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ICS URGENTE
Sem debate, prefeito quer que servidores paguem a conta

O prefeito Luciano Ducci quer fazer os servidores pagarem
a conta pelos anos de péssima gestão do Instituto Curitiba de
Saúde (ICS). Uma proposta elaborada às pressas e sem o debate
com a categoria promete aumentar os custos do serviço pago
pelos servidores. O novo modelo de regulamento, aprovado no
Conselho de Admistração do ICS no dia 25 de agosto, prevê uma
série de mudanças que estão sendo vendidas pelo prefeito como
“benefícios”, mas que, na verdade, trazem sérios prejuízos para
os trabalhadores.

Confira quais são os principais problemas da
proposta da prefeitura:
- Pagamento de multa de 100% quando
servidor faltar à consulta;
- Reajustes nos valores pagos pelos servidores
podem ser realizados pela prefeitura a
qualquer momento;
- Não há garantias de melhoria ou de maior
rapidez no agendamento da consultas;
- Serviços só serão realizados em Curitiba.
Não haverá atendimento em outras cidades;
- Servidor terá que pagar 30% nas consultas
com especialidades e exames, incluindo
serviços realizados dentro do ICS;
- Nas internações psiquiátricas será cobrada
30% do servidor a partir do 31º dia;
- Carência para dependentes e joia para
titulares ficam mantida;
- Gestão continua nas mãos da administração;
- Será mantido o desconto dos R$ 250 de
remuneração variável.
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Manifestação em frente à
Prefeitura para defender o ICS
Diferente da prefeitura, os servidores querem que o ICS seja
uma entidade pública (autarquia) e que volte a prestar com
qualidade os serviços de saúde em todas as especialidades. Em
assembleia, a categoria decidiu rejeitar esse novo regulamento
e ir à luta para garantir que as mudanças não sejam
implementadas!

Data: 20 de setembro
Horário: A partir das 15h
Local: Em frente a Prefeitura,
(Av. Cândido Abreu, 817)
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