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Confira um breve relatório de cada
reunião realizada até agora:
Um compromisso assumido por todos os
secretários e diretores dos órgãos foi o de
encaminhar o pedido de agilidade nos processos
de enquadramento, das promoções e progressões.
A direção do SindiSeab entregou em todas as
audiências o documento com as diretrizes de
políticas públicas para o próximo governo.

Audiência com o Diretor Geral Geraldo Serathiuk.

A direção do DIOE irá cobrar a realização de
concurso publico para reposição de pessoal na
Imprensa Oficial e ainda garantiu a permanência
dos trabalhadores contratados via APR
(Associação Paranaense de Reabilitação). A
direção do SindiSeab se comprometeu em
acompanhar e solicitar apoio na ALEP (Assembleia
Legislativa do PR) para que o PL que trata da
aplicação do Salário Mínimo Regional para os
contratados da administração pública seja
aprovado logo.

MOBILIZAÇÃO DO FÓRUM DAS ENTIDADES SINDICAIS
Acampamento | Vigília | 14, 15 e 16 de Setembro | Curitiba
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Desde que a nova direção assumiu a gestão do
SindiSeab várias reuniões com diretores e
secretários foram realizadas para dar andamento
a pauta de reivindicações da nossa base.

A pauta comum para todas a reuniões é
a seguinte:
- Desenquadrados: agilidade nos processos de
reenquadramento, e proposta de nova tabela com
novas classes;
- Implementação imediata das Promoções e
Progressões;
- Reajuste e incorporação das gratificações (GEEE);
- Clausulas Sociais (vale transporte, vale
alimentação, creche, etc);
- Além de pautas específicas de cada órgão que
foram abordadas nas audiências.

06/08/2010 - DIOE

06/08/2010 - DIOE

06/08/2010 - DIOE

06/08/2010 - DIOE

06/08/2010 - DIOE

A nova diretoria executiva (departamentos,
conselho fiscal e representações por núcleos)
tomou posse no dia 23 de julho, durante o II Encontro
Estadual do SindiSeab.

O evento contou com a participação de mais de
50 representantes de todo o Paraná, também
estiveram presente líderes sindicais, candidatos a

:: Nova diretoria toma posse :: SindiSeab reúne-seSindiSeab reúne-seSindiSeab reúne-seSindiSeab reúne-seSindiSeab reúne-se
com secretários ecom secretários ecom secretários ecom secretários ecom secretários e
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deputado federal e estadual, entre outros.
O SindiSeab produziu um vídeo que pode ser

acessado em nosso blog e o álbum de fotos
completo está disponível em nosso site.

Boa sorte para a nova Gestão Nossa Força e
Nossa Voz que vai estar a frente do SindiSeab até
2013.
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Diretoria Executiva Estadual | Presidente: Elci Terezinha Veiga Costa (IAP/Ponta Grossa). Vice-Presidente: Antoninho Fontanella (Seab/Francisco Beltrão). Secretária Geral: Carmem Terezinha Leal (Sema/
Curitiba). 1º Secretário: Jean Carlos Helferich (IAP/Curitiba). 2º Secretário: Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva (Seab/Curitiba). Tesoureira Geral: Maria Auxiliadora Fernandes (BPPr/Curitiba). 1º Tesoureiro:
Izaias Alves Pereira (Sema/Curitiba). Conselho Fiscal | Titulares: Heitor Rubens Raymundo (IAP/Curitiba). Mario do Rocio Kulyk (IAP/Francisco Beltrão). Milton Vasconcelos Guedes (Seab/Curitiba).

Em setembro, o SindiSeab solicitará novas audiências para avaliar os encaminhamentos dados e resultados obtidos.

Atenção!  Para saber mais sobre os critérios da PGE (Procuradoria Geral do Estado) sobre os processos dos desequadrados acesso nosso blog e clique na categoria
desenquadrados, no nosso jornal (edição 181) também há mais informações.

