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Sindicato Estadual dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins

Encontro

Direção Executiva Estadual:
Presidente:  Laura Jesus de Moura e Costa (Sema/
Curitiba).
Vice-Presidente:  Antoninho Fontanella (Seab/
Francisco Beltrão).
Secretário Geral: Ademir Da Silva (Iap/Curitiba).
1ª Secretária:  Carmem Terezinha Leal (Sema/
Curitiba).
2º Secretário:  Helverton Luis Corino (Iap/Maringá).
Tesoureira Geral:  Maria Auxiliadora Fernandes
(BPPr/Curitiba).
1º Tesoureiro:  Roberto Carlos Prazeres de
Andrade Silva (Seab/Curitiba).

Suplentes da Direção Executiva
Estadual:
Izaías Alves Pereira (Sema/Curitiba).
Gabriel Montilha (Iap/Curitiba).
Angela Egrecil Antunes Panizzi (Iap/Curitiba).
Luiz Carlos Olivieri (Seab/Jacarezinho).

Sindi/Seab tem nova diretoria
Na sexta-feira (27/07) aconteceu o II Encontro do

Sindi/Seab e a posse da nova diretoria “Mobilizar e
Avançar” (2007-2010). O evento ocorreu em Curitiba,
no Hotel Doral, cerca de 70 pessoas participaram. A
cerimônia da posse começou a partir das 11h e foi
conduzida por Heitor Raymundo que convidou
autoridades e representantes de entidades para
comporem a mesa.

A composição da mesa foi a seguinte:
- Paulo César Medeiros , diretor do CEDEA (Centro
de Estudos, Defesa e Educação Ambiental) e
representante da sociedade civil do CERH-PR
(Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná)
- Rosana Vicente Gnipper , atual Coordenadora da
Executiva Estadual da UNEAP (União de Entidades
Ambientalistas do Paraná);
- Hetty Rosa de Moura e Costa , mãe de Laura
Jesus, e professora aposentada ;
- José Lemos , Coordenador do Fórum Estadual dos
Servidores Públicos do Paraná e presidente da APP-
Sindicato;
- Roni Anselmo Barbosa , Presidente da CUT-PR;
- Tadeu Veneri , Deputado Estadual (PT-PR);
- Joel Fernando Benin , representando o PC do B
(Partido Comunista do Brasil no Paraná);
- Francisco Donizetti Santos , representante da CSC
(Corrente Sindical Classista no Paraná);
- Roberto Carlos Andrade , ex-presidente do Sindi/
Seab e atual 1º tesoureiro;
- Angela Egrecil Antunes Panizzi , Presidente da
ASSEMA-PR (Associação dos Servidores do
Sistema Estadual de Meio Ambiente);
- Laura Jesus de Moura e Costa , Presidente do
Sindi/Seab – Gestão 2007 – 2010

Na parte da tarde os representantes dos núcleos sindicais e a
nova diretoria deliberaram diversos assuntos, entre eles a
representação no Colit (Conselho do Litoral) que ficou a cargo do
núcleo do Litoral fazer assembléia local e definir o representante.
Como suplente foi indicada a diretora sindical Carmem Teresinha
Leal.

A participação da Assembléia Geral da TV comunitária, dia 4/
8, ficou a cargo de Roberto de A. Silva e Laura J.M. e Costa. Além
dos assuntos gerais do cotidiano do sindicato que também foram
discutidos.

Sobre outras informações os associados podem consultar a
ata que foi encaminhada aos núcleos e que está disponível no
site do Sindi/Seab.

Abdel Naser Haj Ahmad (Seab/Maringá).
Guilherme Oscar Richter (Seab/Toledo).
Leoricélia da Graça Oliveira Teixeira (Seab/
Curitiba).

Conselho Fiscal:
Titulares:
Heitor Rubens Raymundo (Iap/Curitiba).
Saonara do Rocio Porto (Iap/Guarapuava).
Milton Vasconcelos Guedes (Seab/Curitiba).
Suplentes:
Gilberto Sentinelo (Iap/Maringá).
Roberto Manfré (Iap/Curitiba).
Paulo Moreira Borba (Seab/Curitiba).

Representante junto à
Federação/Fórum:
Titular:
Luiz Carlos Dalpiaz (Sema/Curitiba).

