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CARTA ABERTA A POPULACAODE JACAREI

de Servigosde Saúdede São Josédos
O Sindicatodos Empregadosem Estabelecimentos
Campose Região vem a público comunicara populaçãousuáriada Santa Casa de
Misericórdiade Jacareíque os trabalhadores(as) entrarãoem grevea partir de 0610712015,
podendo caso não haja interesseda Administração da Santa casa em celebrar acordo
coletivo de trabalhoe por fim ao assédiomoral, iniciar o movimentoparedista(greve)por
tempoindeterminado.
Os obreiros(as) que prestamserviçosna SantaCasaha muito, vêm questionandojunto a
administração as péssimas condições de trabalho, muitos auxiliares e técnicos de
por culpa da administraçãoque
enfermagemsãoagredidospor pacientesou acompanhantes
não providenciameios adequadosparaque os mesmospossamdar um atendimentomelhor
aos pacientes.Falta medicamento,a alimentaçãoé consideradafraca, falta roupa de cama,
falta mais funcionáriospara atendera demandade pacientes,sofremassédiomoral no local
de trabalho,recebemsaláriosbaixos,o descumprimentoda legislaçãotrabalhistano que se
refere ás férias,o não pagamentode saláriosaté o 5" (quinto) dia útil de cada mês, o não
fornecimentodos holeritesjunto com os salários, fornecimentode cesta básica fora do
prazoprevistona convençãocoletiva, valor da cestabásicanão reajustado,etc.

Na situaçãoem que se encontraa SantaCasa,conformefoi divulgadona mídia, quem corÌe
risco de vida é a população usuária, por que sem medicamento e outros materiais
necessáriospara o atendimentoadequadoe sem funcionáriossuficientespara atenderos
muitos usuáriosque dependedestehospitale nascondiçõesem que trabalhamos técnicose
Auxiliares de enfermageme demaisprofissionaisda SantaCasa,que para sobreviversão
obrigados a trabalhar em mais de um hospital em razão do mísero salário pago aos
empregadosdo referido hospital,muitos trabalham doentes, pois não dão a eles o direito
de afastamentopor atestadomédico,como se os mesmosfossem de ferro.

POR TAIS RAZÕES É QUT OS TRABALHADORES DECIDIRAM
EM
ASSEMBLEIA, PARALIZAR SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR TEMPO
INDETERMINADO A PARTIR DO DIA 06 DE JULHO DE 2015.
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