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Acaba com as condições de trabalho para terceirizar
Acaba com medicamentos para terceirizar
Acaba com os materiais para terceirizar
Acaba com a estrutura para terceirizar

A

forma desumana com que Greca tem
tratado os serviços públicos em Curitiba se intensifica a cada dia. O desprefeito, que governa apenas para os ricos, parece ter colocado de lado a grande
parcela da população que mais precisa. É
com mentiras e autoritarismo que Greca
e seus comparsas têm destruído as condições de trabalho dos mais de 30 mil servidores do município.
Entre os serviços mais atacados está
a saúde, usada pela administração como

um grande laboratório de maldades. Em
2018, a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) CIC foi reaberta totalmente terceirizada, sua equipe foi remanejada e hoje
a unidade sequer realiza serviços básicos.
Não demorou muito para que o desprefeito tentasse atacar outras unidades: Pinheirinho, Sítio Cercado, Cajuru e Boa Vista.
É mostrando a insatisfação através da
mobilização que os servidores e a população têm barrado a terceirização. Em
2018, a Prefeitura teve que recuar na deci-

são de terceirizar a UPA Pinheirinho, hoje
a unidade permanece pública e com todos
os servidores do quadro mantidos. Já em
2019, a denúncia foi feita das mais diversas formas como atos, panfletagens com a
comunidade e intervenções em reuniões
da Prefeitura.
Por isso, nossa principal tarefa é convencer nossos colegas de trabalho e a comunidade para intensificarmos a luta e
mostrar a força dos trabalhadores unidos
contra a destruição da saúde pública.
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A terceirização é o plano de Greca
para destruir tudo o que é público

H

á três anos Greca tem construído o discurso de que é necessário economizar às custas dos serviços públicos. É o caso da saúde: o desprefeito
usa essa desculpa para favorecer as Organizações Sociais (OS), entidades
privadas que, para manter e ampliar seus contratos, retiram direitos dos trabalhadores e destroem a estrutura da saúde. Conheça mais sobre a farsa das OSs
e confira os principais motivos para ser contra à terceirização.

Piora nas condições de trabalho

Com as OSs economizando às custas da
qualidade da saúde, os trabalhadores têm
as condições de trabalho pioradas todos
os dias. Sem estabilidade e sem planos
de carreira, muitas vezes os profissionais
terceirizados também perdem direitos
como folgas. O pior é que eles mal
podem reclamar já que com contratos
temporários, a demissão torna-se mais
fácil. Além disso, as OSs reduzem cada vez
mais o número de profissionais, gerando
sobrecarga de trabalho. Um exemplo é a
UPA CIC que extinguiu a pediatria.

Faltam materiais e estrutura

Não é de hoje que recebemos
inúmeras denúncias sobre as
condições precárias da UPA CIC. A OS
responsável conhecida por Instituto
Nacional de Ciências da Saúde (INCS),
já retirou procedimentos básicos da
UPA como raio-x. E ainda tem mais:
as chefias, orientadas pela Prefeitura,
têm exigido que casos graves não
sejam levados para a UPA CIC, ou seja,
até a administração reconhece que
os serviços públicos de Curitiba têm
mais qualidade que os terceirizados.

Redução de repasses para o IPMC

O Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Curitiba
(IPMC) é mantido pelos próprios
servidores, ou seja, a contribuição feita
pelos servidores da ativa assegura o
salário dos aposentados. O chamado
sistema solidário garante que o
IPMC seja sustentável e apresente
rendimentos. Com a ampliação da
terceirização, o IPMC é descapitalizado,
já que os terceirizados não contribuem
para o fundo. Sem concursos públicos o
problema se agrava cada dia mais.

Falta de transparência

As OSs se escondem atrás de
um discurso de organização sem
fins lucrativos, mas a verdade
é que o INCS já responde a
processos em São Paulo por
pagamentos indevidos para
falsos médicos e por fraudes
no processo de licitação. Além
disso, a contratação das OSs já
são planejadas para possibilitar
a corrupção, já que os gastos
não precisam ser divulgados
publicamente.

Acaba com os serviços públicos

Além do discurso de economia, Greca
também mente para a população quando
diz que a terceirização vai ser apenas de
algumas UPAs. O plano do desprefeito
começa na saúde, mas passa por todos
os setores do serviço público abrindo
o caminho para instituições privadas
ampliarem a terceirização. O valor pago
para as OSs continua sendo alto, mas os
investimentos não são controlados para
melhor atender a população. É dinheiro
público desaparecendo embaixo dos
nossos olhos.
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Exemplos do RJ
e de SP comprovam a
ineficiência das OSs
Não há como negar que a entrega das
UPAs para as organizações sociais (OS)
se tornou um grande problema no país.
Basta ver as notícias para ter certeza de
que a terceirização não deve ser uma
saída para os serviços públicos.