Suplente:
Benedito Eugênio S. Padilha (Iap/
Curitiba).

Departamentos:
De Formação Sindical:
Emir Bosa (Iap/Curitiba).
De Acompanhamento Jurídico:
Ennio Santos Filho (Iap/Curitiba).
De Políticas e Relações
Sindicais:
Temístocles Santos Vital (Iap/
Curitiba).
De Aposentados  e
Pensionistas:
Lilian Gomes (Seab/Curitiba).

Os representantes sindicais de
cada núcleo do interior do Estado
podem ser acessados pelo nosso
site: www.sindiseab.org.br.

Confira os membros da nova diretoria do Sindi/Seab

Filiado a

Discurso da nova presidente do Sindi/Seab, Laura

Participantes da solenidade de posse e do II Encontro

Roberto parabeniza a nova e antiga direção do sindicato

Roni informa agenda de lutas e cursos da Cut

Solenidade de Posse da nova diretoria e II Encontro Estadual do Sindi/Seab
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Editorial

Mensagem

Quem somos
Diretoria Executiva Estadual:  Presidente: Laura Jesus de Moura e Costa (Sema/Curitiba). Vice-Presidente: Antoninho Fontanella (Seab/Francisco Beltrão). Secretário Geral: Ademir da Silva (Iap/Curitiba). 1ª
Secretária: Carmem Terezinha Leal (Sema/Curitiba). 2º Secretário: Helverton Luis Corino (Iap/Maringá). Tesoureira Geral: Maria Auxiliadora Fernandes (BPPr/Curitiba). 1º Tesoureiro: Roberto Carlos Prazeres
de Andrade Silva (Seab/Curitiba). Conselho Fiscal: Titulares: Heitor Rubens Raymundo (Iap/Curitiba). Saonara do Rocio Porto (Iap/Guarapuava). Milton Vasconcelos Guedes (Seab/Curitiba).

Prestação de contas

MAIO/2007
Crédito – Entradas

Contribuições/Dotações                   R$ 21.617,40
Receitas Aplic. Financeiras  R$   1.828,25
Precatórios  R$     315,43
Reembolso de despesas  R$           0,00
TOTAL                                                     R$ 23.761,08

Aplicações Financeiras
Itau Invest. 00673-0 R$ 34.369,84
Itau Invest. 00656-5                              R$ 153.518,05
C/C – 00656-5 R$ 41.647,54
C/C – 00673-0 R$   3.986,47
C/C - BCO DO BRASIL R$ 21.461,96
C/POUPANÇA PREC 2206/90 R$ 17.946,72
C/POUPANÇA PREC 599/91 R$ 16.062,72
ANTECIPAÇÃO DE PRECAT. R$ 40.555,00

Débitos – Saídas
Impostos e Taxas R$      615,26
Cursos/Congressos/Seminários  R$   2.051,65
Salários/Ordenados  R$   2.449,00
Encargos Sociais  R$   1.221,74
Vale Transporte R$      452,20
Honorários Profissionais  R$   1.810,00
Encargos Sociais – Honorários R$        76,00
Luz/Água/Telefone R$     620,43
Associação de Classes  R$  1.072,14
Despesas c/ Veículos/Manutenção R$      559,50
Assinaturas/Publicações R$   1.325,00
Material de Expediente R$      925,00
Repasse Precatórios  R$      144,48
Desp. c/Alimentação/Refeições R$     384,38
Contrib./Doações R$       20,00
Despesas Diversas R$  2.449,98
Manutenção/Conservação R$       65,00
Despesas Bancárias/Financeiras R$        41,80
Despesas de Viagens R$      958,05
Custas Judiciais R$         0,00
TOTAL                                                   R$ 17.097,13
Resultado do Período                           R$    6.663,95
Resultado Acumulado                      R$ 70.695,44

Curitiba, 15 de Junho de 2007.
Diógenes Costa

Contador CRC 022332/0-2 PR

Reajuste dos Servidores do QPPE - Lei 15.512
Aprovada em 31/05/2007 - A espera já passa de 2 meses

  Acompanhe o calendário e locais de reuniões já agendadas
e confirmadas:

1.     DIA 13/08/2007 – 14h00  – reunião em UNIÃO DA VITÓRIA  (Rua
Quintino Bocaiúva, 12 – ao lado do Fórum).

2.     DIA 14/08/2007 – 09h00  – reunião em PATO BRANCO (Rua Guarani,
1002 – sede do IAP).

3.     DIA 15/08/2007 – pela MANHÃ  – passagem por CASCAVEL  (estamos
aguardando a confirmação de horário e local da reunião nesse município).

