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28 de Outubro - Dia do Servidor - SINDISEAB em Ação!

::SINDISEAB completa
22 anos

No dia 29 de dezembro de 1988, às 18h30 era realizada a
assembléia geral de fundação e aprovação do estatuto do
SINDISEAB, além da eleição da diretoria e conselho fiscal.
Desde então a entidade tem colaborado para a melhoria dos
serviços públicos do Paraná e pela dignidade dos servidores
estaduais.

O empenho do sindicato, muitas vezes, extrapola o âmbito
do serviço público chegando aos mais diversos campos da
sociedade organizada, tais como: direitos humanos,
preservação do meio ambiente, conscientização e prevenção
de doenças sejam elas ocupacionais ou não. Apesar de ser
um sindicato pequeno, comparado com outros do serviço
público estadual, o SINDISEAB dá passos largos em prol do
servidor e da população paranaense. São 22 anos de existência
graças aos seus associados e diretores engajados com a causa
do serviço público.

Parabéns ao SINDISEAB e a todas as pessoas que o fazem
existir!

Servidores acampam em frente
ao Palácio das Araucárias

VIGÍLIA

Durante três dias centenas de
servidores ficaram em vigília na tenda
organizada pelo FES (Fórum das
Entidades Sindicais) do qual o
SINDISEAB é integrante. De 14 à 16 de
setembro muitas reuniões, audiências e
plenárias foram realizadas. Atividades
intensas para reivindicar melhores
condições de trabalho para os servidores
públicos do Paraná.

No primeiro dia de vigília do Fórum
ocorreu uma reunião com a SEAP
(Secretaria de Administração e
Previdência) e também um grupo de
servidores foi até a escolinha de governo
e solicitou diretamente ao governador
uma audiência.

No segundo dia os servidores
discutiram o Projeto da Saúde do
trabalhador com as propostas do Fórum
e do governo. Também foi protocolado um
documento para a Secretária Maria Marta
(SEAP), com 12 ítens com melhorias para
SAS, tudo com base nas plenárias
regionais e liderada pela comissão de
saúde do FES/Fórum.

O último dia foi marcado por várias
audiências com autoridades do Tribunal de
Contas, Tribunal de Justiça do Paraná e
para finalizar a última reunião foi com a
ParanáPrevidência.

Leia mais na página 3.

Plenária dos Servidores: No dia 28/10, Fórum e SINDISEAB realizarão plenária para avaliar o último período de governo (Requião/
Pessuti) e discutir a conjuntura para o próximo governo (Beto Richa). Vamos elaborar pauta de reivindicações e plano de luta.
Outras informações serão enviadas em breve. Aguardem e Participem!
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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).

Um sindicato forte e mais representativo numericamente significa mais força para lutar pelas reivindicações dos servidores. Por
isso todos os servidores o Quadro Próprio do Poder Executivo que estão sem representação sindical, estão convidados a
ingressar no SINDISEAB!

Periodicidade Mensal
Base de cálculo 1% (um por
cento)

Nome do
servidor:

RG:

Órgão:

Local/Setor
de Trab.:

Banco:

CPF:

Unidade:

Situação:  (  ) Aposentado/Pensionista  (  )Ativo

Data de
Nascimento:

Município:

Agência:
Conta
Corrente:

End.
Trabalho:

Bairro:

Cep:

End.
Resid.:

Bairro:

Cep:

E-mail:

Telefone:

Cidade:

Telefone:

Cidade:

Mensalidade
Sindical

Valor Mensal
R$

AUTORIZAÇÃO
Autorizo a descontar 1% de meus vencimentos, com base no artigo 7º, alínea “A”, do Estatuto Social do
Sindi/Seab, correspondente a importância mensal de
R$: _________________________ ( ______________________________ ), diretamente de minha folha de
pagamento (olerite), ou alternativamente, de minha conta bancária.

Data: ____/____/______ Assinatura do Servidor: ___________________________________

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

CONSIGNATÁRIA
SINDISEAB - SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, FUNDEPAR E AFINS.

Não lute sozinho filie-se ao SINDISEAB!

Por que se associar ao SINDISEAB?
Ao filiar-se ao SINDISEAB você contribui para a organização da

classe trabalhadora (servidores públicos), lutando por melhores
condições de trabalho, salários (remunerações), qualidade de vida,
cidadania, resultando em mais e melhores serviços públicos.

Também, participa-se de campanhas salariais; aprimora-se
profissionalmente, ocupando cargos diretivos; exercita-se a cidadania
(defesa dos direitos e cumprimento dos deveres); participa-se de cursos,
congressos, seminários e viagens, comissões, grupos de trabalho,
cargos representativos; utiliza-se de serviços (convênios) e assessoria
jurídica (ações judiciais); dentre outros.

Como filiar-se ao SINDISEAB?
Entre em contato com o SINDISEAB (Estadual), Núcleos Sindicais ou

representações nos locais de trabalho, para preenchimento de ficha cadas-
tral, anexando cópia de Carteira de Identidade (RG) e último contracheque.

Você pode acessar nosso site: www.sindiseab.org.br ou ainda
preencher a ficha que está logo abaixo e encaminhar por fax ou correio à
sede do sindicato, com os documentos necessários.

Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14
às 18 horas. Endereço: Rua Dr Manoel Pedro, 729 - Cabral - CEP: 80035 -
030 - Curitiba/PR - Fone/Fax: (41) 3253 6328. E-mail:
sindiseab@sindiseab.org.br

>> 85 Servidores
serão enquadrados

Com mobilização e luta as coisas
andam. As plenárias regionais e o
acampamento/vigília dos servidores já
trazem resultados. SEAP e PGE
publicaram um despacho em conjunto
no Diário Oficial N° 8309 – 22/09/2010
(disponível em nosso blog) deferindo
enquadramento para 85 servidores. O
ato ainda precisa da assinatura do
governador para que seja implantado
em folha de pagamento.

Dos 85 servidores beneficiados 27
são associados do SindiSeab e a
maioria faz parte da nossa base
sindical.

O Sindi/Seab fará uma plenária
para tratar do tema ainda em outubro,
com a atualização de todas as
informações sobre o assunto.

A luta dos desenquadrados
também envolve a tabela salarial com
as Classes Especiais (A1 e A2) para
aqueles servidores que não
conseguirem o enquadramento pelos
critérios exigidos pela PGE e SEAP.

Saiba mais sobre os assunto em
nosso blog, clique no link
“desenquadrados” e fique por dentro.
Em nosso blog você também pode
deixar seu comentário, acesse
www.sindiseab.org.br/blog.

As conquistas são alcançadas
com muita luta e dedicação, venha
fazer parte do time do SINDISEAB,
associe-se!

Com organização,
mobilização e luta
conquistaremos
nossos direitos!
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:: Desenquadrados: Os processos ficarão
concentrados na SEAP, onde os procuradores também
farão suas análises. Existem em torno de 1400 processos,
dos quais 600 já foram analisados. Os processos com
falta de documentação e que não se enquadrarem nos
critérios definidos pela PGE, serão devolvidos aos
interessados com as devidas orientações.

:: Promoções e Progressões: De acordo com a
SEAP, as análises de documentos devem terminar em
setembro e a implantação deve ocorrer na folha de
pagamento de outubro. O Fórum solicitou novamente que
o Decreto 7774 seja reeditado para contemplar os Agentes
de Apoio e Execução.

:: Gratificações: A SEAP informou que está fazendo
estudo para que os servidores contribuam sobre o valor
das gratificações, para que possam levá-las para a
aposentadoria. O Fórum solicitou que as gratificações
sejam corrigidas e reajustadas de acordo com a data-
base.

:: SAS: O Fórum entregou documento com adendos
ao Plano Diretor de Saúde Ocupacional (PDSO) de autoria
do governo, que hoje se encontra na Casa Civil. O FES
pede que haja participação dos servidores na gestão do
Plano, que possua estrutura própria e que se garanta a
insalubridade e periculosidade.

:: SAS-Cascavel: Foi solicitada a anulação da
licitação, já que o único participante foi o Hospital Santa
Catarina que já fornecia um atendimento precário pelo
SAS.

:: Clausulas sociais: Foi solicitado que o estado
reformule os auxílios transporte, creches e alimentação,
como já ocorreu para os educadores.

Fórum: Veja o resultado da vigília dos servidores

Dois pontos
principais foram
abordados nessa
r e u n i ã o :
ParanáPrevidência
e terceirizações no
serviço público.
::PRPrevidência:
O TC formou uma
comissão, liderada
pelo conselheiro
F e r n a n d o
Guimarães, que
fará uma auditoria
econômica e
atuarial na

ParanáPrevidência e dentro de 120 dias finalizará um
relatório completo da instituição. Hermas garantiu que
o documento será repassado ao Fórum.

:: Tercerização no setor público: O entendimento
do Fórum e do TC é semelhante de que nos serviços de
função do Estado não se deve ter trabalhadores
terceirizados e sim servidores de carreira
desempenhando essas tarefas. O TC vai fiscalizar as
terceirizações nos estado e não vai permitir que isso
ocorra. Hermas disse que o Tribunal está de portas
abertas para o Fórum.

A tarde ocorreu uma reunião com o assessor
especial do governo, José Maria Correia, para agendar
uma audiência com o governador e já adiantar e
encaminhar a pauta de reivindicações do Fórum.

José Maria adiantou que as promoções e
progressões devem ser implantadas na folha de outubro.
Disse ainda que o governador deve agendar uma reunião
com o Fórum na semana de 20 à 24 de setembro, e
que na oportunidade deve anunciar novidades para os
servidores. Convidou a todos para participarem da
"escolinha" do dia 21/09, data em que a secretária Maria
Marta fez apresentação sobre ações do governo para
os servidores.

Comissão que

foi à Escolinha

c o b r a r

audiência com

o governador

>> Reunião com Munir Karan -
ParanáPrevidência

Para finalizar a rodada de reuniões a última agendada
foi com a ParanáPrevidência. Uma comissão do Fórum
esteve na instituição e levou as principais queixas dos
servidores, como pessoas que não conseguiram se
aposentar pela EC 43 (aposentadoria especial),
preocupações com o sistema de financeiro, convênios,
entre outros. A direção da ParanáPrevidência se
comprometeu em revisar os processos que tiverem
problemas em relação a EC 43.