Nova direção põe a mão na massa
>> Sistema SEMA
O SindiSeab esteve em audiências com
todas as autoridades do Sistema SEMA. Só
falta marcar uma reunião com o presidente,
Samek, do ÁguasParaná. Aguardamos
retorno!

>> Seminário do Meio Ambiente
O SindiSeab propôs a realização de um
seminário de formação em conjunto com o
Sistema SEMA, ideia que foi aprovada por todos
os diretores visitados e pelo secretário do Meio
Ambiente.

>> Reajuste da GEEE
O SindiSeab entregou em todas as audiências estudo do DIEESE demonstrando
viabilidade econômica para o reajuste da GEEE (Gratificação por Exercícios
de Encargos Especiais), nos moldes do que foi feito com o Decreto 7557 que
reajustou gratificação dos servidores do DETRAN com recursos do próprio
departamento.

Audiência com o Diretor Presidente José Volnei Bisognin

A direção do IAP editará uma portaria para designar um
comissão interna que fará a triagem da documentação dos
processos dos desenquadrados do IAP, para agilizar a
apreciação e deliberação dos protocolados, na forma dos
critérios estabelecidos pela PGE. Comprometeu-se em fazer
gestões junto ao governo para dar celeridade no deferimento
dos procedimentos de enquadramento.
Com relação a renovação de pessoal, a direção do IAP
informou que solicitou a contratação de 106 aprovados no
útlimo concurso.

Audiência com o Secretário Jorge Augusto Callado

Afonso, diretora geral Christiane Vanzo, chefe de

recursos humanos Wilson Sabóia.

A SEMA a exemplo do IAP também editará portaria
para nomear uma comissão interna que dará agilidade
nos processos de enquadramento. A direção do
SindiSeab solicitou que o governo edite decreto para
progressões por tempo de serviço para os Agentes de
Apoio e Execução na forma do Requerimento do
Fórum/FES (SID 10.693.2417). Sobre a proposta de
reajuste da GEEE, Callado se comprometeu  em
discutir o documento com a Secretaria de
Administração e Planejamento.

Audiência com o Diretor Presidente Theo

Botelho Mares de Souza

O Presidente do ITCG assumiu o
compromisso de conversar
imediatamente com Secretário do Meio
Ambiente e com as demais autoridades
públicas - SEAP/PGE/SEPLAN sobre os
temas tratados na reunião, em especial
para acelerar a apreciação da questão
do enquadramento.

>> Agricultura SEAB

17/08/2010 - ITCG

12/08/2010 - SEMA
10/08/2010 - IAP
10/08/2010 - IAP
10/08/2010 - IAP
10/08/2010 - IAP

10/08/2010 - IAP

Audiência com o Secretário Sr. Erikson Camargo Chandoha, Diretor

Geral Eliel de Freitas e o Chefe de Gabinete Rômulo de Assis.

O Secretário da SEAB informou que iria ler os
documentos entregues e se comprometeu a tratar
com a SEAP sobre os conteúdos apresentados,
especialmente a questão dos desenquadrados.

Postos de Fiscalização
A direção explicou a situação precária em que

trabalham os servidores dos postos de
fiscalização (barreiras), o Secretário está ciente
dessas dificuldades e informou que os contratos
de trabalhadores temporários foram renovados até
fevereiro de 2011, depois desse período haverá
um desfalque de pessoal. O SindiSeab cobrou
resposta aos ofícios que tratam de condições de

trabalho nos Postos de fiscalização (Ofício n° 117/
2010) e Gratificação de Insalubridade (GI) não pagas
por um período (Ofício n° 121/2010).

Também, foram tratados sobre outros temas, a
saber: - Criação de Tabelas de Classe Especial (AA
e AE); - Efetivação das promoções/progressões de
todos os servidores (AA, AE e AP); - reajuste/correção
da gratificação pelo exercício de encargos especiais
(GEEE); e, Documento "diretrizes de políticas
públicas do SINDISEAB" (programa de governo).

A direção sindical colocou-se à disposição para
agilizar uma solução para os problemas tratados e
reivindicou outra reunião dentro de 30 dias para nova
rodada de negociação.