4.     DIA 15/08/2007 – 16h00  – reunião em TOLEDO (Rua Guaíra, 3132 –
Jardim Lassale – sede do IAP, próximo à Unioeste) – após a reunião,
confraternização.

5.     DIA 16/08/2007 – 14h00  – reunião em UMUARAMA  (Avenida Presidente
Castelo Branco, 5200 – sede do IAP – na entrada do município).

6.     DIAS 17, 18 e 19/08/2007 – participação, como DELEGADA pelo
SINDI/SEAB, na II Conferência Nacional da Mulher , em Brasília – DF.

7.     DIA 21/08/2007 – 09h00  – reunião em MARINGÁ (Rua Arthur Thomaz,
426 – na sede do SINCOMAR – Sindicato dos Comerciários de Maringá,
próximo à sede do IAP (n. 410) -).

8.     NOS DIAS 21 (à TARDE), 22 e 23/08/2007  – deveremos realizar
reuniões em PARANAVAÍ, LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO e
JACAREZINHO . Estamos aguardando a confirmação da data, hora e local
nesses municípios.

9.     NO PERÍODO DE 28 A 30/08/2007 – deveremos realizar reuniões em
GUARAPUAVA, PITANGA, IVAIPORÃ e CAMPO MOURÃO . Estamos
aguardando a confirmação da data, hora e local nesses municípios.

10.  NO DIA 14/09/2007 – às 10h00  – deveremos realizar reunião em
PARANAGUÁ / LITORAL . Pretendemos almoçar todos juntos. Estamos
aguardando a confirmação da data, hora e local da reunião nesse município.

11.  NOS DEMAIS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO , deveremos estar
realizando reuniões por local de trabalho em CURITIBA e Viveiro do
GUATUPÊ/SJP .

12.  Aguardamos  também a confirmação de data, hora e local das reuniões
em PONTA GROSSA e IRATI .

13.  Já realizamos reuniões em FRANCISCO BELTRÃO, FOZ DO
IGUAÇU e CRUZEIRO DO OESTE, mas estamos disponíveis para voltar a
esses municípios caso seja necessário.

MOBILIZAR E AVANÇAR
Com a presença de setenta

pessoas, no final de julho último,
tomamos posse na nova gestão
(2007-2010) da diretoria do SINDI/
SEAB. Embora tenha sido chapa
única, sem oposição e com muitos
diretores de antigas gestões,
QUEREMOS TODOS JUNTOS
FAZER A DIFERENÇA , ou seja, dar
início ao processo (extremamente
necessário e carente de ser
construído) de mobilização de
nossa base em todo o Estado para
a conquista de avanços
profissionais. E s t a
questão já havia sido levantada du-
rante as oficinas do Planejamento
Estratégico do SINDI/SEAB,
realizadas nos dias 12 e 13 de abril
de 2007, e consta em nossa
plataforma de campanha eleitoral.

Com isso e para dar início à
construção dessa mobilização,
apresentamos, durante o último
Encontro Estadual do SINDI/SEAB,
uma proposta de cronograma de
reuniões a serem realizadas nos
Núcleos Regionais do Sindicato du-
rante o mês de agosto, e, em
Curitiba e Litoral, no mês de
setembro.

Queremos que cada um dos
nossos associados esteja
participando destas reuniões,
esteja atento e envolvido com as
atividades a serem desenvolvidas
ainda neste ano. No final de outubro,
deveremos estar realizando o III
Encontro Estadual do SINDI/SEAB,
e no primeiro semestre de 2008,
ano em que nossa entidade estará
completando 20 anos de existência,
pretendemos realizar o II
Congresso Estadual do Sindicato.

CONTAMOS COM SUA PRESENÇA E
PARTICIPAÇÃO!

AJUDE A CONSTRUIR UMA GRANDE
MOBILIZAÇÃO DO SINDI/SEAB NO ESTADO

DO PARANÁ!

