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Depois de anos
de peleja,
conseguimos
emplacar o
Plano de Carreira

Responsável:
_______________________________

Confira a seguir as
conquistas da Brava
Gente da Saúde
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Valeu
a pena
grevear

O Plano de Carreira
ainda não é o dos
nossos sonhos,
mas,entre outros
avanços, vai gerar
ganho salarial
real para todos a
partir de outubro!

Valeu

Valeu

grevear

grevear

a pena

a pena

Licença-maternidade
faz parte do estágio
probatório.
Volta a valer o período
de licença-maternidade
para contagem no estágio
probatório.

1.472 servidores
receberão o pagamento das
promoções e progressões
em atraso. Será em
outubro.
Apenas os trabalhadores da
saúde têm data marcada
para quitação dessa dívida
do governo.
Mais uma conquista da
greve!

Valeu
a pena
grevear

Valeu
a pena
grevear

Justiça para os
rebaixados
Depois de 14 anos,
servidores que foram
injustiçados voltam ao
lugar de origem.
brava
saúde

gente da
brava
saúde

gente da

brava
saúde

gente da

Promotor de Saúde
Fundamental
Ocupantes de cargo de
primeiro grau terão ganho
no salário de 13,82%.
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Valeu

Valeu

Valeu

grevear

grevear

grevear

a pena

a pena

a pena

Progressão por
merecimento após o
estágio probatório

gas entra no cálculo
da hora extra
A base de cálculo da hora
extra mudou. A hora extra,
a partir de 1º de outubro,
será calculada sobre o
salário base mais a GAS.

Valeu
a pena

Utilização no
QPSS do tempo de serviço
não utilizado no QPPE no
que diz respeito à evolução
das carreiras.

grevear

Valeu
a pena
grevear

Reajuste anual da GAS
Está previsto na Lei
Valeu
a pena
grevear

Promotor de Saúde
Execução
Os ocupantes de cargo
de ensino médio nessa
transposição - do QPPE para
o QPSS - terão um reajuste
de 19,83%.

centenas de servidores
receberão a progressão e
promoção até dezembro de
2014.
Valeu
a pena
grevear

Promotor de Saúde
Profissional
Ocupantes de cargo de
terceiro grau terão ganho
no salário de 6,43%.

Pagamento de
diárias para os servidores
que se deslocam entre
cidades das regiões
metropolitanas para
trabalhar.

Seguindo com a luta
podemos tornar o
QPSS ainda melhor!
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Rebaixados

Conquista suada, mas espetacular!
Depois de 14 anos, os servidores que foram rebaixados
por erro do governo serão reenquadrados. Está na lei. São os
agentes de saneamento, agentes de laboratório e atendente
de farmácia que entraram no
Estado para funções que exigiam ensino médio completo.
Quando o governo Lerner criou,
em 1997, o quadro geral do
estado, pela lei 11.714, esses
trabalhadores ficaram na tabela
como se fossem do primeiro
grau. Erro jamais admitido por
nenhum governante.
Até que depois de 14 anos
de luta, o artigo 14 da lei
18.136/2014 - que institui do
QPSS - prevê que os servidores
que viveram esse drama não
só vão ser enquadrados como
agente de execução como vão
para a mesma classe que estão
hoje no QPPE.
Não foi do nada que a justiça
foi feita. Muitas foram as ações
do sindicato e dos rebaixados.
O que veio não foi prêmio, mas
a correção de um erro. Porém,
esse erro só foi corrigido porque
a gente lutou. E muito!

Como posso
colaborar ainda
mais com a nossa
luta?

• Conversando com os colegas
e incentivando para que mais
trabalhadores se aproximem
da construção da luta.
• Divulgando as notícias e os
jornais do sindicato.
• Participando das reuniões
regionais e assembleias que
o sindicato organiza com
regularidade.
Quanto mais você no
sindicato, melhor!

COMO FICA?
Um servidor hoje no cargo agente de apoio,
classe 1, referência 7 recebendo R$ 2.661,90,
deveria estar no cargo de agente de execução na
classe 1, referência 7, recebendo R$ 4.067,81.
O salário de agente de execução do QPPE é o

que vai valer para nortear a mudança de quadro
desses profissionais. Ao migrar para o QPSS
esse mesmo trabalhador vai para a classe
A, com salário imediatamente superior a R$
4.067,81, que no caso é R$ 4.232,01.

Mais de uma década de luta
O PA ouviu algumas pessoas
que estão nessa situação para
saber qual foi a reação delas
ao saber que a partir de 1º de
outubro, o contracheque virá
diferente.
É o caso da servidora Jucélia
Regina Correia, do Hemonúcleo
de Apucarana. Depois de incontáveis viagens durante 14 anos,
depois de tomar muita chuva,
passar muito frio e levar muita
porta na cara, a servidora chegou
a pensar em desistir: “Tamanho
foi o descrédito que tive na gestão
que decidi dar um tempo na luta.”
Mas como quem é da luta
não consegue ficar à margem
das batalhas por muito tempo,
logo retomou a batalha. “A gente
sabia que era simples de resolver. Era editar uma lei, botar
nosso nome lá e pronto!”. E não
é que isso um dia aconteceu!

Nos bastidores - Era o
lugar preferido do servidor Aparecido Donizete Fagiollo, da 12ª
Regional de Saúde, para lutar
pelo reparo do erro do governo. Ele contou que o grupo de
Umuarama chegou a enviar uma
meia dúzia de requerimentos
para que a questão dos rebaixados fosse resolvida, a maioria
foi indeferida.
Falaram com os deputados
da região, mandaram email para
o secretário Michele Caputo,
ligaram para o chefe do GRHS.
“Nossa! Foi uma grande vitória.

Parece que tiraram um peso de
mim, tamanha a angústia que
sentia”, conclui Donizete.
Só alegria – A coordenadora do SindSaúde Valdete Strauski
avalia que o reconhecimento da
gestão demorou, mas finalmente veio. E quando veio, “vinha
na minha cabeça a carinha de
cada um que conhecia”, lembra.
Valdete frisou que isso só aconteceu porque a mobilização foi
incansável. E finaliza: parabéns a
todos nós que lutamos e nunca
deixamos a peteca cair!
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