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O Sistema Único de Saúde,
uma conquista da sociedade brasileira,

vem sendo sucateado ao longo das
últimas décadas  também

na cidade de Curitiba.

O dia-a-dia das unidades de saúde, centros
de urgências médicas e centros de atenção
psicossocial demonstra uma realidade to-
talmente diferente daquela das propagandas
milionárias.

A falta de funcionários, a terceirização, a
precarização das condições de trabalho e a má
gestão do recurso público impede a melhoria
da qualidade do serviço prestado à população.
E tudo isso em uma cidade que conta com um
dos maiores orçamentos do país.

Compare nos gráficos. Curitiba tem o 4o

maior orçamento do país, mas é a 6º capital
em gasto com folha de pagamento.

Não basta construir equipamentos
públicos. É preciso contratar funcionários e
melhorar as condições de trabalho para que o
atendimento também melhore. Porque a
estrutura construída, uma unidade de saúde ou
um cmum, não resolvem o problema. Quem

faz o atendimento é o servidor municipal.

A saúde de Curitiba vai mal
Gestão privatista de Beto Richa prejudica usuários e servidores municipais

Quarto maior orçamento,
pouco investimento em pessoal

Orçamento e despesas com folha de
pagamento (em R$ bilhões)*

*Dados das Lei Orçamentárias Anuais aprovadas para 2009
Fonte: IBGE-2007

Confira no verso

Terceirização coloca
qualidade em xeque

Trabalhadores são
sobrecarregados

O que defendemos:
1. Recuperação das perdas salariais dos
servidores municipais

2. Incorporação das remunerações
variáveis

3. Abertura de concursos públicos para
contratação de funcionários

4. Mapeamento dos locais de trabalho
para descobrir qual o déficit de pessoal

5. Fim das terceirizações. Por contratação
direta para todas as atividades

6. Reconhecimento profissional e
adequação dos planos de cargos e
salários

7. Investimentos em equipamentos e
mobiliário dos estabelecimentos

Média salarial dos servidores
das capitais (dez/2007)



CURITIBAde verdade
Informativo conjunto do Sismuc, Sismmac e Sindsaúde

Especial Conferência Municipal de Saúde
setembro/2009

O prefeito Beto Richa aposta na

terceirização dos serviços públicos
municipais. Isso significa que a

prefeitura tem repassado recursos
públicos para as ditas “Organizações

Sociais” e hospitais particulares.

A maioria do Conselho Municipal de

Saúde (CMS) infelizmente aprovou, em sua

última reunião, a assinatura de convênios com

prestadoras de serviços. A decisão dá sinal verde

para a administração manter a terceirização de

atendimento médico e hospitalar. Dentre os

principais problemas está o fato de que os

conselheiros não tiveram acesso às minutas dos

contratos, ou seja, ao que realmente será

Terceirização coloca
qualidade em xeque

R$ 2.558.559,40

É o quanto a prefeitura gastaria

se contratasse funcionários por

concurso, em 2008.

Compare*
Terceirizar é

mais caro

R$ 6.012.000,00

É quanto foi pago ao Hospital

Cajuru, em 2008, para

atendimento no cmum

Boqueirão.

*Para prestação de 252 horas médicas diárias. Isso

equivale a 88,2 médicos de 20 horas/semana.

acordado com as prestadoras.

Quem sai perdendo com essa política são

os usuários do sistema público. As prestadoras

de serviço contratadas não têm qualquer

compromisso com a população, mas são

dirigidas pela lógica do lucro. Assim, elas

precisam aliar os menores custos aos maiores

valores cobrados.

Outro problema sério com as ter-

ceirizações é a rotatividade de médicos e

distorção das frequências. Há vários casos de

prestadoras que maquiam esses números para

não serem punidas, o que resulta em um

atendimento abaixo do necessário. Há também

vários casos de médicos de prestadoras que

não suportam a dura jornada no serviço público

e acabam pedindo afastamento.

O servidor municipal,

que lida diretamente
com a população e

conhece a realidade de
perto também é

prejudicado pela política
de corte de custos da

gestão Beto Richa.

As condições rebaixadas

de salários e poucos benefícios

da carreira pública têm re-

sultado na falta de candidatos

em concursos e pedidos de

demissão, principalmente para

cargos médicos. Assim, o

sistema público municipal vem

perdendo talentos para a ini-

ciativa privada.

Aqueles que permanecem na prefeitura

têm que encarar o arrocho salarial, que já chega

a uma defasagem de 14,6%, a intensificação

do trabalho, resultante do aumento da demanda

Trabalhadores da saúde são sobrecarregados

por serviços e redução de pessoal, e técnicas

de gestão que impõem o aumento da produ-

tividade a qualquer custo.

Moralmente assediados pelas remunera-

ções variáveis, os servidores não têm o di-

reito de ficar doente, para não

perdê-las. Em alguns casos, essas re-

munerações são metade do salário

mensal. Outro complicante é que

esses valores não vão para aposen-

tadoria, obrigando os servidores a

trabalhar até a aposentadoria com-

pulsória, aos 70 anos.

Os trabalhadores da saúde

pública municipal são uma das

categorias onde mais se constatam

afastamento por problemas decor-

rentes do trabalho. De acordo com

dados da secretaria de RH, 17% dos

casos de absenteísmo (falta no

trabalho) são de funcionários da

saúde. A maior parte dos casos

(29,9%) é decorrente de transtornos

mentais, isto é, de problemas típicos

onde há alto nível de estresse.

O que está em jogo, nesse caso, não é só a

saúde do trabalhador da saúde. Mas também o

atendimento da população, que está mais sujeita

a equívocos devido ao trabalho extenuante a

que estão expostos os servidores.
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