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João Pessoa, 19 de setembro de 2022.

Ofício Circular nº 001/2022–SINDSERH/PB

Á
Sociedade Paraibana em geral

Assunto: PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

O SINDSERH-PB, legalmente constituído e inscrito sob o CNPJ:

24.521.787/0001-03, representante dos trabalhadores da EBSERH  nos Hospitais Universitários no estado

da Paraíba, nas unidades Cajazeiras (HUJB), Campina Grande (HUAC) e João Pessoa (HULW),  vem, por

meio deste, informar que nos dias 02 e 05 de setembro de 2022, os trabalhadores presentes nas assembleias

gerais extraordinárias, organizada pelo SINDSERH-PB, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e

Cajazeiras, ficou deliberado a paralização total das atividades juntamente com outras Entidades de grau

superior que negociam com a EBSERH, e ficou definido pela categoria, por unanimidade, a paralisação  da

atividades, com previsão de início para o dia 21 de setembro de 2022. O movimento será realizado com

todas as medidas de segurança, não ocasionando aglomerações e garantindo a segurança dos trabalhadores.

Portanto, nós representantes dos trabalhadores da EBSERH na Paraíba, vimos

informar aos usuários e comunidade que a partir do dia 21/09, estaremos iniciando uma paralisação total das

atividades a nível Nacional.

Esse movimento de greve tem como objetivo, demonstrar a insatisfação dos

trabalhadores dos HU’s na Paraíba, que desde a Pandemia, a Gestão na sede da empresa não se posiciona

em vários aspectos que vem agravando a convivência entre os trabalhadores.

Ocorreram muitas complicações durante este período, tais como ausência de

pagamento do grau de insalubridade já descrito em I.N do próprio governo, casos de assédio por parte da

gestão que cuida da saúde ocupacional na filial do sertão, redução do dimensionamento nas três filiais,

agravamento deste quadro na filial de Campina Grande, com más condições de trabalho no setor de

oncologia pediátrica, ausência de liberação no ponto para o representante da categoria, bloqueio por parte

da empresa nos ABONOS que são somente 02 por ano, descontos indevidos no banco de horas dos

empregados, e sem se quer acordo de pagamento das horas acumuladas na Pandemia, sem contar que

durante 3 anos nós, empregados, estamos sem recomposição inflacionária nos salários, no Auxílio

alimentação e diversos outros auxílios, como creche, pessoa com deficiência, auxílio plano de saúde.

Por estas razões pedimos a população que sejam sensíveis à nossa causa e nos

apóie; nossos ganhos são usados não só para nossa sobrevivência, mas também custeamos nossas

atualizações profissionais, cursos, mestrado, doutorado e capacitações, que são usadas para melhor
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prestação de serviços à população que procuram os HU’s da Paraíba.

Com isso estamos demonstrando a todos com transparência que a gestão da

EBSERH em Brasília não negocia conosco desde que assumiu a empresa, caso este nunca visto na história

desta estatal, os governos anteriores todos negociavam um percentual de reajuste da inflação, nunca tivemos

correção nesta gestão. São mais de 24% de desvalorização da categoria.

Sem contar que, na falta de colegas por adoecimento, gestação, licença

maternidade, licença prêmio e sem vencimento, nós cobrimos e mantemos a produtividade. Vale lembrar

que os descontos ocorreram de forma unilateral pela Sede da empresa em Brasília onde o Sindicato local

(SINDSERH-PB) não foi comunicado desta demanda, muito menos os empregados envolvidos. Ciente de

que temos uma cláusula de acordo coletivo que obrigada os gestores a informar os saldos negativos ou

positivos para afruição das folgas e/ou o pagamento das horas devidas em carga horária de trabalho.

Os empregados também são sempre surpreendidos com escalas de trabalho que

sempre estão causando algum tipo de constrangimento com cargas horarias semanais excessivas de 48 horas

que afetam sua rotina fora do ambiente EBSERH.

Está na hora de união, somos a estatal que hoje tem melhor desempenho de

prestação de serviços a saúde, e queremos mais e mais crescer, mas não podemos crescer desvalorizando os

trabalhadores da EBSERH.

Em anexo, informamos todos os setores envolvidos na paralização durante a greve

do dia 21/09/2022, dos Hospitais Universitários de João Pessoa (HULW-UFPB), Campina Grande (HUAC-

UFCG) e Cajazeiras (HUJB-UFCG):

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Comando Geral de greve:

Adriano Furtado Lima - Coord. de Gestão e Operações Sindicais/HULW
Bruno Pereira de Santana - Delegado Sindical/HULW
Kátia Cenira da Silva Andrade - Delegada Sindical/HULW
Kelen Jussara T. Caminha - Diretora Jurídica /HUAC
Sárvia Nara Lopes Pinto - Delegada sindical/HUAC
Maria Aparecida de Freitas Melo - Conselho Fiscal /HUJB
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