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O argumento apresentado pela
secretária de saúde Eliane Chomatas
para manter a discriminação decor-

re, segundo ela, da natureza do
trabalho.

“A redução da jornada para as cinco cate-
gorias se deve aos que trabalham nas uni-
dades de saúde com atendimento direto da
demanda espontânea, urgência e emergên-
cia. São as categorias que sofrem maior
pressão”, diz a secretária.

A reivindicação de jornada de 30 ho-
ras para todos os profissionais que atuam
na saúde municipal é antiga. Os servidores
que atuam na saúde de Curitiba não são
apenas aqueles que fazem o atendimento
pessoal. Ou seja, não é apenas o enfermei-
ro. Um paciente, quando vai à unidade de
saúde, encontra um grupo de profissionais
que também está exposto aos mesmos ris-
cos. O agente administrativo, o polivalente,
o assistente técnico de manutenção, o
atendente de saúde, o atendente de secreta-
ria, o auxiliar administrativo operacional,
por exemplo, são responsáveis por manter
o estabelecimento funcionando. Quando
um paciente faz uma consulta, o médico
geralmente solicita um exame. Nestes ca-
sos, quem entra em ação pode ser o biólo-

Saúde é trabalho de uma equipe

Os profissionais que atuam na saúde estão expostos a maior estresse. Não
é fácil manter a atenção o tempo todo, principalmente, quando se lida com

a saúde das pessoas.

Por isso, quem atende a população precisa estar 100% ligado no trabalho. Com
uma jornada menor, o servidor tem mais tempo para descansar, para se dedicar à
família e fica mais bem-disposto para o trabalho. Isto reduz os riscos de erros médicos
que podem causar mutilações, doenças ou até mortes de pacientes. Por isso, 30 horas
significa mais qualidade no atendimento à saúde.

Jornada menor reduz risco
de erros com pacientes

Com a  palavra,
o servidor
“Muitos de nós estamos

adoecendo e tomando

remédios por conta do

estresse. 30 horas é quali-

dade de vida e qualidade

de vida é qualidade de

trabalho para o atendi-

mento à população”.

Lucimara Fediuk, técnica

em saneamento.

go, o citotécnico ou o químico.
Já quando é preciso fazer um determi-

nado remédio para o paciente, o responsá-
vel é o farmacêutico ou o bioquímico. Este
é um exemplo de que a saúde é composta
por uma equipe. Além do mais, saúde não
pode ser considerada apenas o que se faz

nas unidades de saúde e nos cmum’s. Agente
de controle zoonoses, educador social,
fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo,
terapeuta ocupacional, são profissionais que
também cuidam da saúde das pessoas.
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Cerca de 1,2 mil
profissionais da

secretaria de saúde não
terão direito à redução
da jornada de trabalho

Trabalhar na saúde mu-

nicipal em Curitiba é uma ta-

refa para verdadeiros heróis.

Estes profissionais atuam nas

unidades de saúde, nos cen-

tros de urgência e emergên-

cia, nos laboratórios, nos

creas, cras, naps, caps, cmae’s

e vigilância sanitária, atenden-

do a população. O serviço é

realizado com o máximo de

empenho, mas, infelizmente,

em condições cada vez mais

precárias. Faltam profissio-

nais, o salário é baixo e muitos acabam ado-

ecendo por causa da extensa jornada de tra-

balho que hoje está em 40 horas semanais.

É comum os servidores da saúde tra-

balharem à base de remédios, quando de-

veriam estar sob licença médica. Isto ocor-

re porque os profissionais não querem dei-

xar a população sem o serviço. Infelizmen-

te, esta mesma dedicação que os servido-

res têm com os pacientes, o prefeito de

Curitiba Luciano Ducci não tem com os

trabalhadores.

Depois de muita luta em defesa das

30 horas, um projeto de lei foi enviado à

câmara municipal prevendo a redução da

jornada. Porém, a medida só atende uma

parte dos servidores da saúde (enfermei-

ros, auxiliares e técnicos de enfermagem,

técnicos em higiene dental e auxiliares de

consultório dentário). Outros 1,2 mil servi-

dores ficaram de fora. Agora eles lutam para

ter também este direito e contam com o

apoio da população.

Luciano Ducci discrimina
servidores da saúde

Os trabalhadores da saúde, excluí-
dos do projeto de lei que reduz a
jornada de trabalho para 30 horas
semanais na prefeitura, aprovaram
a realização de greve por tempo

indeterminado.

Em assembleia realizada no dia 21 de
novembro, ficou definido por unanimi-
dade que a paralisação das atividades ini-
cia zero hora do dia 5 de dezembro. A
decisão não é o que os trabalhadores de-
sejam, mas diante da intransigência do pre-
feito Luciano Ducci, que não aceita nego-

Apoio da população à
luta dos trabalhadores
pode suspender greve

ciar a questão, eles optaram pela greve.
Caso o prefeito apresente um projeto

de jornada de 30 horas para os demais ser-
vidores da saúde, a greve será suspensa e o
atendimento volta ao normal.

Uma das ações importantes para fa-
zer com que o prefeito seja mais flexível é
o apoio da população à luta dos trabalha-
dores. Ninguém gosta de ficar sem o ser-
viço, da mesma forma como ninguém
gosta de fazer greve. Mas se a população
pressionar o prefeito, as negociações po-
dem avançar. Por isso, os trabalhadores
excluídos das 30 horas querem contar com
o apoio da população nesta campanha.

foto

Servidores da saúde aprovam greve a partir de 5 de dezembro.
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Desde a primeira Conferência Munici-
pal de Saúde, realizada em 1991, os

delegados do Sismuc têm apresentado
propostas de resolução na qual se

determina a redução da jornada de
trabalho.

Em 1995, um projeto de lei (142/95) che-
gou a tramitar na câmara municipal, preven-
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30 horas na saúde
é uma luta antiga

do as 30 horas. Apresentado pelo vereador
Antonio Borges dos Reis (PSDB), a mu-
dança foi engavetada, seguindo um pedido
do então prefeito Rafael Greca.
Benefício para a população

Com uma jornada de trabalho menor,
a prefeitura contrata mais funcionários. Isso
permite que os horários de atendimento
sejam maiores. Quem ganha é a população
que vê reduzir as filas e com um atendi-
mento de mais qualidade.

Quem são
os excluídos


