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A luta pede seu voto!
Dias 22, 23 e 24

de outubro as servidoras e
servidores da saúde têm
um compromisso com a
democracia do Sindicato.
Conﬁra alguns esclarecimentos sobre o processo
eleitoral e a relação de
todas as urnas.
Página 4

RIP Licença Prêmio

Conﬁra como votaram as/os parlamentares diante de mais esse ataque.

Página 3

Aposentadas e aposentados

Além das eleições, velha-guarda tem
compromisso no dia 6/12, no
Encontro Estadual de Aposentadas/os
e pré-aposentadas/os.

Página 3

Vistas grossas
STF julga caso que vai impactar
na ação da Data-base
Em assembleia realizada em
setembro de 2017, as/os
servidoras/os da saúde decidiram
entrar com ação judicial contra o
Estado pelo não pagamento da
Data-base. Depois de alguns
meses de trâmite, o STF – Supremo
Tribunal Federal - decidiu interromper o julgamento desse e de
todos os casos semelhantes. Eles
julgariam um caso que valeria para
todos, teria repercussão geral.
No dia 25 de setembro o STF
fez esse julgamento. Embora o
Acórdão do processo, o documento
que detalha a decisão, não tenha
sido divulgado até o fechamento
dessa edição, uma matéria do
próprio STF indica o que foi
decidido: os governadores podem
não pagar o reajuste desde que
dêem explicações sobre o Caixa. E
é aí que mora o perigo!
O que temos visto ano após ano
são governadoras/es que
maquiam as contas públicas.
Mentem acintosamente, no esforço
de manipular a opinião pública,
sobre uma suposta escassez de
recursos. Com esta decisão, o STF
perde uma oportunidade de exigir
dos governantes maior responsabilidade - como rasgar a
Constituição, mais especiﬁcamente o Artigo 37, que prevê
reajustes anuais.

Como ﬁca a nossa ação?
Só com o Acórdão é que vamos poder precisar de que forma a repercussão
geral vai atingir a nossa ação. Em linhas gerais, o que dá para dizer é que o
STF lavou as mãos. Foi generoso com as/os governadoras/es e nefasto com
os funcionalismos estaduais.
A pressão política pelo pagamento das perdas salariais não pode ser
interrompida. Não existe outra saída além da união das/os trabalhadora/es.
Vivemos tempos onde os poderes se alinham contra os direitos da população.
Se a gente não lutar, seremos presas fáceis.
A mobilização conjunta do Fes em julho foi uma amostra da nossa
capacidade de reagir.

A palavra-chave é resistência!

Previdência Social desﬁgurada

Pelo direito à moradia!

A aprovação pelo Senado da PEC 6/2019 abre caminho para uma era de
aposentadorias ainda mais modestas do que as de hoje. Boa parte das conquistas
presentes na Constituição Federal de 1988 está prestes de ser deletada do texto.
Conﬁra o voto dos senadores paranaenses
na votação do 1º turno e as principais mudanças
ÁLVARO DIAS (PODEMOS)

FÁVIO ARNS (REDE)

VOTOU CONTRA A PREVIDÊNCIA

VOTOU CONTRA A PREVIDÊNCIA

COMO É

ORIOVISTO GUIMARÃES (PODEMOS)
FALTOU NOS DIAS DE VOTAÇÃO

COMO VAI FICAR

Aposentadoria
por idade

Mulheres – 60 anos
(mínimo de 15 anos de contribuição)
Homens – 65 anos
(mínimo de 15 anos de contribuição)

Mulheres – 62 anos
(mínimo de 15 anos de contribuição)
Homens – 65 anos
(mínimo de 20 anos de contribuição)

Aposentadoria
por tempo de
contribuição

Mulheres – 30 anos
Homens – 35 anos

DEIXA DE EXISTIR

Cálculo
do benefício

São descartados 20% das
menores contribuições

Levará em conta 100% das
contribuições. 20 anos de
contribuição dão direito a
60% do direito.

