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Nós, trabalhadores do SND (Serviço de Nutrição e Dietética), viemos 
alertar e pedir apoio ao conjunto de trabalhadores do Hospital do Servidor 
Público Municipal. Estamos trabalhando com 50% da equipe necessária 
para servir cerca de 2400 refeições por dia, para pacientes e para os 
trabalhadores, em condições precárias que temos denunciado já há muito 
tempo sem as devidas providências e atenção da administração. 

Parte de nossa equipe está adoecida e aguarda avaliação do 
Departamento de Saúde do Servidor, podendo ser readaptados e 
impedidos de prosseguir no cumprimento de suas funções. Os pedidos 
feitos para nomear concursados, além de insuficientes foram negados. 
Toda essa situação tende a promover mais adoecimentos e a cada dia 
aumenta o risco do serviço ser suspenso. 

Por isso, junto ao Sindicato encaminhamos ao Ministério Público a 
denúncia para que se apure e para que a administração atual responda 
pela omissão. Toda a denúncia inclui o alerta ao MP de que há um 
desmonte para facilitar a terceirização do setor, por isso, foi também 
encaminhado documento com a situação da entrada do CEJAM no 
HSPM. 

Tão logo inicie o novo governo solicitaremos, nos primeiros dias de 
janeiro, audiência com a nova Superintendência para exigir que se 
nomeie os concursados e que se tomem outras medidas necessárias para 
que o setor volte a funcionar adequadamente. Por isso, contamos com o 
apoio de todos e todas em uma luta que exigirá muita unidade.

Atenção trabalhadores(as) do HSPM
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