No Rio de Janeiro, das dez OSs que administram 108 unidades de saúde, oito são
investigadas em procedimentos no Ministério Público (MP) e em ações no Tribunal de Justiça (TJ) por irregularidades.
As investigações apontam sobrepreço de
serviços e materiais, duplicidade de notas,
cobrança por serviços não realizados e não
reconhecimento de direitos trabalhistas de
empregados. O dinheiro público também
tem sido usado para pagar médicos “fantasmas” e viagens, essas despesas já ultrapassam os 4 milhões.
Em São Paulo, a história se repete, de
acordo com o Sindicato dos Médicos de
São Paulo, sete a cada dez denúncias recebidas envolvem problemas com OSs. Entre
as denúncias estão a falta de materiais, medicamentos, e o controle dos mesmos pela
gestão. Além disso, os médicos também reclamam da falta de pagamentos e da falta
de limpeza das unidades.
Essas denúncias não estão tão longe de
nós, a Prefeitura de Curitiba esconde que a
INCS, responsável pela UPA CIC, responde a diversos processos em São Paulo. Um
dos processos é referente à fraude na licitação que colocou a OS na gestão da saúde.
Outros processos são referentes à contratação de falsos médicos e a documentos falsos
que mascaravam a falta de profissionais.
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SUS
é
alvo
de ataques dos governos

Alteração no modelo de financiamento tende a reduzir recursos e prejudicar o atendimento para população

U

m dos maiores sistemas públicos de saúde no mundo, o Sistema Único de Saúde (SUS),
é uma conquista dos trabalhadores brasileiros.
O SUS é criado em um
contexto de aumento das
lutas da classe trabalhadora. A mobilização pela
saúde teve como objetivo
pensar em um sistema
público que assegurasse o
direito universal à saúde.
Apesar das dificuldades,
o SUS garante assistência
integral, universal e gratuita para mais de 150 milhões de brasileiros por
ano, desde o nascimento
até o fim da vida.
Não é de hoje que o
SUS, mesmo proporcionando importantes benefícios para os trabalhadores, é atacado pelos
governos com redução
de recursos e manobras
que precarizam o atendimento e as condições
de trabalho.
Entre os exemplos recentes está a redução e
o congelamento por 20
anos no orçamento imposto pela PEC do Teto
dos Gastos. Além disso,
a manutenção do sistema está sendo ameaçada
pela transferência de recursos para o fundo eleitoral e pela nova forma
de financiamento.

Entrega
Entrega do
do
serviço
serviço público
público
para
para aa iniciativa
iniciativa
privada
privada

Redução de recursos

A portaria nº 2.979/2019 alterou o financiamento da
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Até 2019, o
custeio era baseado em um valor fixo por pessoa, multiplicado por toda população do município, garantindo o
princípio de universalidade no atendimento. A partir de
2020, o financiamento será feito a partir do número de
usuários cadastrados nos equipamentos de saúde, e o
pagamento será atrelado ao alcance de metas e adesão a
projetos do Governo Federal.
Limitar o financiamento às pessoas cadastradas poderá, na verdade, diminuir a ação do SUS e sufocar ainda
mais o sistema que já conta com menos recursos que o
necessário. Analistas preveem que municípios pequenos
tendem a ter corte de até 50% no financiamento do SUS.
Com menos recursos, as filas tendem a aumentar, a
oferta de medicamentos tende a ser reduzida e a estrutura a ficar cada dia pior. Além disso, o sistema de metas
atrelado à falta de recursos sobrecarrega os trabalhadores e piora o atendimento. Há o risco do servidor ser
penalizado se não atender às exigências impostas pelo
novo modelo.

Outro ataque veio com a Medida
Provisória 890 que criou o programa
Médicos pelo Brasil e que institui
uma agência de direito privado –
Agência para o Desenvolvimento da
Atenção Primária à Saúde (Adaps) –
para realizar serviços de responsabilidade do Estado com orçamento público e com autoridade para realizar
parcerias com a iniciativa privada. O
conselho deliberativo da Adaps poderá ter um representante de empresas privadas da saúde, e não do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que
conta com participação de usuários
e trabalhadores do setor.
Com a medida, ao invés de fortalecer o serviço público e a participação popular, o governo está
propondo a entrada de empresários para discutir o sistema público, o que na prática vai representar
repasse de dinheiro público para
empresários e não para população.
A MP também prevê a contratação
de médicos em regime CLT abrindo
mão da residência médica e dispensando a formação de equipe
multidisciplinar.
É um retrocesso no atendimento
que vai deixar a sociedade desassistida. A mobilização dos usuários
é a força que poderá barrar os retrocessos que estão sendo colocados por aqueles que não utilizam o
serviço, mas têm poder para manipular o orçamento.
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