Pensão
por morte

Regime geral
Recebe 100% do bene cio que o
segurado recebia, respeitando
o teto do RGPS.
Regime próprio
Recebe 100% do bene cio que
o segurado recebia, acrescido de 70%
da parcela que superar esse teto.

Para os dois regimes
Sobre a média dos salários será
aplicada uma cota familiar de 50%
desse valor, acrescida de 10%
individualmente para cada dependente.

No último dia 7 de outubro foi celebrado
o Dia Mundial dos Sem-Teto. Uma
bandeira de lutas que o Sindicato
historicamente carrega por entender da
gravidade desse problema. Só no Brasil
são mais de 7,8 milhões de famílias
sem-teto.
Nas manifestações por todo o país, os
manifestantes exigiram a manutenção
das políticas de habitação, mobilidade e
regularização fundiária. Também está
na pauta desses movimentos a luta
contra a privatização dos bancos
públicos e do saneamento. A venda
desses patrimônios vão elevar o custo
das moradias e acentuar a
desigualdade social.

Governador e deputados
desﬁguram a Licença Especial
PAINEL DE VOTAÇÃO
DEPUTADOS ESTADUAIS
PELO FIM DA LICENÇA
Alexandre Amaro (Repub)
Alexandre Curi (PSB)
Anibelli Neto (MDB)
Artagão Jr (PSB)
Boca Aberta Jr (PSB)
Cantora Mara Lima (PSC)
Cobra Repórter (PSD)
Cris na Silvestri (PPS)
Delegado Fernando (PSL)
Delegado Francisco (PSL)
Delegado Recalca (PSD)
Douglas Fabrício (PPS)
Dr. Ba sta (PMN)
Elio Rusch (DEM)
Emerson Bacil (PSL)
Francisco Buhrer (PSD)
Gallo (Pode)
Gilberto Ribeiro (PP)
Gilson de Souza (PSC)
Homero Marchese (Pros)
Hussein Bakri (PSD)
Jonas Guitar~es (PSB)
Luiz Carlos Mar ns (PP)
Luiz Claudio Romanelli (PSBV)
Luiz Fernando Guerra (PSL)
Mabel Canto (PSC)
Marcel Michele o (PL)
Mauro Moraes (PSD)
Nelson Justus (DEM)(
Nelson Luersen (PDT)
Paulo Litro (PSDB)
Plauto Miró (DEM(
Reichembach (PSC)
Ricardo Arruda (PSL)
Rodrigo Estacho (PV)
Soldado Adriano José (PV)
Subtenente Everton (PSL)
Tiago Amaral (PSB)
Tião Medeiros (PTB)

No dia 8/10 as/os deputadas/os estaduais votaram em primeiro turno o PLC  Projeto de Lei Complementar –
9/2019, que muda completamente o formato da Licença Especial. Além de prever o não cumprimento do
direito, que poderá ser pago em dinheiro, de forma parcelada e com desconto, o PLC ex ngue a Licença para
as/os futuras/os servidoras/es.
O resultado da votação nos indigna, mas não surpreende: 39 a favor e 12 contrários. Mais uma vez, a maioria
das/os parlamentares prefere compactuar com o jogo de cartas marcadas do governador Ra nho Júnior.
Assim, dão de ombros para o funcionalismo estadual, aqueles que carregam o piano das polí cas públicas.
Para que um fato dessa gravidade não caia no esquecimento, divulgamos ao lado como votou cada
parlamentar. É fundamental que a gente conﬁra nome por nome e ﬁque atento em quem não votar nas
próximas eleições.

