
Aproximadamente 100 funcionários das unidades de saúde que fun-
cionam em regime de plantão forçaram o prefeito Papa a recebê-los
no dia 4 de outubro e conseguiram dele o compromisso de que nenhu-
ma mudança na escala de plantões seria realizada e de que o projeto
das gratificações não iria para a Câmara sem antes haver negociação
com os servidores da Saúde. Cerca de 15 dias depois, a coisa mudou
de figura. Nas unidades do complexo hospitalar da Zona Noroeste al-
gumas chefias estão assediando os funcionários, pressionando-os a
realizar os plantões de 12x36.

Não são só os cargos de chefia que estão passando por  cima da pro-
messa do prefeito. No dia 11 último, em uma reunião onde deveriam apre-
sentar para a comissão de saúde os projetos de carga horária das unida-
des e das gratificações, os secretários de Saúde, Odílio Rodrigues, e de
Administração, Edgard Mendes Baptista Jr., deram uma de "João sem
braço" e disseram que a comissão é que teria que apresentar as propos-
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MOBILIZAÇÃO CONTRA MUDANÇAS NOS PLANTÕES CONTINUA

tas. Espertamente inverteram os papéis, não se sabe se com o intuito de
ganhar tempo ou de causar a impressão de que estão negociando com a
categoria. A proposta  dos funcionários é bem clara: manter o esquema de
plantões como está, avaliar o projeto das gratificações e reverter as mu-
danças impostas ao Adm. da Zona Noroeste.

Mas a comissão alerta que implantar a escala de cima para baixo não
é prejudicial só para os trabalhadores, mas também para a qualidade do
atendimento à população. Um bom serviço público também depende da
valorização do servidor.  A próxima reunião sobre o assunto foi marcada
para 7 de novembro. O Sindserv e a comissão alertam os companheiros
que não acreditem em boatos. Eles só existem para dividir os servidores.

Precisamos neste momento crucial unir forças e manter a mobilização.
Só com muita luta garantiremos nosso direito e conseguiremos que o pre-
feito cumpra com o que prometeu, estabelecendo um calendário de nego-
ciações para quaisquer alterações que tenha intenção de fazer.
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Investimento na valorização

do servidor não cai do céu. Se a
categoria não se organizar e
pressionar, os servidores da Saú-
de, que têm toda uma gama de
funções e atribuições diferencia-
das, vão acabar vítimas da “Ilu-
são Getúlio Vargas”.

Preocupados com esta possi-
bilidade, foi formada há 10 me-

ses uma comissão de servidores
da Saúde para discutir e elabo-
rar a minuta de projeto de lei que
cria o Plano de Cargos específi-
co para o setor. Esse projeto foi
todo pautado pela portaria 1318/
07, que publicou as diretrizes
nacionais para a instituição ou re-
formulação de planos de carrei-
ra, cargos e salários da saúde. A

ENTRE PARA A CAMPANHA
EU DEFENDO A CAPEP SAÚDE

• Rejeição à proposta de taxa-
ção dos dependentes dos titula-
res da Capep Saúde;

• Que a Prefeitura cubra todo
o eventual déficit existente nas
contas da Capep Saúde;

• Criação de concurso público
para encaixar novos funcionários

Além de esclarecer e conscientizar os servidores e seus dependentes sobre a grave
situação financeira da Capep Saúde, o Sindserv continua colhendo assinaturas para o abaixo-
assinado que visa reforçar as propostas tiradas em assembléia.

na Capep;
• Realização de uma audi-

toria profunda e de caráter
técnico;

• Criação do cartão Capep para
dar fim nas guias;

• Esclarecimento do Executi-
vo sobre a atual dívida quem

PARA TER ACESSO AO ABAIXO-ASSINADO, ENTRE EM CONTATO COM O SINDICATO

PELO TEL. 3228-7400 OU COMPAREÇA EM NOSSA SEDE (AV. CAMPOS SALES, 108).

minuta do projeto foi concluída,
protocolada e entregue ao prefei-
to e secretário da pasta no mês
de setembro.

No mesmo mês foi realizado um
seminário sobre a minuta do proje-
to, com a participação dos servido-
res mais a comissão de estudo e
elaboração. A comissão de estudo
e elaboração solicitou ao Sindserv

que veiculasse em  seu site a minu-
ta do projeto e a portaria do Minis-
tério da Saúde. Os documentos po-
derão ser acessados no site
www.sindservsantos.org.br, na
Seção Biblioteca.

Dúvidas podem ser esclareci-
das pessoalmente na sede do
sindicato, na Rua Campos Sales,
106 , ou pelo telefone 3228-7400.

mantém com a Capep.
Mais detalhes sobre o as-

sunto podem ser encontra-
dos na cartilha sobre a cam-
panha, disponível no site do
sindicato. Basta clicar em
Boletim Eletrônico, no
menu à esquerda.

São elas:

NÃO ESPERE AS CONQUISTAS CAIREM DO CÉU. FAÇA A SUA PARTE!
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