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Epidemia no funcionalismo
Afastamento por atestados custaram 100 mil dias de trabalho
Você é um empresário que gera 10 mil empregos em Cascavel. Seu custo mensal com folha
de pagamento é de R$ 27 milhões. A cada dois
colaboradores que você emprega, um é afastado
mensalmente alegando problemas de saúde.
São 14,7 mil atestados nos últimos 13 meses,
alguns de 130 dias, outros de 460 dias. São
quase 100 mil dias de atestado. Em quanto
tempo será emitido o atestado de óbito de sua
empresa?
Os números acima foram extraídos da Prefeitura de Cascavel e ilustram por que pagamos
uma das mais elevadas cargas tributárias do
planeta.
O vereador Roberto Parra (foto) prospectou as informações nos recursos humanos
do Paço, após ouvir uma pergunta que parecia
inocente, de tão óbvia. Ele e membros da Comissão de Saúde do Legislativo fiscalizavam uma
UPA quando um servidor deu a deixa:
“Por que vocês pegam tanto em nosso pé,
muitas vezes jogando o paciente contra nós?
As pessoas que estão aqui, estão trabalhando.
Vocês tem que fiscalizar por que tem tanto
servidor afastado”.
Parra pediu informações dos afastamentos
no Paço. E os números que traz, já descritos aci-

ma, são aterradores. Na média dos municípios
da região, 5% dos servidores estão de atestado,
o que já é o dobro da iniciativa privada.
Em Cascavel esse número chega a 9,96%. Se
quase 10% da força de trabalho está no “estaleiro”, há duas vertentes a investigar:

a) o ambiente de trabalho é tão insalubre, que
vivemos uma epidemia no serviço público ou...
b) Uma azeitada indústria imprime atestados frios dia e noite na cidade.
Parra está mais propenso a acreditar na
segunda hipótese, principalmente na saúde pública, que devora mais de meio milhão de reais
por dia e não consegue dar conta da demanda.
“Há muitos médicos de atestado, principalmente os contratados para 40 horas. Após o
controle biométrico de presença, eles passaram
a ter dificuldade para cumprir outros vínculos”, afirma o vereador, sem medo de por a mão
no vespeiro corporativo.
Parra desconfia que alguns profissionais da
medicina estão de licença médica na Prefeitura,
mas atendendo na iniciativa privada. Talvez
isso explique o inchaço da saúde.
A rede municipal de Cascavel está montada
para atender 80 mil consultas de 20 minutos
cada por mês. É como se um em cada três cascavelenses adoecesse mensalmente. Agora a
epidemia veio para a população.
Confrontando os números, percebe-se que
vem de longe a doença que assola o município e
explica a indústria de atestados: a moléstia está
na gestão dos recursos públicos.

Gestão, gente!
Se a folha de pagamento do
município é de incríveis R$ 27
milhões, os 10% do atestado
representam um desfalque de R$
2,7 milhões mês e devoram R$ 32,4
milhões anuais do orçamento. Pior:
a ausência sobrecarrega o colega
de trabalho e piora o atendimento.
O Paço implantou um sistema de
auditagem dos atestados, que, pelo
jeito, não dá conta do recado. Não é
tarefa fácil. O doutor vai negar um
atestado para o colega? O doutor
auditor vai questionar o atestado
do colega? O tema merece uma
CPI na Câmara.

Em meio a papelada que recebeu da Prefeitura para investigar a tal indústria do
atestado médico frio, a Comissão de Saúde
da Câmara encontrou de tudo. Até gente
afastada por atestado recebendo hora
extra. Será que o Portal da Transparência
não poderia contribuir nisso, postando
os nomes dos afastados?

Bico doce
“Esperteza,
quando é muita,
devora o dono”
(Tancredo Neves)

Paranhos, que encurtou a visita a Curitiba para ouvir o chororô dos funcionários
da Cettrans, recebeu os vereadores em café
da manhã nesta sexta-feira. O “pretinho”,
a propósito, veio bem açucarado. A ordem
era adoçar o bico da galera para o
(necessário) realinhamento do preço
dos imóveis para efeito de aumentar a
receita com IPTU.

Os médiuns do Paço
Saiba que você pagou a impressão do livro espírita e do TCC
Desconfiava-se no Paço que os
gastos com impressão (cartuchos
de tinta, folhas de sulfite) andavam muito elevados. Uma empresa especializada no setor foi contratada para auditar.
Entre outros usos estranhos ao
serviço público, encontrou-se a
impressão de três livros sobre mediunidade (636 páginas) e vários
TCCs (conclusão de curso), um
deles com 253 páginas.
O software de gerenciamento
de impressões está identificando
local, conteúdo e quantidade da
impressão. A intenção é inibir a
farra da impressão particular arcada pelo pagador de impostos.
E enquadrar em processos administrativos os maus espíritos
que assombram o Paço, local, a
propósito, historicamente habitado por fantasmas.
Em tempo: querem apostar
que o sujeito que usou a impressora da Prefeitura para imprimir
o TCC fala mal dos políticos nas
redes sociais?

Eleições 2018
Candidato ao Senado, Beto
Richa, reafirmou ao prefeito
Paranhos a duplicação da BR
277 até o acesso para o Distrito
de São João. A ver...
Osmar Dias, pré-candidato ao Iguaçu, esteve em Cascavel hoje, um dia após a “Gazeta
do Povo” publicar uma reportagem em que ele é citado na
delação da Odebrecht com o
codinome “Caim”.
A campanha de Osmar ao
governo do Paraná, em 2010,
teria recebido, segundo o delator Fernando Reis, R$ 500
mil da construtora em caixa 2.
“Essa conversa nunca existiu e eu nunca recebi um centavo da Odebrecht. Estou sendo usado nessa história e vou
fazer uma interpelação judicial”, disse o ex-senador.

Pitocas

Agenda

Paranhos e larga comitiva receberam o presidente da CVC,
Guilherme Paulus, no meio da
semana.

É neste sábado o torneio de golf
no Pine Hill, em Toledo. O evento tem o apoio da Divesa, revenda
Mercedes Benz de Cascavel.

O Paço pretende conceder para
iniciativa privada estruturas onerosas e fora do foco do poder público na região do Lago, como o
Zoo.

A Ford inicia a pré-venda do
lendário Mustang no Brasil, na
próxima segunda-feira. Apenas
35 revendas brasileiras foram
credenciadas para a venda. Uma
delas, é a Slaviero Cascavel.

E talvez o investidor da CVC,
que pôs R$ 700 milhões no bolso
quando vendeu a empresa, possa
se interessar.
“Cabe um hotel aqui na região
do lago, esportes náuticos, um
corredor gastronômico. A água
tem um encanto especial”, sinalizou Paulus.
O chefão da CVC apontou também a ausência de um centro de
eventos para mais de mil pessoas
como oportunidade em Cascavel.
Ele enfatiza que o turismo é multiplicador de riquezas, pois movimenta 52 setores da economia.

O Tuiuti, que cresceu de 160
para 1,2 mil sócios, decidiu bancar o único baile de Reveillon da
cidade.
E o período de rematrícula
para atividades esportivas no
Clube Comercial será entre 11 de
dezembro e 12 de janeiro.

The end

Alô Polícia Rodoviária: motociclistas em máquinas de altas cilindradas estão percorrendo a distância entre Cascavel e Toledo pela
467 em seis minutos... E a pistola?

Para os assinantes Sergio
Mota, Elvis Candido Lima,
Diorges Charles Passarini,
Alfredo Fischer, Marcos Paulo
do Nascimento e Marcelo
Ogassawara.
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