Encontro de Aposentadas/os
e pré‐aposentadas/os está
com as inscrições abertas

CONTRA FIM DA LICENÇA
Arilson Chiorato (PT)
Coronel Lee (PSL)
Evandro Araújo (PSC)
Goura (PDT)
Luciana Rafagnin (PT)
Marcio Pacheco (PDT)
Michele Caputo (PSDB)
Professor Lemos (PT)
Requião Filho (MDB)
Soldado Fruet (PROS)
Tadeu Veneri (PT)
Tercílio Turini (PPS)

NÃO VOTARAM
Ademar Traiano (PSDB)
Delegado Jacovós (PL)
Do Carmo (PSL)

Falar em eleição do SindSaúde é, de certa
forma, falar nas/os aposentadas/os. Elas e
eles já formam 40% do Sindicato e em breve
vão superar o número de servidoras/es da
a va. Com toda essa representa vidade, não
tem como falar do processo eleitoral sem falar
com a velhaguarda, esse pessoal que ajudou
a construir esses mais de 30 anos do Sindicato.
As/os aposentadas/os podem votar em
qualquer uma das 67 urnas espalhadas por
todo o Paraná. O local de todas está na página
4 desse jornal. Os dias de votação serão os dias
22, 23 e 24. Vale dizer que, além da Direção
Estadual, também acontece a eleição para
Conselho Fiscal. Em algumas Regionais
também haverá votação para a Direção
Execu va Regional, as DERs.

O evento mais aguardado do SindSaúde já
tem data para acontecer. No dia 6 de
dezembro, em Curi ba, acontecerá mais um
E n co nt ro d e A p o s e nta d a s /o s e P ré 
aposentadas/os. Além do pessoal que já
parou de trabalhar, também poderão
par cipar aqueles que ainda falta até dois
anos para aposentadoria.
A ideia é, além de ser um momento de
reencontro e integração entre as/os colegas
de luta, é ser um momento para que os
par cipantes pensem em qualidade de vida.
Reﬂitam sobre como aproveitar da melhor
forma possível essa fase da vida.
Também será oportunidade para falar da luta.
Os ataques contra a previdência, a falta de
reajuste salarial que já nos rende um ajuste de
17% e a necessidade da transposição das/os
aposentadas/os para o QPSS são assuntos
que vão estar na programação.
Inscrições – Para garan r presença é
necessário entrar em contato com o Sindicato
via telefone ou aplica vo de mensagens. Mas
acelere. As vagas são limitadas.

Aposentadas e aposentados:

a eleição está aí!

Dias 22, 23 e 24 você tem
um compromisso com a luta!
Está chegando a hora das/os servidoras/es da saúde comparecerem às urnas. No
úl mo jornal Pressão Alta você conferiu que serão três eleições em uma: Direção
Estadual  DE , Direção Execu va Regional – Der – e Conselho Fiscal – CF.
Como a eleição não contará com disputa de chapas, o desaﬁo desse processo
eleitoral será conquistar o quórum de 50% das/os ﬁliadas/os mais um.
67 urnas estarão à disposição da categoria em dezenas de cidades dos quatro cantos
do Estado. Entre elas, urnas i nerantes vão peregrinar entre as unidades com
menor números de trabalhadoras/es.
Conﬁra no quadro a baixo a relação de todas elas. Vale lembrar que, tanto para o
pessoal da a va como para as/os aposentadas/os, será possível votar em qualquer
uma das urnas. Basta apresentar um documento oﬁcial com foto.

Por que votar?

Existem várias opiniões sobre a condução do
SindSaúde, mas todos concordam que, sem o
Sindicato, a categoria perde sua capacidade
de mobilização. Seríamos presas fáceis para o
estadopatrão. Por isso, é fundamental a
par cipação das/os ﬁliadas/os em mais essa
eleição.
É importante lembrar o quanto a logís ca de
urnas, mesários, cédulas e todo a
infraestrutura das eleições são onerosas para
o Sindicato. Um segundo processo eleitoral
exigiria todos esses gastos em dobro.

E se não der quórum?
O edital publicado no dia 23 de agosto prevê
datas para novas eleições caso o quórum
não seja a ngido. De acordo com o primeiro
parágrafo do Ar go 118 do nosso estatuto,
para que a eleição seja validada, o quórum
exigido para a segunda votação é de 30%
das/os ﬁliadas/os mais um.

