
 
 
  

 

 

 

 

  

SOMOS DA SAÚDE E QUEREMOS SER TRATADOS COM IGUALDADE! 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO IAMSPE/HSPE 

 
No dia, 07 de julho, realizamos assembleia em frente 

ao Prédio da Integralidade, para dar resposta aos 

trabalhadores e às trabalhadoras, a respeito da 

Bonificação de Resultado - Bônus. Lembrando que 

desde março, estamos cobrando da superintendência 

um posicionamento para o pagamento, e em algumas 

reuniões o superintendente, Wilson Pollara, afirmou 

que seria pago no mês de julho.  

 

Em 25 de junho, o superintendente, em resposta ao 

documento enviado, informou que o processo administrativo para tratar da bonificação iniciou em 25 

de julho do ano passado, quando foi instruído e enviado ao Departamento de Desenvolvimento 

Institucional (DDI) da Secretaria da Fazenda e Planejamento para análise e aprovação dos 

indicadores, metas e base do Iamspe, da qual, se mostrou favorável, mas apontou uma lacuna legal 

em razão da mudança de secretaria, pois em 2019, o Iamspe deixou de ser vinculado à Secretaria 

de Gestão e Planejamento e passou para a Secretaria de Governo, que não possui lei específica de 

Bonificação de Resultado. 

 

 

Nossas condições salariais estão desproporcionais, em relação ao mercado de trabalho e até 

da própria Secretaria de Estado da Saúde:  

No passado, quando o Governo do Estado vetou a emenda e sancionou a Lei Complementar 

1.250/2014, no que se refere ao Gdamspe, foi alegado que esta gratificação não poderia ficar igual 

ao Prêmio de Incentivo dos trabalhadores(as) da Secretaria de Estado da Saúde, pois nossa 

gratificação incide em férias e 13º salário e porque nós recebemos o Bônus. Com isso, ficamos 

isolados de todos os reajustes dos nossos companheiros da Saúde.   

 

E agora? Que culpa os trabalhadores(as) tem de o Iamspe mudar de Secretaria? Desde 2008, o 

Iamspe vem sofrendo com as mudanças de secretaria, e os trabalhadores(as) pagando a conta por 

16 e 17 de julho – paralisação de 48 horas 

Em defesa dos nossos direitos! 

BOLETIM  IAMSPE JULHO DE 2020 



 
 

Todos juntos nos dias 16 e 17 de julho  

fazer uma paralisação de 48 horas,  

em defesa dos nossos direitos! 

isso, pois somos prestadores de serviço para a saúde do funcionalismo do Estado de São Paulo, e 

não somos vistos como profissionais de saúde. 

 

Para piorar a situação de desvalorização das trabalhadoras e dos trabalhadores, estão contratando 

uma empresa terceirizada, a Assistenza, que paga um valor superior ao plantão-extra para seus 

trabalhadores, que estão executando as mesmas funções que os trabalhadores do Iamspe. Veja a 

tabela abaixo:  

 

CARGOS PLANTÕES IAMSPE 
PLANTÕES ASSISTENZA 

Diurno Noturno 

AUXILIAR DE 
ENFERAMGEM 

R$ 201,76 R$280,95 R$ 379,28 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

R$ 306,25 R$369,61 R$ 498,98 

ENFERMEIRO R$ 466,80 R$496,28 R$ 698,58 

ENFERMEIRO UTI  R$534,28 R$ 752,07 

 

Receber aplausos é muito bom e nos cativa, porém, somente aplausos não enchem barriga, não 

melhora o poder de compras dos profissionais de saúde, não nos ajuda melhorar nossa condição de 

vida.  

 

Se somos essenciais para o atendimento merecemos um salário mais justo e digno pelos riscos que 

todos nós estamos correndo, pelo sofrimento psicológico que todos profissionais da saúde vem 

enfrentando sem sequer ser assistido em suas necessidades mentais e humanas. 

 

Não somos super-heróis, mas somos sim aguerridos, responsáveis e competentes, e carregamos 

conosco toda índole e essência protetora de como cuidar com amor, carinho e com humanização. 

 

O momento é agora companheir@s. Não temos outra coisa a fazer senão realizar uma grande 

paralisação nos dias 16 e 17 de julho! A população precisa saber do desrespeito do governo com os 

trabalhadores e com os usuários do Iamspe! 

 

Somos profissionais de saúde e temos o nosso valor. Se somos essenciais, por que 

ganhamos mal? Pense!!! Essa luta é de todos que defendem e trabalham com vidas. 

 

Queremos Respeito! Abertura de concursos públicos! Temos a nossa Dignidade! Valorize o 

Profissional de Saúde. 

 


