
O projeto de precarização do serviço 
público da gestão Greca continua! 
Você sabia que a administração 
municipal quer terceirizar mais 

3 UPAs em Curitiba?
VOCÊ SABE O QUE ISSO SIGNIFICA?

CONFIRA A SEGUIR OS 
5 MOTIVOS PARA SER 
CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO 
DAS UPAS



5 MOTIVOS PARA SER CONTRA 
A TERCEIRIZAÇÃO DA SAÚDE

Os trabalhadores contratados pelas 
Organizações Sociais (OS) tem relações de 
trabalho mais frágeis. Os baixos salários, 
ausência de plano de carreira, e falta de 
estabilidade, faz com que esses profissionais 
tenham uma alta rotatividade. Isso faz com 
que não exista mais um vínculo duradouro 
entre paciente e trabalhador da saúde. 
Além de não haver mais capacitação, e 
formação, o que torna os profissionais 
menos experientes a longo prazo.

TERCEIRIZAÇÃO = 
ALTA ROTATIVIDADE 
DE PROFISSIONAIS

TERCEIRIZAÇÃO = 
PIOR ATENDIMENTO 
PARA A POPULAÇÃO 

TERCEIRIZAÇÃO = 
COLOCAR EM RISCO A 
SAÚDE DA POPULAÇÃO

TERCEIRIZAÇÃO = 
ABRIR AS PORTAS PARA 
INCIATIVA PRIVADA
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5 A entrada de instituições privadas para administrar serviços que são 
públicos, como é o caso das UPAs, abre espaço para que esse tipo 
de gestão seja ampliado para outros serviços como a ação social e a 
educação. A Prefeitura continua pagando caro para manter um serviço sem 
qualidade, e ainda não aumenta a rede de saúde do próprio município. 
Saúde não é mercadoria e deve ser prioridade de qualquer gestão. 

Com a piora das condições de trabalho, e a sobrecarga dos trabalhadores, a 
qualidade do atendimento cai de forma desastrosa. Além disso, a preocupação 
das organizações sociais em “economizar” às custas da população faz com 
que se aumente o número de pacientes e reduza o número de profissionais 
e de estrutura nas UPAs. Com as OS’s teremos mais serviço de pediatria, entre 
outros procedimentos básicos, como acontece hoje na UPA CIC.

A saúde é um direito de 
todos e dever do poder 
público. Para que uma 
Unidade de Saúde seja 
entregue à iniciativa 

privada, deve ser 
comprovada a 
necessidade de 

que isso aconteça. 
A Prefeitura de Curitiba 

só justifica essa mudança com 
uma suposta “economia”, o que é 
uma mentira, já que essa economia 
acontece com a piora de qualidade, 

afetando diretamente a população. 

TERCEIRIZAÇÃO = 
FALTA DE 
TRANSPARÊNCIA3

A Prefeitura já fecha os olhos para 
a falta de condições de trabalho 
e para a população nas filas das 
Unidades de Saúde. Já imaginou 
como vai ser com as OS’s? Nessa 
forma de gestão a administração 
tem menos mecanismo de 
fiscalização e de controle, 
dados como o número de 
funcionários, salários, e 
gastos com equipamento e 
manutenção, não são 
divulgados, abrindo 
precedentes para 
corrupção. 



em frente 
às UPAs Boa 
vista, Cajuru e 
Sítio Cercado

26/06
quarta-feira, 10H

ATOS CONTRA A 
TERCEIRIZAÇÃO 

DAS UPAS BOA VISTA, CAJURU E SÍTIO CERCADO

Diga não ao desmonte da Saúde Pública!

VENHA PROTESTAR 
COM A GENTE! 

Fique de olho em nosso site 
para mais informações sobre 

as próximas mobilizações! 
www.sismuc.org.br