Quem disputa em caso de nova eleição?
De acordo com o segundo parágrafo do Ar go 118 do
estatuto, caso a primeira eleição não a nja o quórum,
não será permi da a inscrição de novas chapas para a
disputa da segunda eleição. No caso desse ano,
apenas a chapa já inscrita poderá par cipar.

RELAÇÃO DE URNAS
01
02
03
04
05
06
07
08
09

1ª Regional da Saúde  Paranaguá
I nerante – Litoral
Hospital Silvio B. Linhares – Antonina
Hospital Estadual de Guaraqueçaba
Hospital Regional do Litoral – Paranaguá
2ª Regional de Saúde  Curi ba
I nerante  Curi ba área Metropolitana  RS Norte
I nerante  Curi ba  área Metropolitana RS Sul
I nerante  Curi ba  área central – CRAID, CRE Kennedy,
DELS, Cemepar, Creche e Unidades de Saúde
10
SESA
11
Hospital de Dermatologia Sanitária do PR e CPPI
12
Hospital Osvaldo Cruz, Hemepar, CPM e LACEN
– Alto da XV
13
Centro de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier
14
Hospital Colônia Adauto Botelho
15
Hospital Regional São Sebas ão – Lapa
16
Hospital do Trabalhador e CAIF – Curi ba
17
LACEN – Guatupê
18
Hospital Infan l de Campo Largo
19
Sede do Sindicato
20
3ª Regional de Saúde – Ponta Grossa, HIJVO
21
Hospital Universitário Regional do Campos Gerais
 Ponta Grossa
22
I nerante – Ponta Grossa
23
Castro
24
Hospital Carolina Lupion – Jaguariaiva
25
Hospital Luiza B. Carneiro – Tibagi
26
4ª Regional de Saúde  Ira – Sede e I nerante
27
I nerante – Ira
28
5ª Regional de Saúde – Guarapuava
29
I nerante – Guarapuava
30
6ª Regional de Saúde – União da Vitória – Sede e
I nerante
31
7ª Regional de Saúde  Pato Branco
32
I nerante – Pato Branco
33
8ª Regional de Saúde  Francisco Beltrão
34
I nerante – Francisco Beltrão
35
Hospital Regional do Sudoeste
36
9ª Regional de Saúde  Foz do Iguaçu

37
I nerante – Foz do Iguaçu
38
10ª Regional de Saúde  Cascavel
39
Hospital Universitário do Oeste do Paraná e
Hemocentro
40
I nerante – Cascavel
41
11ª Regional de Saúde  Campo Mourão
42
I nerante – Campo Mourão
43
12ª Regional de Saúde – Umuarama
44
I nerante – Umuarama
45
13ª Regional de Saúde – Cianorte
46
I nerante – Cianorte
47
14ª Regional da Saúde – Paranavaí
48
I nerante 1 – Paranavaí
49
I nerante 2 – Paranavaí
50
15ª Regional da Saúde – Maringá
51
I nerante 1 – Maringá
52
I nerante 2 – Maringá
53
16ª Regional da Saúde – Apucarana
54
I nerante – Apucarana
55
17ª Regional da Saúde – Londrina
56
I nerante 1 – Londrina
57
I nerante 2 – Londrina
58
Hospital Anísio Figueiredo (Zona Norte) – Londrina
59
Hospital Eulalino I. de Andrade (Zona Sul) – Londrina
60
18ª Regional da Saúde  Cornélio Procópio
61
I nerante  Cornélio Procópio
62
19ª Regional da Saúde – Jacarezinho
63
I nerante – Jacarezinho
64
20ª Regional da Saúde – Toledo
65
I nerante – Toledo
66
21ª Regional da Saúde  Telêmaco Borba  Sede e
I nerante
67
22ª Regional de Saúde – Ivaiporã  Sede e I nerante
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