Cascavel
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Servidores fazem mobilizações em todo o Estado
>> FES debate com governo
propostas para a Saúde

O Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores Estaduais
do Paraná debateu com a secretária de Administração e
Patrimônio (Seap), Maria Marta Lunardon, as propostas de
projetos para a saúde dos servidores públicos estaduais. A
reunião ocorreu no dia 19/08, no Palácio das Araucárias. Na
ocasião, a secretária apresentou a proposta do Plano Diretor
de Saúde Ocupacional (PDSO) que, por meio de programas,
projetos e ações, vai incorporar conhecimentos da medicina
de trabalho, engenharia de segurança do trabalho, pericia
médica, além de assistência psicossocial.

O funcionário da Seap, responsável pela elaboração do
plano, Álvaro Malagini, apresentou o PDSO. Segundo Álvaro,
ele foi baseado em estudos desenvolvidos na área de saúde
ocupacional tanto em nível nacional como internacional, na
visão de engenheiros e técnicos de segurança de trabalho,
em dados do INSS e da Divisão de Saúde e Medicina
Ocupacional (DIMS/SEAP).

O plano, de caráter preventivo, tem por objetivo desenvolver
programas para a melhoria da saúde dos servidores. E segundo
Maria Marta, é uma junção da proposta da Comissão de Saúde
e do Fórum dos servidores, que é a Lei de Saúde do
Trabalhador. Ambos são frutos de uma demanda antiga dos
servidores, uma vez que estes têm sido acometidos por doenças
decorrentes do ambiente de trabalho, inclusive as
psicopatológicas (depressão, síndrome do pânico e de
Bournot).

Entre as novidades do plano estão a assistência
psicossocial preventiva, a reabilitação funcional, que é a
mudança de ofício para o funcionário que não pode mais
exercer a antiga função em decorrência de sua doença/
acidente, e a participação dos servidores por meio da equipe
multidisciplinar. Esta também será composta por médico do
trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do
trabalho, psicólogo e assistente social, além de alguém
indicado pelas entidades representativas do Fórum.

PL dos Servidores - Os servidos reafirmaram o interesse
na aprovação do anteprojeto de lei Saúde do Trabalhador.
Transformado em lei, trará melhorias e organização nos locais
de trabalho dos servidores públicos estaduais. Além disso,
prevê a criação de uma política de atenção à saúde dos
servidores que garanta a promoção e prevenção da saúde dos
mesmos. E o Estado terá de notificar as doenças decorrentes
do trabalho (nexo causal), para que o servidor, caso precise
se aposentar será por invalidez ocupacional ou do trabalho,
garantindo assim a integralidade dos seus vencimentos. Hoje
sua aposentadoria é comum e não em decorrência da doença
laboral, não dá direito à aposentadoria integral.

Também fica estabelecido por lei, entre outros, a
normalização de lei específica sobre os acidentes de trabalho,
pois hoje o servidor (a) somente preenche o CAT (Comunicado
de Acidente de Trabalho) que fica arquivado na Dims (Divisão
de Saúde Ocupacional) e não tem seus direitos garantidos
gerados por este acidente, ou seja, assistência médica ou
reabilitação para o exercício do trabalho.

Fonte | APP-Sindicato

INFORMAFÓRUM INFORMAFÓRUM INFORMA

O Fórum das Entidades Sindicais (FES) ampliou
a discussão sobre a pauta de reivindicações dos
servidores. Foram realizadas quatro plenárias regionas
nas cidades de Cascavel, Maringá, Londrina e Ponta
Grossa.

As atividades fazem parte do plano de lutas para
o segundo semestre que foi aprovado na plenária
estadual realizada em julho passado. Uma das
propostas aprovadas é a organização de um
acampamento em Curitiba nos dias 14, 15 e 16 de

Atos Públicos
Depois das plenárias regionais os servidores fizeram mobilizações em cada cidade. Em Cascavel foi em
frente a Catedral, em Maringá o pessoal fez uma passeata pelas ruas do centro, em Londrina a mobilização
foi em frente a APP-Sindicato e em Ponta Grossa o agito foi no terminal de uvaranas.