SE O SEU NÚCLEO SINDICAL AINDA NÃO
AGENDOU A REUNIÃO, SOLICITE QUE A
MESMA SEJA DEFINIDA O MAIS BREVE

POSSÍVEL.
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Homenagem

Perdemos um grande ambientalista,
Dr. Alberto Contar, advogado militante na
comarca de Maringá ex-presidente da
ADEAM (Associação de Defesa e
Educação Ambiental de Maringá), e pro-
fessor.

Enquanto presente entre nós, foi uma
pessoa dinâmica, que passou de sua
atividade de comerciante, para
profissional liberal como Advogado, e
através desta prestou enorme
contribuição à humanidade.

Enfrentou em sua vida, uma batalha
árdua, constante que ainda não
terminou, porém muitas vezes não
contou com outras pessoas para lhe
ajudar, contudo em nenhum momento
recuou.

O estado, em especial, o Instituto
Ambiental do Paraná foi impelido na
década de 80 pelas idéias
revolucionárias e muito audaciosas,
época que ainda não contávamos com
a Lei de crimes ambientais, época que
o Ministério Público ainda tentava
assimilar a sua nova obrigação que ficou
esculpida em nossa Carta Magna de
1988, correspondente à proteção do
meio ambiente.

Foi quem em muito colaborou para
a preservação do meio ambiente, através
de Ações Civis Públicas contra todos
aqueles que tencionavam degradar o
meio ambiente, não se intimidando por
ameaças que constantemente recebia.

Contudo o seu maior legado que nos
deixa, é o de que sempre há

Ao Doutor Alberto Contar

oportunidade de revermos os nossos
erros e de nossos antepassados, sendo
o pioneiro na idéia de que não devemos
apenas preservar o meio ambiente, mas
também recuperá-lo.

Tive a honra de conviver e trabalhar
com ele nos idos anos de 1988 e 1989,
onde na época em muito me influenciou
com seus pensamentos e principalmente
por suas atitudes, tanto que hoje também
sigo a mesma profissão, além de trabalhar
para a defesa do meio ambiente.

Obrigado por tudo aquilo que nos fez,
através de sua perseverança no ideal de
uma sociedade saudável, abrindo os
nossos olhos para  a sua tese
cabalmente comprovada, de que estamos
todos nós em uma grande espaçonave
chamada TERRA, que viaja pelo espaço
sem destino, contudo se não cuidarmos
dela  e realizarmos as devidas
manutenções, esta nave  poderá parar de
funcionar, e conseqüentemente toda a
tripulação perecerá.

Amigo, não temos mais a sua
presença entre nós, contudo tudo aquilo
que nos ensinou e nos presenteou, com
toda a certeza não cairá no
esquecimento, pois os seus
ensinamentos serão repassados de
geração a geração através de seus
seguidores.

Esteja com o nosso Pai  criador de
tudo aquilo que você sempre defendeu, e
até breve.

José Amilton Chmulek
Advogado do IAP

Orçamento Assembléia aprova
em primeira discussão orçamento para 2008

A Assembléia Legislativa aprovou
no dia 10/07, em primeira discussão,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), que fixou em R$ 17,8 bilhões
o orçamento público estadual para
2008.

O texto prevê despesas com
pessoal e encargos sociais,
pagamento do serviço da dívida,
incentivo à ciência e tecnologia,
manutenção e desenvolvimento do
ensino público, ações e serviços de
saúde, empréstimos e contrapartidas
de programas objetos de
financiamentos nacionais e
internacionais, além de convênios.

As áreas de educação, saúde,
agricultura familiar, os programas
sociais e os programas de incentivos
ficais à geração de emprego
continuam como prioridades das
ações do Governo do Paraná para o
exercício de 2008. A educação ficará
com 30% das receitas estaduais e a
saúde com 12%.

Despesas  - A LDO estabelece o
limite das despesas dos poderes
Legislativo e Judiciário, além do
Ministério Público. O percentual de
gastos da Assembléia Legislativa em
2008 ficou em 3,1% da receita geral
do Tesouro Estadual. O Tribunal de
Contas poderá gastar 1,8%; o
Judiciário, 9% e o Ministério Público,
até 4%.

Orçamento X Reajuste
dos servidores

Em setembro, o Governo do
Estado encaminhará à Assembléia a
proposta da Lei Orçamentária Anual,
que será votada antes do recesso do
final de ano, em dezembro.

