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O Laboratório Municipal de Curitiba foi
inaugurado após denúncia do Jornal Curitiba de
Verdade (11/2014). Embora o prédio esteja em
funcionamento, alguns problemas atrapalham o
desempenho das atividades.
Um deles é a falta de trabalhadores. Nos
últimos anos, seis servidores se aposentaram ou
pediram exoneração e os postos de trabalho não
foram ocupados. É o caso de um servidor que pediu
exoneração para fazer outra faculdade: “Eu fui o 4º
bioquímico a sair num prazo de 2 anos e até hoje
não foi reposto. Decidi fazer outra faculdade porque
não via possibilidade de melhora. É muita
responsabilidade e baixos salários”.
Sem a reposição, a demanda aumentou
para a equipe. O problema tem afetado
diretamente as licenças. Servidoras tiveram que
interromper licenças maternidades e de
tratamento de saúde para retornar o trabalho por
conta do quadro reduzido. “Isso trouxe um excesso
de trabalho para quem ficou. Estamos realizando
várias atividades ao mesmo tempo para que o
serviço não pare. Até as férias precisam ser
escalonadas para não prejudicar o atendimento”,

relata uma servidora.
Outro problema que interfere a produção
dos bioquímicos são as constantes quedas de
energia. Antes era o ar condicionado que
prejudicava as análises. Com as faltas de energia
todo o trabalho é perdido e deve ser recomeçado.
Ou seja, além do acumulo de serviço, trabalho em
dobro.
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O Sismuc visitou o Conselho Regional de
Farmácia (CRF). A agenda cumpre determinação de
mobilização aprovada pelos servidores em
assembleia. No encontro foi debatido a falta de
concurso público, que acarreta em acúmulo e
desvio de função, a falta de materiais e condições de
trabalho nos equipamentos do SUS de Curitiba.
O Conselho afirmou que também acionou o
Ministério Público pela falta de pessoal e exigiu
concurso público imediatamente. Ambas entidades
vão afinar suas atuações para sanar esses
problemas graves na saúde. Cabe ao Conselho a
fiscalização dos equipamentos e das condições de
trabalho.
O Sismuc ainda visita os Conselhos Regionais de
Odontologia (CRO) e Enfermagem (Coren).
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