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Ritter: ‘Apenas 30 leitos têm pacientes’

BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

Protesto
por atraso
de salários

Servidores ligados ao Hospital Beneficência Portuguesa, organizados pelo Sindicato dos
Profissionais de Enfermagem,
Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais
e Casas de Saúde do Estado do
Rio Grande do Sul (SindisaúdeRS), protestaram na Capital devido ao atraso de dois meses no
pagamento de salários e contra
a falta de gestão na instituição.
O grupo ainda preparou um ofício que foi encaminhado ao prefeito Nelson Marchezan Júnior,
solicitando um posicionamento
oficial do poder Executivo. Os
servidores afirmam que mais de
100 leitos do hospital estão desocupados por conta da crise financeira na entidade.
De acordo com o presidente
do Sindisaúde-RS, Arlindo Ritter, a Beneficência possui 187
leitos. No entanto, apenas 30 deles estão com pacientes internados. Ritter afirma que há cerca
de sete meses diversos médicos
não comparecem ao hospital por
causa da falta de pagamento.
O representante dos servidores, que se posicionaram no final
da manhã de ontem em frente ao
hospital em uma manifestação,
disse que parte dos funcionários
não receberam os salários de julho e não deverão receber também o de agosto. Já o mês de junho foi pago de forma parcial.
Conforme o presidente do Sindicato, somente funcionários que recebem até R$ 2 mil foram pagos,
ainda que de maneira parcelada.
No ofício encaminhado ao prefeito, o Sindisaúde-RS ainda salienta que a Beneficência Portuguesa não está cumprindo com
benefícios como férias, Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e rescisões trabalhistas.
Pede também que a prefeitura
realize uma fiscalização na instituição de saúde. “Temos informações de que o corpo clínico da
instituição deixou de realizar
atendimentos e cirurgias, aumentando nossa preocupação em relação a uma provável situação falimentar e, como consequência,
desamparando centenas de trabalhadores”, ressalta o documento.