As despesas com pessoal e
encargos sociais observarão limite
de 60% das receitas de correntes
líquidas estaduais. O limite será de
3% para o Legislativo, incluindo o Tri-
bunal de Contas; 6% para o Judiciário;
49% para o Executivo e 2% para o
Ministério Público Estadual.

Como o Governo do Estado,
através de lei aprovada pela
Assembléia, estabeleceu o dia 1º de

maio como data-base para os
reajustes salariais dos servidores
públicos, a LDO assegurou que em
2008 o reajuste acompanhará, no
mínimo, o percentual equivalente ao
INPC/IBGE acumulados nos últimos
12 meses que antecedem a data-
base. As reposições salariais,
conforme a LDO, devem respeitar
os limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Para entender melhor
A Lei de Diretrizes Orçamentárias

(LDO) é uma das três leis exigidas
pela Constituição Federal no
processo de planejamento e
orçamento na administração
pública. Além da LDO, a confecção
da proposta orçamentária se dá
pelo Plano Plurianual (PPA) e pela
Lei Orçamentária Anual (LOA).

O PPA é uma lei ordinária que
transforma os compromissos do
Plano de Governo em programas e
ações, projetos, atividades e
operações especiais. Nele são
definidas as diretrizes e ações
estratégicas para os quatro anos de
governo.

A LDO também é uma lei
ordinária, com validade para apenas
um ano, mas que define quais as
prioridades do PPA deverão ser
realizadas e estabelece as regras
para a distribuição de recursos
orçamentários do ano seguinte.
Também orienta a elaboração da
LOA e define a política de aplicação
das agências de fomento.

A LOA é elaborada com base na
LDO e no PPA e também tem
validade de um exercício fiscal.
Estabelece as ações a serem
realizadas no ano, com a respectiva
previsão dos recursos financeiros.

A LOA expressa o Plano de
Governo, especificando os recursos
alocados por ação do governo e
indicando a origem desses recursos
ao estimar a receita a ser
arrecadada pelo Estado, durante o
exercício.

(Com informações da AEN)
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Expediente

Salários de professores
universitários vão ser pagos com
6,57% de reajuste

O Governo do Estado depositou, na
terça-feira (31/07), os vencimentos dos
servidores públicos do Poder Executivo.
Nesse pagamento, está sendo implantado
o reajuste nos salários de julho dos
professores do ensino superior.
O aumento (de 6,57%) contempla 8,3 mil
docentes, entre efetivos, temporários,
aposentados e pensionistas.

De dois ano para cá, esse é o segundo
acréscimo salarial concedido aos
professores universitários. Em setembro
de 2005, o quadro passou por
reestruturação, o que representou, entre
outras melhorias à carreira, aumentos na
remuneração que giraram em torno de
18%. Agora, o governo corrige a inflação
acumulada desde a implantação do último
reajuste.

Os reajustes ao funcionalismo,
conforme prevê a legislação, estão sendo
concedidos de acordo com os limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal. As
secretarias da Administração e da
Previdência, da Fazenda e do
Planejamento têm feito o
acompanhamento da receita e da evolução
dos gastos com pessoal, a fim de - sem
prejuízos aos cofres e em benefício da
remuneração dos servidores -
gradativamente contemplar todas as
carreiras. O QPPE está esperando!
(Fonte: AEN)

Comissionados do PR custam R$
7,7 milhões

Levantamento feito pelo jornal O Estado
de São Paulo indica que dos 146.300
funcionários públicos do governo
paranaense, 3.600 são comissionados.

Eles representam 2,46% do
funcionalismo público do Estado. Essa
parcela do serviço público estadual
consome R$ 7,7 milhões da folha de
pagamento do governo. O valor
corresponde a 2,4% dos R$ 318,3 milhões
mensais que o estado destina aos salários
dos funcionários na ativa.

A pesquisa coloca o Paraná em quarto
lugar no ranking das unidades federativas
que têm, proporcionalmente, menos

funcionários com cargos em comissão. São
Paulo (1º), Rio Grande do Sul (2º) e Santa
Catarina (3º).

