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Terça-feira  

Ebserh presta esclarecimentos so-
bre situação dos profissionais acima 

de 60 anos e com comorbidades 

Em pleno combate à Covid
-19, onde o bom senso norteado 
pela ciência deveria guiar as 
ações, o Sindsep/MA ainda bus-
ca o afastamento imediato dos 
trabalhadores da Ebserh acima de 
60 anos e com comorbidades da 
linha de frente do combate à do-
ença. 

Após duas matérias emba-
sadas em denúncias consistentes 
de trabalhadores, o Diário do 
Sindsep/MA, buscou junto à Su-
perintendente da Ebserh, Joyce 
Santos Lages, respostas para 
questões que chegavam ao co-
nhecimento do Sindicato. 

É bom lembrar, que a enti-
dade já entrou com uma ação li-
minar pedindo o afastamento 
imediato desses trabalhadores e a 
contratação dos candidatos exce-
dentes no último concurso da 
Empresa. Até o momento a Justi-
ça ainda não julgou o mérito da 
causa. 

Outras ações individuais 
foram impetradas na Justiça bus-
cando o mesmo objetivo da ação 
proposta pelo Sindsep/MA. “O 
Sindsep recebeu  as denúncias e 
logo procuramos a  superinten-
dência da Ebserh para entender o 
que estava acontecendo e ao 

mesmo tempo entramos com 
uma ação na Justiça para garan-
tir o direito dos trabalhadores e 
trabalhadoras”, disse Raimundo 
Pereira, presidente do Sindsep/
MA 

Em meio a toda essa pro-
blemática, a Superintendência da 
Ebserh aceitou responder algu-
mas questões que o Diário do 
Sindsep/MA disponibiliza nesta 
reportagem. 
 
Diário do Sindsep - Existem 
decisões da Justiça que afastam 
os profissionais do grupo de ris-
co das atividades de combate à 
Covid. Mesmo com as decisões 
judiciais, por que a Ebserh/MA 
ainda não afastou esses profissi-
onais? 
Joyce Santos Lages - O HU-
UFMA não tem conhecimento 
de liminares concedidas pela jus-
tiça para afastamento de profissi-
onais. Ainda assim, antecipada-
mente organizou um plano de 
contingência alinhado à Univer-
sidade e a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares que con-
templa o afastamento de profis-
sionais vulneráveis para ativida-
des remotas, quando permitido 
pela natureza de sua atividade, e 

o afastamento de áreas de aten-
dimento direcionadas para CO-
VID-19 aos colaboradores que 
desempenham atividades essen-
ciais (área assistencial). 
Diário do Sindsep - Existe um 
déficit de funcionários que justi-
fique essa demora? 
Joyce Santos Lages - Os cola-
boradores são afastados por sin-
tomas gripais ou desde a suspei-
ta de COVID, para que isso seja 
possível estão sendo realizadas 



Ano XVIII   Nº 3977 Pag 02 
19 de Maio de 2020 

contratações e remanejamento 
dos atendimentos desde o início 
da pandemia. 
Diário do Sindsep - O Brasil e 
um dos campeões em mortes de 
profissionais da área da saúde, 
esses dados não seriam suficien-
tes para o cumprimento imedia-
to da decisão judicial? 
Joyce Santos Lages - O Hospi-
tal Universitário tem a saúde 
dos colaboradores e da popula-
ção como prioridade, por isso 
desde o início assegurou afasta-
mento dos colaboradores vulne-
ráveis das áreas de atendimento 
destinadas à pacientes com CO-
VID-19, bem como investimen-
to e gestão de EPIs para que não 
falte proteção aos que estão atu-
ando na linha de frente dessa 

assistência. Entendemos o valor 
essencial e prioritário da assis-
tência à saúde nesse momento e 
do compromisso com essa ativi-
dade imprescindível que é de-
sempenhada por cada um de nós. 
Ressaltando ainda que o HU-
UFMA está em consonância 
com as determinações legais. 
Diário do Sindsep - E sobre a 
questão do alojamento, já foi 
resolvida, ou a Ebserh ainda pre-
cisa de um prazo mais extenso? 
Joyce Santos Lages - Desde o 
primeiro dia de atendimento na 
UTI destinada exclusivamente 
para atendimento de pacientes 
com COVID-19, estava em fun-
cionamento o alojamento para os 
profissionais que prestam assis-
tência na linha de frente. O mes-

mo foi organizado com o apoio 
da Universidade Federal do Ma-
ranhão e funciona no prédio do 
Curso de Medicina.  
 

"Mesmo a superintendente 
tendo afirmado que todas estas 
questões já foram resolvidas, as 
reclamações dos trabalhadores 
continuam, e o Sindsep/MA 
continuará buscando todos os 
meios administrativos e judici-
ais para garantir a integridade 
física desses profissionais, in-
clusive pressionando a Justiça 
para que se posicione o mais 
rapidamente possível em busca 
de uma resposta favorável para 
a categoria", afirmou Raimundo 
Pereira, presidente do Sindsep/
MA. 