A Coordenação do Fórum parabeniza todos os envolvidos na organização e também o engajamento e

participação de todos. Vamos a luta em setembro!

setembro e, também um grande ato público no dia do
servidor (28 de outubro).

Durante os dias de acampamento/vigilia a
coordenação do Fórum vai realizar audiências com
várias autoridades do governo, como PGE, secretários
e já tem agendada para o dia 14/09 às 14h uma
audiência com a secretária Maria Marta na SEAP. A
intenção é conseguir falar pessoalmente com o
governador, Orlando Pessuti, para apresentar e cobrar
soluções para as reivindicações dos servidores.

A pauta da reivindicações é a seguinte:
>> Reajuste e incorporação das Gratificações;
>> Cláusulas sociais (auxílios transporte, alimentação e pré-escola/creche);
>> Enquadramento de todos os servidores;
>> Efetivação das promoções/progressões;
>> Melhorias do Sistema de Atendimento à Saúde (SAS) e ParanaPrevidência.

Maringá

Ponta Grossa

Plenária foi na Câmara

Municipal, dia 23/08.

Plenária foi no auditório do

observatório astronômico,

dia 27/08.

Plenária foi na sede do Sinteemar, dia

25/08. Destaque para a passeata no

centro da cidade.
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Na segunda-feira (30/08) foi realizada
a primeira reunião do Coletivo Jurídico sob
a gestão da nova diretoria. Os contratos
das assessorias jurídicas serão
renovados já que foi verificado que todos
estavam vencidos. Também foi deliberado
que haverá uma descentralização das
assessorias, a primeira assessoria
regional será a de Paranavaí, outras
poderão ser instituídas de acordo com a
necessidade de cada região. Toda a
coordenação técnica e política dos
serviços jurídicos ficarão por conta do
Coletivo Jurídico do SindiSeab e das
assessorias da capital.

Dr. Jackson Sponholz - fará estudos
para concluir a viabilidade de novas ações
judicias, por exemplo sobre a cobrança
indevida de imposto sobre energia elétrica,
implantação de relógio/ponto eletrônico
(Seab), entre outras. Ficou decidido que
o SindiSeab proporá novas ações de
redução de desconto previdenciário (de
14% para 10%) para novos associados e
servidores da ex-Fundepar. Em relação a
ação da Licença Especial nosso
advogado irá solicitar uma audiência com
o Ministro relator, em Brasília (STF), para
agilizar o julgamento.

Dr. Guilherme Rocha - é o
responsável pelas ações de FGTS. Todos
que tiverem pendências sobre esse tipo
de ação deverão entrar em contato com
o Coletivo Jurídico e falar com Heitor.

Relatórios - as assessorias farão
relatório de ações individuais para
informação e arquivo no SindiSeab, mas
ressalta-se que cada parte deve
acompanhar seu processo individual.
Sobre as ações coletivas haverá uma
atualização dos relatórios para sabermos
dos últimos andamentos.

Agenda do Coletivo Jurídico | 24/09,
29/10 e 26/11. Se você tem interesse em
participar entre em contato com o Diretor
Heitor Raymundo e confirme sua presença
na próxima reunião.

Notícias do Jurídico

Coletivo Jurídico | Dr. Jackson, Heitor,

Dr. Guilherme e Maria Auxiliadora

>> Reunião sobre cooperativa de
crédito mútuo

No dia 13 de setembro, será realizada
na sede do SindiSeab uma reunião para
tratar sobre a constituição de uma
cooperativa de crédito mútuo dos
servidores públicos.
Data: 13/09 (segunda-feira)
Hora: 14 às 16 horas
Local: Rua Dr. Manoel Pedro, 729 -
Cabral | Curitiba - PR.
Pauta:
1) Apresentação do sistema Cescoper;
2) Passos para se criar uma cooperativa
de crédito no Brasil;
3) Deliberações e encaminhamentos.

