, serão 08 chalés 
mobiliados para seu conforto.
 Para o projeto avançar em 2019, 
é preciso o envolvimento de todos. Faça 
uma reserva antecipada e nos ajude a se-
guir nosso projeto!

Como posso pagar? 
• Até 10 vezes sem juros no carnê

• Até 5 vezes sem juros no cartão

• À Vista, com 10% de desconto

 A vida da nossa classe não é fácil! 
Muitos de nós temos 2 ou até 3 empre-
gos para conseguir sustentar nossa famí-
lia com dignidade. O ritmo de trabalho é 
cada vez mais insano e muitas vezes, ain-
da temos que aguentar desaforo dos che-
fes.
  Além disso, o dia-a-dia nos im-
põe outras formas de stress: o transpor-
te público de péssima qualidade, a falta 
de um sistema educacional de qualidade 
para nossos filhos e a ausência de opções 
de lazer nas nossas cidades.
 Isso tudo prejudica a nossa saúde 
e por isso, além de organizar a luta para 
melhorar nossas condições de trabalho, o 
SINDEESS se preocupa em oferecer algu-
mas opções para suprir essa demanda.
 Hoje o SINDEESS conta com con-
vênios com clubes em diversos pontos da 
Grande BH.
 Como sabemos que viajar está 
cada vez mais dificil e caro, disponibili-
zamos para todos os sindicalizados para 
reservar e passar as férias em Guarapa-
ri. São 8 apartamentos reformados, com 
toda a estrutura necessária, na Praia do 
Morro.

Reservas: datas disponíveis à 
partir de Agosto de 2019

Veja na página 08 a lista de Clubes 
e convênios que o SINDEESS 

oferece para os seus associados. 

*A partir de Fevereiro de 2019, 
o pagamento da estadia em 
Guarapari será feito através de 

boleto bancário.

2018: mais opÇões de lazer para os trabalhadores

PLANEJE JÁ SUAS FÉRIAS! 

 Para participar é muito fácil: 
basta adquirir uma "Cota de Reserva 
Antecipada", no valor de R$ 550,00 com 
pagamento facilitado e possibilidade 
de dividir em até 10 vezes.
 Após o término da construção, 
todos os cotistas vão ter sua reserva 
efetivada durante 06 dias, seguindo 
uma ordem de aquisição da reserva  
 Toda a arrecadação das reservas 
sarão usadas para a construção do 
Centro de Lazer!
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SINDEESS em AÇÃO é uma publicação do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de 
BH. Com base territorial em Caeté, Sabará e Vespasiano.
R. Floresta, 114. Floresta. Belo Horizonte, MG. 
Tel: 2102-2665  |  E-mail: diretoria@SINDEESS.org.br

Site: www.SINDEESS.org.br 
Diretoria 2016/2019: Adnalva Alves de Oliveira, Adolfo 
Matosinhos Bento, Aléxia Conceição Paula Souza, Ana Izabel 
de Oliveira, Edson de Souza Pinho, Flávia Tatiana da Silva, 
Hylton Luiz Rocha, Joaquim Valdomiro Gomes, José Maria dos 

Santos, José Maria Pereira, Lauro Pedro Gonçalves, Marcelo 
Dener de Souza, Marcelo Ferreira Bento, Maria Josefina 
da Silva Souza, Marlene Garcia da Silva, Olimar da Silva
Pedro da Cruz Batista, Valdiney Morais Lima, Vânia Carvalho 
Pinheiro e William Rosa Mourão.

Projeto gráfico:  Movimento Comunicação 
Edição: Rede S - Agência de Comunicação

ASSOCIADOS* SINDEESS E DEPENDENTES 
CONTAM

Assessoria Jurídica 
*AGENDAMENTO ONLINE pelo site: sindeess.org.
br ou 31 2102-2665 ou 2102-2658

FACULDADES PITÁGORAS   31 2111-2300 | 31 2111-
2308

FACULDADE SÃO CAMILO  31 3308-6820 | 31 3308-
6812

THE BEST IDIOMAS 31 3222-5818

ICBEU - LÍNGUAS 31 3271-7255

CCAA - LÍNGUAS 31 3372-0875

VALEM – PLANOS DE SAÚDE UNIMED-BH (31) 3249 3000

CLINICAL CENTER - CONSULTAS GRATUITAS  31 3272-7360

ODONTOLOGIA - DRA VIVIANE FREITAS  31 3072-6044

EMI - CENTRO AVANÇADO EM DIAGNÓSTICOS  31 3298-
5544

MAIS ODONTO 31 3271-1355

SOS SORRISO  31 3274-5310

ÓTICA VISOLENTES 31 3082-2111 | 31 3464-4450

INSTITUTO MINEIRO DE RADIOLOGIA 31 3317-0900

PSICOLOGIA - SORAIA MARCOS ANGELO 31 9134-7782

LAZER

CLUBE CELP 31 3441-0623
 

MINAS ACQUA PLAY 31 3398-1345
 

CLUBE COLINA  31 3384-3406 
 

COLÔNIA DE FÉRIAS PRAIA DO MORRO 
(GUARAPARI) 
31 3742-1722

 

FUTURE TOUR VIAGENS  31 3274-0193
 

RIO DE PEDRAS - ITABIRITO  31 3309-1170

HOSPITAL  FELICIO ROCHO - CLINICA DE 
DERMATOLOGIA
Funcionários da clinica ganham salários diferen-
ciados mesmo sendo do mesmo cargo e exercen-
do a mesma função. A bonificação é dada para os 
funcionários que os chefes acham que devem dar. 
Até a cesta básica de 25 reais foi cortada porque 
a clinica está oferecendo café da manhã. Além 
disso, estamos trabalhando sob pressão para pe-
dir conta. 

