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Todo funcionalismo estadual tem sido penalizado com as decisões do
governador Beto Richa de sacrificar os direitos dos servidores
Nem bem o ano começou e nós
da Saúde já sofremos um novo
desaforo: o atraso do auxílio alimentação. A Sesa diz que a culpa
é da Sefa - Secretaria da Fazenda -, mas o caso é que os 1.400
servidores que recebem auxílio
alimentação ficaram sem ver a
cor do dinheiro em dezembro e
janeiro.

EXPEDIENTE

Outro calote que está tirando a
brava gente do sério é o parcelamento do terço de férias. Em dezembro, o sindicato conseguiu uma

liminar que impedia o pagamento
parcelado. No entanto, logo após
a vitória dos trabalhadores, o Presidente do Tribunal de Justiça
revogou a liminar. A briga judicial
continua, mas a solução definitiva e
tão esperada ainda não tem prazo
para ser editada. O sindicato recorreu, novo julgamento acontecerá.
Como nessa gestão calote pouco é bobagem, o governo também não pagou os hospitais que
prestam serviço pelo SAS. Assim,
teve muita gente que procurou

atendimento médico e deu com os
burros n’água. Tudo porque o governador não consegue fazer o dever de casa.
A única resposta que podemos
dar a toda essa patifaria é BASTA!
Por essas e outras, a brava gente
da saúde vai se reunir em assembleia no dia 7 de fevereiro, às 8h,
em Guarapuava, para acertar os
últimos detalhes da Campanha Salarial 2015. Não perca essa chance de dar a sua contribuição para a
luta! Confira mais no verso.
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A ofensiva de desrespeito do governo contra o direito dos trabalhadores não nos permite vacilar. Pra
iniciar 2015 com força total, a brava gente está organizando a primeira assembleia do ano dia 7 de
fevereiro, às 8h, em Guarapuava.
Entre outros assuntos, as ações da Campanha
Salarial 2015 serão debatidas. Depois de definir os
13 itens da lista na última assembleia de 2014, os
servidores vão decidir agora quais serão as melhores estratégias para alcançar essas reivindicações.
Anfitriã - Atenção para o local da Assembleia.
Dando continuidade ao rodízio de cidades sedes

- ano passado elas ocorreram, além de Curitiba, em
Ponta Grossa e Londrina -, a primeira assembleia do
ano vai ser Guarapuava, região central do Estado,
onde a média de distâncias percorridas pelos servidores é a menor.
Chame os colegas do seu local de trabalho, entre
em contato com o sindicato e organize sua caravana.
Vivemos um momento extremamente delicado, com
direito a diversos calotes da gestão. Sua presença na
assembleia é fundamental para darmos uma resposta
à altura ao nosso (des) governador!

Assembleia em Guarapuava

agende-se!

Dia: 7 de fevereiro, às 8h | Local: Kuster
Hotel, Rua Getúlio Vargas, 1.635, Centro

Está na hora de afinarmos o discurso. Entre as centenas de problemas que enfrentamos todos os dias
em nosso local de trabalho, foram
definidos 13 itens que consideramos principais.
Serão os temas das nossas palavras de ordem durante todo o
ano. Entre outras coisas, queremos mudanças na Lei do QPSS,

reajuste salarial, aumento na
GAS e jornada máxima de 30
horas.
E como não falar dos aposentados, que ficaram de fora do QPSS.
Outro assunto de suma importância
é a folga em feriado. Afinal, se a
norma funcionou durante toda essa
gestão, não faz sentido o governo
mudar de procedimento.

Confira a seguir os itens da CS-2015!
1. Reajuste Salarial
2. Correção da GAS com ganho real
3. Aprimorar o QPSS
• atendente de enfermagem
• classificação dos técnicos de
enfermagem
• diminuição do tempo de
progressão e promoção na carreira
• servidores que ingressaram entre
2004 e 2009
• aumento do valor real do auxílio
alimentação

4.
5.
6.
7.

• Auxílio transporte – 24% do
inicial da tabela e pra todos
Jornada de trabalho
Aposentados
• revisão da tabela do QPPE
• enquadramento no QPSS
Folga em Feriado
ParanaPrevidência
• aposentadoria especial
• revisão na lei 12.398/2008
• Recomposição financeira
• Desconto dos aposentados

8. Contra a privatização
9. Ingresso de trabalhadores por meio
de concurso público
10. Pagamento das progressões e
promoções remanescentes de 2014
11. Aprovação da Lei para
regulamentar uma política de
saúde do trabalhador para o
funcionalismo.
12. Auditoria no SAS
13. Mudanças no Processo de Perícia
Médica