Para nos ajudar nas discussões e
encaminhamentos, estará presente a Srª
MAFALDA WERMUTH da CESCOPER
SERVIÇOS - Cooperativa de Economia
e Crédito Solidário - SC e presidente da
CREDICHAPECÓ - Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos de Chapecó e Região - SC.

Todos os interessados no
COOPERATIVISMO estão convidados.
Confirmar a presença: 3022 8009 ou 3253
6328 (com Maria, Leôncio ou Luiz) ou pelo
E-mail: sindiseab@sindiseab.org.br.

>> Departamento de Formação do SindiSeab está na ativa
Uma das propostas da nova direção é fazer um grande seminário de formação

no sistema SEMA. A parceria com o governo já está sendo negociada, o
departamento de formação do SindiSeab sob a liderança da Schirle Margaret dos
Reis Branco está participando de reuniões com os grupos de recursos humanos
do sistema SEMA para dar viabilidade a essa proposta. O Seminário deve ocorrer
no início de novembro com uma parceria entre sindicato e governo.

Discuta aí no seu regional, levante os problemas do local de trabalho e envie
temas para cursos e palestras que podem ser realizados nesse evento. Mande
sua sugestão para sindiseab@sindiseab.org.br aos cuidados de Schirle.

Participe!

>> SindiSeab e FES entregam propostas a candidato a governador

Na sexta-feira (30/07), no final da manhã, cerca de 50 pessoas estiveram
reunidas para apresentar propostas ao candidato a governador, Osmar Dias. O
Sindi/Seab e representantes Fórum dos Servidores marcaram presença e
entregaram suas cartas de compromisso e propostas ao candidato.

Vários pontos foram ressaltados como o problema dos desenquadrados, saúde
do trabalhador, questões específicas dos servidores do meio ambiente, agricultura,
menores infratores, agentes penitenciários, combate às drogas, entre outros.

Em relação aos servidores do estado, Osmar afirmou que entende o problema
dos desenquadrados e fará um estudo junto com sua equipe e que fará tudo o
que é permitido por lei. Outra
questão é em relação ao SAS
(Sistema de Assistência a
Saúde dos servidores), Osmar
afirma que essa não é a primeira
vez que ouve os servidores
reclamarem do SAS e que é
possível reformular esse
sistema. Os representantes do
FES informaram que já existe
uma proposta elaborada
baseada em experiências
positivas de outros estados e
que a encaminharão ao
candidato.

O documento com as
diretrizes de políticas públicas do Sindi/Seab também será enviado aos outros
candidatos.

>> Comissão dos Desenquadrados 2010
Para dar continuidade as negociações dos desenquadrados a direção do

SindiSeab reorganizou a comissão dos desenquadrados. Se você quer fazer parte
desse grupo entre em contato com a direção. Reuniões e audiências já estão
ocorrendo, fique por dentro! Acesse nosso site, blog e faça seu cadastro para receber
nosso boletim eletrônico.

Telefone (41) 3253 6328 ou email: sindiseab@sindiseab.org.br

>> SindiSeab e Fórum
cobram isonomia nas
progressões por tempo de
serviço (Decreto 7774/2010)

Em 01/09/2010, o Fórum das
Entidades Sindicais, do qual o
SindiSeab é integrante, protocolou
o requerimento (SID 10.693.2417)
que solicita que as promoções e
progressões estabelecidas pelas
Resoluções 10.363/2010 e
10.364/2010 sejam concluídas e
implantadas em folha
complementar ainda em
setembro.

Feito isso, também foi
solicitado que medida semelhante
ao Decreto 7774/2010 que institui
a  progressão por tempo de serviço
para os Agentes Profissionais seja
feita para os Agentes de Apoio e
Execução, respeitando-se o
princípio da isonomia entre os
servidores.

O SindiSeab cobra que as
promoções e progressões sejam
efetivadas ainda em 2010.


