
Em defesa do Hospital
Regional do Sudoeste O que queremos:

Um Hospital Regional

100% público, com

condições adequadas de

trabalho e que atenda ao

interesse público. Não

aos interesses privados!

Saúde é direito de todos e dever 
do Estado. Vamos todos defender 
nosso direito à vida!

Por isso, realizaremos uma ma-
nifestação e uma audiência pública 
sobre o que está acontecendo no 
hospital. Participe!

Lutamos para que o Hospital 
do Regional Sudoeste – HRS – se 
tornasse uma realidade! Portanto, 

essa é uma vitória do povo. A con-
tribuição do Movimento de Mu-
lheres do Campo foi decisiva nessa 
importante conquista. E a pressão 
dessas bravas mulheres fez o HRS 
existir. 

No entanto, o funcionamento do 
HRS tem deixado a desejar. É im-
portante, então, que todos saibam 
e se envolvam no que acontece no 
hospital para que ele sirva para o 
que realmente precisamos. 
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Enquanto uns lucram com o 
hospital, o povo Está dEscontEntE

tEm mais: sE você for atEndido,
ainda corrE risco! 

O diretor do hospital deu à espo-
sa um cargo comissionado no hos-
pital.  Além de ser nepotismo, di-
zem que a mulher pouco trabalha.  

Mas isso não é tudo. O diretor 
tem inúmeros empregos. São mais 
de sete vínculos trabalhistas. Basta 
verificar no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde - CNES 
- http://cnes.datasus.gov.br

Situação parecida levou à de-
missão do secretário de Saúde de 
Ponta Grossa. Como ser um diretor 
eficiente com tantos outros com-
promissos? Pelo Código de Saúde, 
cargo de direção deve ser exercido 
com exclusividade. 

Até bem pouco tempo (e talvez 
ainda seja) o diretor-geral do HRS 
era sócio de serviço vinculado ao 
SUS. Pela lei, diretor de hospital 
público não pode ser prestador de 
serviço do SUS (veja documento ao 
lado).

O HRS foi construído para acabar com as via-
gens para fazer cirurgias. Nada de Cascavel ou Cu-
ritiba. O Sudoeste teria seu próprio hospital. No 
entanto, passados dois anos, a situação não mudou 
muito.

O hospital está pronto, mas pouca gente conse-
gue ser atendida nele.  Dizem que, em alguns casos, 

o atendimento só acontece depois que algum políti-
co interfere. 

Outra opção é ser paciente de município de po-
lítico importante no atual governo. Assim não dá! 
Queremos um hospital que atenda a todos que pre-
cisam! Participe da audiência para saber mais e aca-
bar com este jeito de funcionar!  

A falta de uniforme, de coletes de chumbo, de 
bota com antiderrapante e de luvas, em número su-
ficiente para realizar os procedimentos, pode com-
prometer seriamente a saúde do usuário e do traba-
lhador. Já chegou a faltar álcool.

Pacientes e profissionais estão sujeitos, diaria-
mente, à contaminação! Isto tem de acabar!

Mais cirurgias – Mas quem vai atender os pa-
cientes?

Dizem que o número de cirurgias no HRS irá au-
mentar. A questão é saber como. Os servidores já 
estão sobrecarregados. Enfermeiros, por exemplo, 
tem de cuidar de três alas ao mesmo tempo. Isso é 
proibido pelo Conselho Federal de Enfermagem.

Queremos mais cirurgias! Só que, para isso, pre-
cisamos de mais servidores!

Negócio 
de família 
no HRS

Desde 2009, há um convênio 
de R$ 19,5 milhões entre o HRS e 
Associação Regional de Saúde do 
Sudoeste – ARSS. Esse convênio 
deveria ser um documento de co-
nhecimento público, mas não é.

Deveria ter sido aprovado pelo 
Conselho Estadual de Saúde e 
não foi. Nem mesmo foi mostra-
do aos conselheiros. Há dois anos, 
algumas entidades do CES, como 
o SindSaúde, solicita cópia desse 
convênio ao governo. E o governo 
nada de mostrar o documento.

O dinheiro
é do povo!
O convênio é um mistério. O 

povo, que é quem de fato paga as 
contas, continua sem saber o que 
prevê o convênio. Nada de saber 
quanto e como o dinheiro público 
vai ser investido.

Enquanto isso, a população pre-
cisa de atendimento, e o que é ofer-
tado está longe das promessas fei-
tas. 

Por exemplo, o Estado pode for-
necer alguns materiais que são lici-
tados pela Associação. Por que isso 
acontece?

Quais intere$$es estão por trás 
desse enigma?

Queremos respostas. Por isso, 
faremos uma audiência pública 
para esclarecer de vez esse acordo.

Enquanto isso, a Associação fez 
um pregão para contratar uma em-
presa para fazer o serviço que o la-
boratório do hospital pode e deve 
fazer. Para que entregar este servi-
ço para o setor privado?

O Estado tem dinheiro para in-
vestir no laboratório e já contratou 
servidores. Poderia, ainda, fazer do 
laboratório um campo de pesquisa 
para o curso de Medicina que po-
derá ser aberto na região. Isso sim 
seria pensar no povo!

Mistério 
ronda 
convênio 
com a ARSS
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Mamógrafo ainda 
encaixotado

Esse mês tem sido noticiado como 
“Outubro Rosa”, por ser o mês de com-
bate ao câncer de mama. Infelizmente, 
aqui no Sudoeste, o outubro é cor de bur-
ro quando chove. O mamógrafo, ao invés 
de proteger as mulheres, está guardado 
dentro da caixa. Isso tem de acabar!

Venha participar dessa importante mobilização 
e debate. Só com a participação popular é que 

teremos um HRS 100% público, sem terceirização, 
com condições adequadas de trabalho e 

atendimento e sem politicagens.

Você é fundamental nessa luta

8h30 - Concentração no calçadão em frente à catedral

9h - saída dos manifestantes em
defesa do HRS, em direção à UNIOESTE.

 10h - audiência no auditório da UNIOESTE.

Só pra lembrar: traga o seu lanche!
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Cortesia com chapéu alheio

Exigimos saber:

1. Cadê os equipamentos, como o raio-x 
móvel?

2. Será que o diretor do hospital, que é 
médico, não sabe que o deslocamento do 
equipamento  de raio-x da UTI para o Centro 
Cirúrgico expõe usuários e trabalhadores a 
riscos, já que esse tipo de aparelho pode levar 
junto micro-organismos?

3. Será que um médico desconhece o fato que 
micro-organismos podem agravar a doença 
de quem vai até o hospital se submeter a uma 
cirurgia?

Essas e outras 
perguntas têm 
de ser feitas na 
audiência do dia 
21. A audiência 
é pública! 
Todos podem 
se manifestar, 
fazer perguntas 
e intervenções. 
Esse é um espaço 
que temos de 
aproveitar!

Tem equipamento comprado 
para o HRS que não está atenden-
do à população. Pior: nem está no 
hospital.

Há algum tempo, foi noticiada 
a existência de um raio-x móvel do 
Estado, que deveria estar em pleno 
uso no HRS. O diretor-geral do HRS 
negou o fato. Mas que o tal raio-x 
não está lá, não está não!

O sindicato dos trabalhadores 
do HRS já solicitou, em setembro, 
a relação dos equipamentos do 
hospital. Dessa forma, será possí-
vel averiguar se todos os bens per-
manecem no Hospital Regional. 
Espera-se que até o dia da audiên-
cia a lista seja entregue à comuni-
dade.
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Só com a sua
participação

é possível mudar
esse quadro

Dia 21 de outubro - sexta-feira