SANTA CASA BH - CTI PEDIÁTRICO NOTURNO
Supervisoras ameaçam mudar de setor, fun-
cionários do plantão noturno que não pegarem 
três leitos, sendo que o normal são 2 leitos. Isso 
tem causado sobrecarga de trabalho em um setor 
de CTI INFANTIL, que requer cuidados especiais. 
Diante da recusa, elas gritam na frente de todos 
os colegas de trabalho e mandam o funcionário 
ir embora para casa. Essa sobrecarga de trabalho 
se dá devido ao hospital demitir e não contratar 
novos funcionários para o setor.

HOSPITAL VERA CRUZ - FARMÁCIA E  
ALMOXARIFADO
Assédio moral, advertência por qualquer motivo. 
Chefia trata os trabalhadores com desrespeito. 
Coordenadores estão cientes e não fazem nada.

MATER DEI CONTORNO E SANTO AGOSTINHO - 
HEMODIÁLISE 
Enfermeira do 1° turno age com descaso e expõe 
de forma vexatória os trabalhadores. Chegando ao 
ponto de mandar funcionários raspar esmaltes da 
unha com faca, enquanto a mesma faz acepção de 
pessoas conforme agrado. Coordenadora apóia e 
esta conivente com toda situação de descaso e não 
toma atitude nenhuma.

MATER DEI CONTORNO E SANTO AGOSTINHO - 
HEMODIÁLISE 
Trabalhadores denunciam uma certa proteção en-
tre a chefia e alguns funcionários, causando assim 
sobrecarga de trabalho. Isso não pode acontecer, 
todos tem direito a tratamentos iguais.

HOSPITAL LUXEMBURGO - SETORES EM GERAL
Setores estão transferindo funcionários para out-
ros setores sem nenhuma preparação prévia para 
o serviço.

HOSPITAL ABC
O pagamento dos salários está sendo parcelado. 
A 1ª parcela do 13° salario ainda sequer foi paga e 
não tem previsão alguma de pagamento.
 

ALÉM DE PUBLICAR NO JORNAL, ENCAMINHAMOS TODAS AS DENÚNCIAS AO JURÍDICO E 
BUSCAMOS ORGANIZAR NOS LOCAIS A RESISTENCIA AOS DESMANDOS DAS CHEFIAS.

HOSPITAL LUXEMBURGO - ENDOSCOPIA
O chefe do setor está sempre protegendo alguns 
funcionários enquanto outros ficam prejudicados 
com a sobrecarga de serviço. Os médicos, por sua 
vez, só visam faturar, jogam serviço em cima dos 
funcionários uma vez que  está precisando de fun-
cionários no setor.

HOSPITAL SÃO FRANCISCO CONCÓRDIA - BLOCO 
E CME
Coordenação e supervisão dos setores estão 
explorando os técnicos de enfermagem. Há 
sobrecarga de trabalho, os funcionários estão 
adoecendo e além disso eles dão advertência porque 
qualquer motivo, não contratam funcionários e 
cobram o tempo todo. Não aguentamos mais essa 
exploração, os mesmo procuram erros para aplicar 
advertências e mandar embora por justa causa.

HOSPITAL  SOCOR - CTI
Supervisora do diurno, assedia os técnicos de 
enfermagem, agindo com abuso de poder.  Além 
disso, o FGTS não é pago adequadamente!

HOSPITAL  MARIO PENNA - SAME E PORTARIA
Coordenadores obriga funcionários do 
Administrativo a ficar na portaria e as funcionários 
da portaria a fazer serviço administrativo, por 
desvio de função. Privilegia alguns funcionários 
enquanto persegue outros e desconta problemas 
pessoais na equipe de trabalho.

HOSPITAL UNIMED -  CONTORNO
A nova gestão de farmácia trata os auxiliares 
em farmácia com indiferença, quando levam 
atestados são trocados de setor.  Os funcionários 
do setor CAF tiveram a insalubridade cortada. 
Muita pressão para realização das rotinas. Muitas 
ameaças da coordenadora.

HOSPITAL SÃO FRANCISCO UNIDADE SANTA 
LUCIA - ENFERMARIA/ SND
Enfermeira que coordena o plantão noturno 
tem conduta agressiva e arrogante com relação 
aos trabalhadores. Aborda funcionários de 
forma completamente inadequada em frente aos 
pacientes e chega a querer controlar a conduta dos 
funcionários mesmo fora do ambiente de trabalho.

Horário de janta dos funcionários ocorre dentro 
junto com os acompanhantes de pacientes. Por 
conta disso, na prático, o horário é cortado, uma 
vez que acompanhantes abordam pedindo para 
trocar fraldas ou administrar medicamente, no 
horário de folga.

JURIDICO
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