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O HSPM QUE TEMOS
Gambiarras, perseguições e falta de investimentos
O Hospital do Servidor Público
Municipal (HSPM), que começou a
ser construído pelos servidores públicos há quase oito décadas, vem
sendo precarizado para ser entregue ala por ala à terceirização.

MANUTENÇÃO
CONFINADA
Servidores paralisam
na segunda, 25/07, 9h
Servidores da Manutenção, que
estão há 20 anos, 30 anos trabalhando no HSPM enfrentam a
precarização do setor e o assédio
recorrente. Sem material para trabalhar, com equipe reduzida pela
metade por falta de concursos,
os servidores da manutenção são

perseguidos pela chefia comissionada, que exige produtividade,
ameaça com punições, desvaloriza
e assedia.
Os trabalhadores também estão
trabalhando em local confinado há
quase um mês. A saída de emergência está obstruída e mesmo
com a verificação e apontamento
de alternativa pela CIPA nada foi

feito pela gestão. Ou seja, o setor
de manutenção que está em reforma tornou-se uma espécie de
cativeiro para os servidores que lá
atuam, numa clara tentativa de esgotamento dos trabalhadores por
parte da gestão.
“O objetivo da gestão é terceirizar o HSPM. É o modus operandi, deixa de investir no serviço
público, de realizar novos concursos, vai precarizando o atendimento, adoecendo os trabalhadores, esgotando, colocando-os
em situação insalubre para que
não suportem; assim justificam
a entrega para uma organização
social. Nós não vamos permitir!”,
adiantou a secretária de Trabalhadores/as da Saúde do Sindsep,
Flávia Anunciação.

PORTÃO ESTOURADO, PERIGO DOBRADO
O Sindsep vem denunciando o
mau uso dos recursos públicos e da
própria reforma em alguns setores
da unidade, iniciada bem antes da
pandemia, com trabalho precário
de pessoas estrangeiras, inclusive,
o que fere o direito à saúde, aos direitos humanos e à história desse

hospital. Também tem mostrado,
de forma exaustiva, “gambiarras”
como a que estava sendo utilizada,
no final de maio, no lugar do portão
arrebentado para limitar a entrada
e saída de ambulâncias ao HSPM,
expondo ao risco a vida de trabalhadores, usuários e transeuntes.

FILIE-SE AO SINDICATO
Fortaleça sua entidade, participe das lutas e use
todos os benefícios que o Sindsep oferece!

www.sindicalizacao.sindsep-sp.org.br/

O SINDSEP EM SEU WHASTSAPP
Salve o número do Whatsapp oficial do Sindsep: 11 97025-5497
e envie um “oi” com seu nome e local de trabalho.
Você pode enviar denúncias, vídeos, fotos, áudios
e receber todas informações do Sindicato.
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ASSEMBLEIA

GERAL

Dia 27.07
14 horas
Pauta:

SERVIÇO 156 NÃO ATENDE
O escândalo do serviço 156, depois de sucessivas denúncias do
sindicato foi tema exclusivo de
audiência pública, em maio, da
Comissão de Saúde, Promoção
Social, Trabalho e Mulher, na Câmara Municipal de São Paulo. Na
oportunidade, frases estampavam
as reclamações e denúncias do
serviço 156, onde há fila de espera para agendar uma consulta

ou exame em até dois anos. Ivan
Cáceres, representante da SMS,
falou de reformas no HSPM, mas
admitiu o problema e anunciou
um “novo aplicativo do HSPM”
para agendamentos. “Ela vai funcionar como o e-saúde utilizado
pela população e é uma ferramenta bastante exitosa”, afirmou o representante à época. Quase três
meses depois e nada mudou!

GESTÃO EXTINGUE CONSELHO GESTOR
E CRIA CONSELHO DE “AMIGOS”
Atropelando a autonomia de
fiscalização e a transparência,
que havia no Conselho Gestor do
HSPM, com participação tripartite (25% de trabalhadores. 50%
de usuários e 25% de gestores,
que garantia maior poder a usuários/trabalhadores no debate das
políticas de promoção de saúde e
prevenção de doenças de servidores, assim como questões, como
o serviço 156, os problemas hoje
enfrentados no setor de Manutenção, entre outros, o governo
Ricardo Nunes conseguiu aprovar
na Câmara Municipal uma legislação que criou um Conselho Deliberativo e Fiscalizador do Hospi-

tal do Servidor Público Municipal
(HSPM), em outras palavras, um
conselho do governo. Aprovado à
toque de caixa, em dezembro de
2021, o Conselho Deliberativo e
Fiscalizador com caráter permanente, que tomou posse dia 14 de
julho, é composto pela superintendente (presidente) e cinco titulares (e suplentes) indicados pelo
governo, das secretarias da Saúde,
Fazenda, Gestão e Superintendência do HSPM. Sem eleição, todos por indicação, o que inclusive
pode incluir cargos de comissão.
Quem irá fiscalizar?
Conselho tem mandato de dois
anos.

• Apresentação
do resultado
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• Calendário
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