Psicólogos conquistam redução da
jornada semanal para 30 horas
O sindicato comemorou a vitória da luta que encabeça, há anos, junto com a categoria
Depois de anos de luta, travada com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Públicos
Municipais de Jacareí (STPMJ), os psicólogos da rede pública de saúde do município
conseguiram a aprovação da lei que reduz a jornada de trabalho de 40 para 30 horas
semanais e beneficia a população, os profissionais e a economia do município.
Na sessão de Câmara de 28 de junho foi aprovado o projeto de lei do Executivo alterando a
lei 2915, de 13 de março de 1991, que regulamenta o cargo público de carreira de Psicólogo.
A aprovação do projeto de lei muda o artigo 32, parágrafo 2º da referida lei. Na justificativa
do projeto enviado à apreciação da casa de leis, a Prefeitura reconhece a luta da classe dos
psicólogos pela redução e que a mesma se baseia em estudos da Organização Mundial de
Saúde, entre outras fontes que demonstram que a jornada superior a 30 horas prejudica o
desempenho e a qualidade no atendimento. Também o Congresso Nacional de Psicologia,
realizado em 2007, que aprovou a tese da redução da jornada.
A mensagem da prefeitura também refere-se ao abaixo assinado enviado pelo STPMJ à
prefeitura, por meio do ofício 014/2017, solicitando a redução, sem perdas salariais. Há anos
o sindicato, junto com os psicólogos, cobrava o atendimento da reivindicação, mas não
conseguia avançar a negociação com os ex-gestores, que insistiam na manutenção das 40
horas semanais.
A conquista dos 53 psicólogos da rede pública de saúde foi comemorada pela categoria e
pelos dirigentes sindicais, que destacaram a importância do benefício para os profissionais,
para o atendimento à população e para economia de recurso público. “É um direito que
pedíamos para ser respeitado pela Prefeitura. Há muito tempo os psicólogos se reúnem com
o sindicato lutando pela redução, mas somente agora, após várias reuniões com a
administração, o sindicato e a categoria, conseguimos convencer os atuais gestores sobre a
importância da redução”. Explicou Sônia Evarista da Silva, presidente do STPMJ.
A direção do sindicato fez questão de destacar que, além da categoria se manter unida em
torno do objetivo, houve apoio do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo
(CRP) à causa.
Benefícios para todos
A redução da jornada para 30 horas semanais tem o objetivo de proteger a saúde física e
mental dos profissionais, que enfrentam uma gama de conteúdos emocionais nas mais
diversas áreas de atuação: estresse, ansiedade, luto, morte, depressão, agressividade,
compulsões, transtornos, dificuldades de aprendizagem e muitos conteúdos,
substancialmente difíceis que demandam enormes cuidados.
O ganho, porém, não é apenas para os profissionais, já que a redução não serve apenas para
preservar o profissional, mas assegurar a qualidade do seu trabalho à população. A redução
da carga horária promove uma diminuição nas faltas dos trabalhadores, consequentemente
uma economia ao município.
Estudos revelam que o aumento de horas não está relacionado ao aumento de
produtividade. Por isso o esforço para reduzir a jornada é muito antigo, há décadas se

tornou uma tendência histórica e mundial que visa assegurar a qualidade de vida da
população.
Sindicato de luta
Após a vitória da luta histórica dos Psicólogos, o STPMJ continua defendendo também a
redução para 30 horas da jornada dos profissionais da Enfermagem, Técnicos e Auxiliares. Os
sindicalistas estão lutando contra o ataque “governo Temer” aos direitos dos trabalhadores.
“Enquanto o governo federal quer ampliar a jornada dos trabalhadores para 12 horas, nós
defendemos a redução para 6 horas”.