Segundo informações da assessoria de
imprensa do governo do Paraná, cerca de
60% dos cargos em comissão pertencem
a pessoas que não serviam ao Estado
anteriormente. Os outros 40% dos
comissionados (aproximadamente 1,4 mil)
são funcionários de carreira que hoje estão
em cargos de chefia ou assessoria.
(Fonte: Gazeta do Povo)

Orçamento público X Reajuste
Para viabilizar o reajuste dos servidores

do QPPE (Lei 15.512), todos devem
participar das audiências públicas sobre o
orçamento público. A LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) deve ser aprovada até o fi-
nal de setembro desse ano. É nessa lei
que são definidos os gastos do governo
para o ano de 2008, e é nesse texto que
vai constar se o QPPE vai ter reajuste ou
não. Todos os servidores do QPPE devem
estar mobilizados, cobrar dos deputados
estaduais de cada região o apoio ao
reajuste. Além de participar, não esqueça
de pegar a cartilha sobre o orçamento
público (produzida pelo Mandato do Dep.
Tadeu Veneri) que foi distribuída no II
Encontro do Sindi/Seab. Fique por dentro
pegue sua cartilha com o dirigente sindical
do seu núcleo ou solicite-o à sede do
sindicato.

Novo site do Sindi/Seab

O Sindi/Seab está de site novo, uma
das últimas realizações da gestão passada
(2004-2007), o site foi totalmente
reformulado, atendendo a pedidos e
sugestões dos associados. No PES
(Planejamento Estratégico do Sindi/Seab)

foi distribuído um questionário em que os
associados indicavam o que poderia ser
melhorado na área da comunicação do
Sindi/Seab. As primeiras ações podem
ser vistas no novo site que possui um
espaço para o internauta deixar sua
opinião, é o “mural” do Sindi/Seab. Além
das informações estarem mais bem
distribuídas e o layout modernizado.
Mas sempre podemos melhorar, então
se  você tiver uma crítica construtiva ou
alguma sugestão não esqueça de nos
enviar. www.sindiseab.org.br

Conferência Estadual da Mulher
Nos dias 14 e 15 de julho aconteceu

em Curitiba a Conferência Estadual da
Mulher, no centro de eventos. O Sindi/
Seab contou com 6 representantes
Adelaide, Antônia, Ângela e Laura que

participaram do grupo “Mulher e Meio
Ambiente”, Lílian que participou do grupo
“Mulher e Saúde” e Maria Auxiliadora
participante do grupo “Mulher e Violência”.

Laura foi eleita delegada para a II
Conferência Nacional da Mulher, que
ocorrerá em Brasília – DF, nos dias 17, 18
e 19 de agosto de 2007

Assema promove semana da saúde
Servidores do Meio Ambiente

participaram da 1ª Semana da Saúde,
evento realizado nos dias  01, 02, 03 e 08/
07, na  sede do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), em Curitiba.

Promovida pela Associação dos
Servidores do Sistema Estadual do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Assema),
o evento levou informações sobre cuidados
com a saúde, prevenção e qualidade de

vida aos funcionários que atuam na
Secretaria do Meio Ambiente e suas
autarquias Instituto Ambiental do Paraná

(IAP), Superintendência de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental (Suderhsa) e

Instituto de Terras, Cartografia e
Geociências (ITCG).

A diretora-presidente da Associação,
Ângela Panizzi, disse que os trabalhos
relacionados à saúde do servidor
começaram há mais de dois anos,
quando teve início um levantamento das
principais queixas apresentadas pelos
funcionários. “Percebemos que a maioria
dos problemas poderia ser evitada, mas
que muitas vezes faltavam informações
para identificar sintomas ou adotar
hábitos mais saudáveis”, explicou.

 Segundo ela, o trabalho também será
realizado em outras regiões do Estado
onde a Associação possui mais de 800
associados.

O Sindi/Seab esteve presente na
abertura do evento e está disponível para
estabelecimento de parceria na promoção
de outros relacionados com estas
questões.

Projeto Mutirão-Reforçando
alicerces

O Sindi/Seab irá participar do Projeto
Mutirão, da Cut/Pr, para formação de
dirigentes. As vagas são para os regionais
do litoral e capital, os participantes pelo
Sindi/Seab são: Maria Auxiliadora, Lilian,
Ademir Silva e Temístocles.

Fique atento que esse projeto também
vai chegar no interior do Estado!


