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Como lembrar 2015?
• Pelas bombas do governador em nossos direitos?
• Pela crise econômica que acelerou a
inflação, o desemprego?
• Pela crise econômica no Estado que,
somente após a eleição, o governador
Carlos Alberto Richa assumiu que havia
um descontrole total dos gastos e que
o Paraná foi mal administrado no seu
primeiro mandato?
• Que a frase dita pelo candidato Carlos
Alberto Richa “O melhor está por vir” foi
para enganar as/os eleitoras/es?
• Que os governos, para resolver a questão da receita, meteram a mão no orçamento das/os brasileiras/os?
• Pela crise política brasileira, que resultou no pedido de impeachment, no escândalo das mentiras ditas por Eduardo Cunha?
• Pela atuação firme e independente da
Polícia Federal?
• Pelo escândalo na Receita Estadual
envolvendo parentes do governador do
Paraná?
• Lembrar do atraso no pagamento do
terço de férias, na hora extra?
• Lembrar das lutas e greves de outros
trabalhadores, como a dos Correios,
Usiminas, Rodoviários, servidores do
Rio Grande do Sul?
• Do movimento dos estudantes em São
Paulo?
Enfim, 2015 não deixa saudades!
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vamos fazer um balanço?
O que Carlos Alberto Richa pretendia

O que conseguiu

Acabar com o adicional de tempo de serviço
(5% a cada cinco anos de serviço público)

Não conseguiu.
Direito mantido!

Acabar com os anuênios: 5% sobre o salário a cada ano de
serviço (após o 31º ano de serviço público)

Não conseguiu.
Direito mantido!

Pegar mais de R$ 8 bilhões da ParanaPrevidência

Não conseguiu

Transferir os aposentados com idade superior a 73 anos

conseguiu

Não pagar o reajuste anual (data-base)

não conseguiu

Mudar a data-base e parcelar o reajuste

conseguiu

Não pagar nenhuma promoção ou progressão

foi pago uma parte

Diminuir o valor das ações de pagamento imediato
(de R$ 40 salários mínimos para R$ 13,5)

conseguiu

O que conquistamos?
•
•
•
•
•
•
•

A correção do QPSS.
O pagamento de promoções e progressões.
O início de processo de abertura de concurso.
O pagamento do retroativo dos rebaixados e a correção na tabela salarial.
A folga para quem trabalha em dia de feriado.
A retomada do processo de negociação dos desenquadrados.
A garantia da reposição salarial.

E como pensar, planejar e agir em 2016?

Vamos debater e decidir juntos. Em assembleia.
Assembleia dia 20 de fevereiro. Em Cascavel- PR!

Traga a proposta de pauta de reivindicação de 2016. Converse com os colegas, reúna o grupo.
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O desmonte! Do piso ao teto!
No maior hospital do Paraná, o Hospital de Clínicas – HC –, aconteceu a privatização. O governo federal é outro adepto
desse monstro. O HC foi privatizado também em clima de violência física. Após
quatro meses da privatização, a situação
é caótica. Faltam materiais, luvas e álcool 70.
Os trabalhadores da UFPR também
denunciam o desmonte da educação
pública. E para se organizarem farão um
Congresso no final desse mês, em Curitiba.
Na Educação – o governador tentou
fechar escolas. Junto com os deputados
e deputadas da base governista, Carlos

Alberto Richa deu um golpe nas eleições
democráticas para diretor de escola.
Na Saúde e no Sistema Penitenciário – o desmonte é total, geral
e avança a passos largos! Recursos da
saúde encheram os cofres dos hospitais
privados. Enquanto isso, a situação das
unidades da Sesa segue insustentável.
Há falta de servidores nas secretarias
do Planejamento, Administração, Agricultura, Meio Ambiente. Hoje essas secretarias têm mais estagiários, se comparados ao número de servidores.
UEL e UEM - A falta de pessoal
também é um dos principais proble-

mas que aflige os trabalhadores das 
Universidades  E staduais. A lém de não
nomear os concursados, Carlos Alberto
Richa tirou a autonomia que a gestão
da Universidade tinha. G rande parte da
infraestrutura  está  deteriorada, a falta
de pessoal tem inviabilizado serviços e
adoentado os trabalhadores. Destaque
para a situação vivida pelos   Hospitais
Universitários de Londrina, Maringá,
Cascavel e Ponta Grossa. Locais em
que a falta de servidores  transforma
o atendimento num momento de caos
para trabalhadores e pacientes. Além
de tudo isso, há problemas relacionados às carreiras dos servidores, com
vários direitos atrasados. 

Nossas pautas para 2016

Jornada
de 30
horas

Reajuste
na GAS

Pagamento das Melhoria das
progressões e condições de
promoções
trabalho

Fim do
assédio
moral

Correção
para os
desenquadrados

Traga a reivindicação do seu local de trabalho. Incentive os colegas a participar da Assembleia.
É assim que construímos o Sindicato, com a opinião e participação de todas/os.

10,67% sobre o salário e GAS!
Esse percentual corresponde à inflação
do período de janeiro a dezembro de 2015.
Pela lei n 18.493/15, o governo tem de
implantar na tabela salarial de todo o funcionalismo essa correção. Ainda pela lei, a

Assembleia:o
20 de fevereirl
Em C ascave

Aposentado sim.
Resignado jamais!
Os aposentados também precisam participar da assembleia. Vamos colocar na pauta as reivindicações de quem já trabalhou
muito e que merece ter seus direitos garantidos e ampliados.

E X P E D IE N TE

Janeiro tem
correção no
salário

correção é implantada no contracheque de
janeiro. E todos os servidores da ativa e os
aposentados têm essa correção.
O SindSaúde está acompanhando e pressionando para que surpresas desagradáveis
não ocorram.
Passagem - O auxílio transporte também tem de ter essa correção. Uma luta
necessária já que o transporte coletivo tem
aumentado assustadoramente e o auxílio
transporte sequer teve a correção dos 3,45%
paga em outubro. Se o governo esqueceu, o
Sindicato não!
Juntos nessa luta conseguiremos
avançar!

Eleição
direta para
chefias
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