>> Reunião com Desembargador
Sérgio Arenhardt - Tribunal de
Justiça do PR

A grande queixa do Fórum foi em relação a
morosidade da justiça paranaense. Muitos processos
como o da 2ª promoção/progressão ainda não foi nem
distribuído. Sérgio se comprometeu em agilizar o
julgamento e disse ainda que o CNJ (Conselho Nacional
de Justiça) está orientando os Tribunais para que tornem
o poder judiciário mais acessível a população, e também
afirmou estar a disposição para receber o Fórum.

Terça-feira - 14/09/2010

>> Resumo da Reunião com a SEAP

Foto | Sinteemar

Quarta-feira - 15/09/2010

>> Reunião com José Maria Correia

Quinta-feira - 16/09/2010

>> Reunião com Hermas Brandão -
Tribunal de Contas do Estado

Foto | Sinteemar Foto | Sinteemar
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>> Notícias do Jurídico

Na última sexta-feira de cada mês é realizada a
reunião do coletivo jurídico, na sede do SINDISEAB.
Se você quer participar entre em contato com a
coordenação do coletivo jurídico (Heitor) e confirme
sua presença. No dia 24 de setembro os seguintes
assuntos foram discutidos:

1) Pendências:  os assessores jurídicos
entregarão ou enviarão via email até a próxima
reunião do Coletivo os relatórios das ações
individuais e de algumas coletivas/plúrimas

2) Novas ações: Serão propostas três novas
ações sobre a contribuição previdenciária.

Uma refere-se a restituição dos valores cobrados
indevidamente e contra a decisão judicial que fixou
a alíquota em 10%, abrangendo todos os
contemplados na ação judicial originária.

Uma segunda ação será para os associados
da extinta Fundepar, já que a decisão judicial não
foi aplicada a todos por equivoco da SEAP/
Fundepar. Também serão questionados os valores
descontados nos últimos cinco anos. Essa ação
será destinada, exclusivamente, aos nominados
que continuam a pagar a contribuição de 14% ao
invés de 10%.

A terceira ação abrangerá os novos associados.
3) Decisões judiciais
Promoção/Progressão: Dr. Guilherme informou

que ganhamos ação da 1ª promoção/progressão
(autos nº 870/2008). São 261 associados que serão
beneficiados, o valor ainda será calculado na
liquidação da sentença.

Insalubridade: As duas ações sobre o
adicional de insalubridade, uma coletiva e outra
individual também tiveram decisões a favor dos
trabalhadores e estão na fase de execução judicial.

Conversão do tempo insalubre: 14
associados tiveram êxito nessas ações e terão o
tempo de serviço convertido. As certidões do INSS
já foram entregues aos interessados. Existem
outros casos em que Dr. Jackson repassou petição
para os associados acompanharem o andamento,
nas comarcas do interior.

FGTS: Várias execuções do FGTS estão sendo
marcadas. Dr. Guilherme fará relatório atualizado
de todas as ações de Fundo de Garantia.

Leia a ata enviada aos dirigentes/núcleos
sindicais.

No dia 13 de setembro, no SINDISEAB, foi
realizada uma reunião para discutir a
constituição de uma cooperativa de crédito
mútuo dos servidores públicos.
Os temas debatidos, foram:
1) Apresentação do sistema Cescoper;
2) Passos para se criar uma cooperativa de
crédito no Brasil;
3 ) Deliberações e encaminhamentos.
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) vai prestar toda a assessoria
necessária para que concretizemos o sonho de fundar nossa COOPERATIVA DE CRÉDITO
SOLIDÁRIO.

A decisão dos servidores presentes foi pelo levantamento de informações, Projeto de Viabilidade
Econômica/Plano de Negócios e também se a nossa cooperativa terá abrangência estadual ou num
primeiro momento, abrangerá apenas Curitiba e Região Metropolitana.

Todos os interessados no COOPERATIVISMO de CRÉDITO estão convidados a aderir, bastando
ligar e colocar-se à disposição: (41) 3022 8009 ou 3253 6328 (Maria, Elci, Heitor ou Roberto ) ou pelo
email: sindiseab@sindiseab.org.br

>> Cooperativa de crédito mútuo dos servidores públicos

Parceria

Instituto das Águas do ParanáSINDISEAB

Primeira Etapa
21 e 22 de outubro de 2010
Pré-Encontros com moderadores
dos Núcleos Sindicais e
representações por local de
trabalho.

Segunda Etapa
03 a 13 de novembro de 2010
22 Encontros Regionais dos
trabalhadores do Sistema SEMA.

SEMINÁRIO
17 e 18 de novembro de 2010
Seminário Estadual do Sistema
SEMA: Visões, Valores e
Perspectivas, em Curitiba-PR.

As orientações gerais e as dinâmicas propostas são de responsabilidade do Coletivo de Formação.

Contatos: SINDISEAB | Email:sindiseab@sindiseab.org.br | telefone: (41)3022 8009


