
À comunidade paranaense

Hoje, em todo o Paraná, professores e funcionários das escolas públicas estaduais 
realizam atos em defesa da instituição de um novo modelo de atendimento à saúde 
dos servidores. O atual SAS está caótico. O governador Beto Richa, ainda quando can-
didato, prometeu instituir um novo modelo. Está no final do mandato e até  agora o 
compromisso não foi cumprido.

Hoje reduzimos as aulas nas escolas de 50 para 30 minutos. 
Amanhã faremos paralisação total.

Beto Richa não cumpre 
compromisso com educadores

NOVO MODELO DE SAÚDE

S e alguém tinha dúvidas sobre 
a falta de compromisso des-
te governo com a saúde dos 

servidores, o ano de 2013 pôs tudo 
às claras: Beto Richa quer nos deixar 
à própria sorte. O governo foi mais 
que omisso: voltou atrás num com-
promisso de encaminhar um novo 
modelo de saúde que substitua o 
falido SAS. A insensibilidade com a 
saúde dos servidores públicos es-
taduais é evidente: os funcionários 
adoecem cada vez mais nos seus 
locais de trabalho e, quando procu-
ram assistência médica, dificilmente 
a conseguem, pois a rede de atendi-
mento está sucateada.

Diante deste impasse – gera-
do por quem, mesmo tendo tempo 
suficiente, não cumpriu o que havia 
prometido –, o Fórum das Entidades 

Sindicais (FES) protocolou dois pro-
jetos de lei no dia 25 de fevereiro na 
Assembleia Legislativa do Paraná. 
Trata-se das propostas da criação do 
Instituto Paranaense de Saúde (IPE-
Saúde) e de um programa mais am-
plo, que cuide do bem-estar físico 
e psicológico dos servidores desde 
seu local de trabalho: a Lei de Saúde 
do Trabalhador. O objetivo dos ser-
vidores agora é pressionar os depu-
tados estaduais por estas importan-
tes pautas, bem como fazer com que 
uma decisão afirmativa da Assem-
bleia nestes dois projetos leve o go-
verno a implementar ações decisivas 
em prol da saúde do funcionalismo. 

:: As propostas na Assembleia 
tramitam com os números 88/2014 
(Saúde do Trabalhador) e 89/2014 
(IPESaúde)



NÚMEROS NÃO MENTEM

SAS é gastador e ineficiente

Richa corta auxílio-transporte de educadores doentes

No ano de 2013, o governo do Esta-
do destinou aproximadamente R$ 
147 milhões ao Sistema de Assis-

tência à Saúde (SAS), que deveria, em tese, 
atender os cerca de 433 mil usuários, entre 
servidores estaduais e seus dependentes.

Apesar de o valor parecer vultoso, na 
prática ele não se traduz em efetivo aten-
dimento ao usuário, pois o sistema é ba-
seado no número de vidas existentes na 
macrorregião (per capita) e não nos ser-
viços médicos realizados. Assim, indepen-
dentemente de o usuário usar ou não o 
sistema, o valor será pago todos os meses 
ao prestador.

Outro grande problema do atual SAS é 
que os atendimentos estão centralizados 
em 15 macrorregiões (cidades-sede), que, 
por sua vez, contratam serviços em outras 
18 cidades (mesorregiões). Ora, isto reve-
la que dos 399 municípios do Estado, so-
mente 33 – ou 8,2% deles – contam com 
atendimento do SAS. O que reivindicamos 
é um sistema eficiente, regionalizado, com 
cobrança por atendimento. Por enquanto, 
o que temos um sistema perdulário, restri-
to e que revolta os servidores.

Para ter uma ideia do que precisamos 
superar, veja abaixo a tabela dos valores 
pagos por prestador:

Fonte: Departamento de Assistência à Saúde - DAS/Seap. 
Ref.: dezembro de 2013

Precisamos denunciar mais uma atitude de 
insensibilidade deste governo com os servidores: 
o auxílio-transporte dos educadores que estão 
afastados em licença médica vem sendo corta-
do. O governo vira as costas para os educadores 
no momento em que mais precisam. Mais grave: 
a maioria deles fica doente em virtude do exercício 
profissional. Para muitos, o corte do auxílio-trans-
porte representa uma perda de mais de R$ 600 
no salário. 

Municípios/regiões 
atendimento SAS

Valor 
pago 

p/vida

Total 
usuários

Total pago por 
prestador

Campo mourão 29,00 11.423 R$ 331.267,00

Curitiba 29,30 111.900 R$ 3.278.670,00

Cianorte 29,30 4.594 R$ 134.604,20

União da Vitória 29,30 6.814 R$ 199.650,20

Guarapuava 29,30 16.657 R$ 488.050,10

Jacarezinho 29,25 14.680 R$ 429.390,00

Pato branco 29,30 8.639 R$ 253.122,70

Toledo 26,33 11.752 R$ 309.430,16

Francisco Beltrão 29,14 13.702 R$ 399.276,28

Cascavel 29,44 19.494 R$ 573.903,36

Londrina 29,30 68.802 R$ 2.015.898,60

Maringá 29,30 42.958 R$ 1.258.669,40

Umuarama 29,50 16.432 R$ 484.744,00

Ponta Grossa 29,30 36.320 R$ 1.064.176,00

Foz do Iguaçu 29,30 12.094 R$ 354.354,20

Total geral  396.261 R$ 11.575.206,20


