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EspEcial londrina

É fato que se não fosse a dedicação dos 
trabalhadores, a coisa no HZS e HZN es-
taria ainda mais séria. Guerreira, a brava 
gente de Londrina faz das tripas coração 
pra tentar pôr a casa em ordem.

Só que a conta não fecha. A falta de 
pessoal aliada ao constante aumento 
da demanda gera um ritmo desumano 
de trabalho. Rotina que tem custado 
a saúde de muitos servidores. No de-
sespero em atender todos os pacien-
tes de maneira satisfatória, o pessoal 
tem de rebolar e acaba ultrapassando 

o próprio limite.

O resultado disso é cada vez mais gente 
tendo que se afastar por motivo de saú-
de, o que gera ainda mais sobrecarga 
pra quem fica na ativa e estabelece o 
caos nos hospitais. Por isso, temos de 
continuar lutando por concurso público.

sobrecarga só aumenta

Não é de hoje que o sindicato e 
os trabalhadores do HZS - Hospital 
Zona Sul - e HZN - Hospital Zona 
Norte -, em Londrina, denunciam os 
problemas generalizados nos Hospi-
tais. É falta de medicamento, falta 
de pessoal, falta de infraestrutura 
para atender a demanda, falta de in-
sumos, equipamentos etc. Isso pra 

Assembleia festiva da brava 
gente já está marcada!

Será dia 27 de setembro, em Curitiba! Se ligue no nosso 
face e página para se organizar para este dia!

Faz-se a fama, 
mas fica a lama
Mesmo diante de um quadro tão 
grave, as chefias seguem optando 
por tapar o sol com a peneira, di-
zem que a casa vai bem e segue 
o jogo. Pelo menos essa é a rea-
lidade que a direção do HZN tenta 
transmitir.
A maquiagem chegou a tal ponto 
que em uma das visitas do secre-
tário Michele Caputo ao Hospital, 
a unidade se transformou inteira. 
Ao invés de cobrar maior ajuda do 
governo, o que a chefia fez foi es-
conder os problemas em benefício 
da própria imagem. Lamentável!

não falar nas peripécias de algumas 
chefias que não abrem mão do as-
sédio moral.

E vamos lembrar que, na greve, es-
ses dois hospitais deram exemplo de 
garra para lutar pelos seus direitos. 
Aquele ânimo, aquela união preci-
sam continuar existindo a cada dia 

Leia e repasse essas informações 
para seus colegas. Juntos somos 

muito mais fortes!

porque a luta é todo dia e só com 
luta podemos conseguir transformar 
o que hoje funciona aos trancos e 
barrancos.
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Centenas de trabalhadores comemoram o quarto ano de Estado. 
Confira o retrospecto de lutas do sindicato neste período

De fato passa muito 
rápido. Parece que 
foi ontem que cen-

tenas de  profissionais entraram 
no Estado para reforçar o exér-
cito da brava gente. Reforço que 
veio bem a calhar, que fez e que 
está fazendo a diferença mesmo 
com tamanha falta de pessoal. 
Para celebrar esse primeiro ciclo, 
os primeiros quatro anos de muita 
luta, preparamos uma breve retros-
pectiva das principais conquistas e 
ações do sindicato nesse período. 
Parabéns a todas e a todos!

• Data-base
• Os feriados 
trabalhados passam 
a render o mesmo 

período de folga.
• 105% de reajuste no Auxílio 
Alimentação
• Promoção e progressão
• Manual da DUP
• Escala 12 por 36

 
• Data-base
• Reajuste de 14,79% 
na GAS
• Mais um debate 
sobre o PCCV

• Progressão por quinquênio para 
agentes de apoio e execução
 

• Data-base
• Aprovada a legalidade 
do duplo vínculo
• Chamamento de 
mais 900 servidores

• Lei do Auxílio Transporte - que 
passou a ser pago junto com a folha 
salarial
• Declaração médica
• Retirada do projeto de insalubridade 
- periculosidade e acidente de trabalho
• Retificação na mudança de critérios 
para férias
• Celebração do fim do estágio 
probatório para a turma de 2010
 

Quatro 
anos dE 
dEdicação 
E vitórias

agEndE-sE
Para seguir escrevendo essa 
história de luta e interação, 
convidamos desde já a todos pra 
participar do próximo evento que 
será dia 13 de setembro, a partir 
das 10h em Londrina!

• Data-base
• Servidores 
do HZN e HZS 
entram de 

corpo e alma na greve que 
trouxe as seguintes conquistas
• Licença maternidade volta a 
fazer parte do estágio
• Lei das diárias
• Pagamento de promoções e 
progressões atrasadas
• Justiça para os rebaixados
• Ganhos salariais para todos 
na transição do Plano
• Concretização do QPSS
• Debate antes e depois da 
aprovação do novo Quadro
• Debate sobre aposentadoria 
e sobre assédio moral
 

Nesses três anos o 
sindicato promoveu várias 
atividades em Londrina

2011 – Café com informação – 
sobre os direitos e deveres do 
funcionalismo. Debate do Plano 
de Carreira e sobre a Parana-
Previdência
2012 – Dois debates sobre Pla-
no de Carreira e debate sobre 
assédio moral 
2013 – Encontro para debater 
os direitos e deveres dos servi-
dores  
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