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DOIS ANOS SEM REAJUSTE?
CHEGA DE CALOTE! AGORA É GREVE!
Em janeiro o funcionalismo público do
Estado completa 24 meses sem reajuste salarial. Já são dois anos acumulando as perdas da inflação. Pra frear esse
arrocho só mesmo a mobilização, só a
greve. Neste jornal você confere as principais reivindicações da brava gente da
Saúde em 2018. A número UM delas é o

reajuste salarial. Não deixe de ler essas
informações e dialogar com os colegas.
2018 é um ano chave. É ano eleitoral.
Ano em que o governador e seu secretário vão querer posar de bons moços porque são candidatos.
No que depender de nós, eles não
terão paz!

COLOQUE NA AGENDA
ASSEMBLEIA ESTADUAL DA
BRAVA GENTE
17 de fevereiro a partir das 8h,
em Curitiba.
Somos todos responsáveis para
fazer a luta de 2018!

Fonte: IPMC

A inflação
subiu 8%

Fonte: ANP - Agência Nacional do Petróleo

A gasolina
aumentou 9%

www.sindsaudepr.org.br | contato@sindsaudepr.org.br | Telefone: (41) 3322-0921

Fonte: ANP - Agência Nacional do Petróleo

Aumentos de janeiro de 2016 O gás de cozinha
até novembro de 2017
aumentou 14%

Nesse
período
nosso
salário

permaneceu

congelado!

WhatsApp • 41 98898-4498
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18 MOTIVOS PARA VOC
Campanha Salarial foi
definida em assembleia
Em assembleia realizada no dia 2 de dezembro a
brava gente estabeleceu os itens da nossa próxima
Campanha de Lutas, também conhecida como Campanha Salarial. Basicamente são as reivindicações que
figuraram na campanha de 2017. O único item que
saiu foi o cumprimento e pagamento retroativo das progressões e promoções. Outros pontos foram unificados
como ‘ajustes no QPSS’.
É muito importante que a categoria tenha na ponta da língua essas informações. Para que movimentos
de greve e outras mobilizações tenham apelo é fundamental uma pauta clara e pertinente. DESTACAMOS
AO LADO OS CINCO PRINCIPAIS ITENS DA NOSSA
PAUTA. São assuntos que nos afetam diariamente. Todos possíveis de serem atendidos. Basta querer para a
gestão resolver.
O Sindicato perguntou e a brava gente deu a sua opinião. Entre os dezoito assuntos que envolvem todos os
filiados, eis os cinco que a categoria quer priorizar em
2018. Os demais itens da campanha de lutas também
seguem a ordem de votação. Vale lembrar que priorizar
alguns não significa abandonar os outros. A ação do
Sindicato contemplará todas as pautas.

CINCO PAUTAS
PRIORITÁRIAS

1
2
3
4
5

REAJUSTE SALARIAL – Pelo reajuste
imediato da inflação de janeiro de
2016 a dezembro de 2017 mais 1%
referente às perdas de 2015.
REAJUSTE DA GAS no valor de 27%.
RESPEITO COM OS APOSENTADOS
– Migração para o QPSS e avanço de
duas referências.
REDUÇÃO DA JORNADA - 30 horas
para todas/os e cumprimento da
jornada de quem tem lei federal ou
portaria.
UNIFICAÇÃO DA GAS pelo maior
valor.
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CÊ LUTAR EM 2018!
DEMAIS PAUTAS

12
6

7
8
9
10
11

PARANAPREVIDÊNCIA – Pelo fim da
irresponsabilidade com o nosso futuro.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – Para todas/
os e no valor de 35% da posição C1 do
QPSS.
AUXÍLIO TRANSPORTE – Para todas/
os e no valor de 24% da posição C1 do
QPSS.
CHEFIAS – Eleição direta para escolha
de gestores.
MAIS SERVIDORAS/ES – Pela ocupação
imediata das 11 mil vagas do QPSS.
MAIS INFRAESTRUTURA – Para que
a Sesa coloque todos os leitos dos
hospitais próprios para funcionar e
acabe com os problemas estruturais
das unidades.

13
14
15
16
17
18

XÔ PRIVATIZAÇÃO! – Pela extinção
da Funeas e fim das terceirizações.
SAÚDE DO TRABALHADOR –
Pela implementação de políticas
efetivas.
AJUSTES NO QPSS
LIBERDADE SINDICAL – Pelo fim
das práticas antissindicais.
FIM DO DESFINANCIAMENTO –
Pelo cumprimento dos 12% do
orçamento em Saúde.
FIM DO ASSÉDIO MORAL – Pela
extinção desse mal e punição às/
aos assediadoras/es.
ALIMENTAÇÃO – Pela manutenção
da alimentação para todas/os as/os
servidoras/es dos hospitais e Lacen.
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DOIS SALÁRIOS

A MENOS

CALOTÔMETRO
2018.sindsaudepr.org.br/calotometro_reajuste_salarial

Se o governador tivesse cumprido o prometido e
pago os reajustes que devia, você teria recebido nos
últimos dois anos dois salários a mais. Os calotes do
governador vieram em um momento de inflação na
estratosfera. Desde o governo Lerner as/os servidoras/es não viviam tamanho arrocho salarial.
Vamos tomar o exemplo de uma servidora que recebe
quatro mil reais e o valor mais alto da GAS. Em 2015 e
2016 as perdas dela somaram R$ 2.284,85 e em 2017
o prejuízo foi de R$4.905. Um total de R$7.235.53 de
calote. Richa conduziu seu último mandato voltado para
aumentar impostos e perseguir o funcionalismo.
Se apoiando no falso discurso de arrecadação
baixa, congelou salários e gratificações de todo funcionalismo. Um governo que está marcado em nossa
memória como o grande caloteiro.
Se você nunca fez essa conta ou conhece alguém
que desconhece esse cálculo, essa é
a hora. Para acessar o calotômetro
é só acessar 2018.sindsaudepr.org.
br/calotometro_reajuste_salarial ou
acessar o QR cod ao lado.

SINDSAÚDE

30 ANOS DE LUTA
Em 2018 o Sindicato vai
completar 30 anos. Um motivo
a mais para arregaçarmos as
mangas e honrar a história de
luta da nossa categoria.
Fique ligado nos nossos
meios de comunicação. Estamos preparando muitas novidades. É sempre bom lembrar

PAUTA NACIONAL

que esse ano tem Congresso
da brava gente no mês de novembro.
E para chegar ao Congresso
haverá muito debate sobre os
temas, oficinas de formação,
atividades e dinâmicas para a
gente ser cada vez mais SindSaúde.

Vamos lutar pela pauta local, mas também contra os ataques
nacionais. Em 2017 conseguimos conter as mudanças na Previdência, mas Michel Temer não se deu por vencido. Promete colocar o assunto em pauta na reabertura do Congresso. No nosso
site você confere várias informações sobre o que está em jogo.
Não deixe de acessar e converse com familiares e colegas de
trabalho sobre o assunto.
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