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Fórum das Entidades Sindicais convoca
8 de abril é dia de mobilização!
No dia 08/04/2011, a partir das 14h, em frente ao Palácio das Araucárias, o FES (Fórum das Entidades
Sindicais) promove uma plenária geral dos servidores estaduais do PR.
Às 15h está agendada uma mesa de negociação com a SEAP, para  que se tenha uma resposta à pauta
de reivindicações do Fórum.

Leia mais na página 4.

No dia 18 de março foi realizado o
I Encontro Estadual do SINDISEAB
em 2011. Foi apresentado o vídeo
documentário produzido pelo
SINDISEAB em parceria com a Quem
TV, sobre os 22 anos do sindicato,
cada dirigente presente levou uma
cópia do vídeo para seu núcleo.

Também foi realizada análise de
conjuntura política e econômica, com
Cid Cordeiro do Dieese e com Roberto
Andrade, diretor do SINDISEAB.
Contamos com a presença do
Secretário do Meio Ambiente, Jonel Iurk,
que trouxe sua equipe para falar com
os participantes.

SINDISEAB realiza primeiro encontro do ano

De acordo com o secretário, serão
feitos ajustes institucionais no sistema
SEMA adequando sua estrutura
administrativa com a criação de
coordenadorias de educação
ambiental, mudanças climáticas e de
planejamento, segundo proposta da
Agenda Ambiental.

Ainda segundo Jonel, será feito
guichê único para as instituições do
sistema SEMA nos regionais, e se
possível serão juntadas fisicamente.
Será montada uma sala de
atendimento ao usuário em cada local,
para os cidadãos, será reforçada a
política de auto declaração frente às

Na parte da tarde os temas
discutidos foram: criação da Adapar,
desenquadrados e informes gerais.

O SINDISEAB entregou a todos
os dirigentes sindicais o relatório
atualizado das ações judiciais
coletivas.

Também foi entregue aos
dirigentes uma pasta A-Z para que
todos os núcleos sindicais possam
organizar e manter um arquivo com
os documentos e informações do
sindicato.

Portanto procure o seu
representante sindical para ter
acesso a todas informações
sindicais e acesse nosso site.

Leia mais na página 2

responsabilidades ambientais e
cobrada a responsabilização dos
técnicos frente às suas declarações
por escrito como forma de estabelecer
uma relação de confiança entre o
poder público e usuários.

Além do secretário participaram do
encontro o presidente do Instituto das
Águas do Paraná, Márcio Nunes, o
presidente do Instituto de Terras,
Cartografia e Geociência, Amílcar
Cabral e o diretor do Instituto Ambiental
do Paraná, Antenor Pinheiro.

Os representantes do governo
ressaltaram a importância do trabalho
em conjunto e defenderam uma maior

integração entre os órgãos e os
regionais do interior do estado.

Reconheceram a importância dos
servidores do Sistema SEMA na
execução dos programas do governo.
Por último, as autoridades assumiram
compromisso de mensalmente
reunirem-se com a direção do
SINDISEAB para verificar a
implantação das reivindicações  e
propostas  contidas no documento do
Seminário do Sistema SEMA,
realizado em novembro de 2010,
entregue às autoridades.
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Cada vez mais o servidor público
estadual tem o conhecimento de que
os seus direitos só estão
assegurados a partir de uma correta
interpretação das suas "leis de
regência".

Da mesma forma que direitos não
podem ser criados sem observar a
hierarquia das normas, cujo norte é
a Constituição Federal, eles também
não podem ser subtraídos ou
protelados.

O trabalhador dito CELETISTA
pode há muito tempo se aposentar
em condições especiais (em regra,
com tempo menor de contribuição)
quando tiver trabalhado em
situações de risco, perigo ou dano à
sua saúde ou vida. Todavia, em
razão de uma omissão criminosa
dos governantes e representantes
do povo paranaense, tal garantia não
amparava o funcionário público
estadual.

A direção do SINDISEAB, após
deliberação no Coletivo Jurídico,
optou por ingressar com Mandado de
Injunção, que é o remédio
constitucional dirigido ao Supremo
Tribunal Federal destinado a suprir
lacunas legais, em instância única,
visando estender aqueles direitos
que já amparavam os trabalhadores
vinculados à CLT para nossa base
associativa.

Em tempo recorde o pedido foi
deferido e atualmente, a partir do
encaminhamento normal do
processo de aposentadoria (sempre
acompanhado de comprovante de
exposição aos agentes insalubres e/
ou perigosos e ficha de filiação no
sindicato) os sócios do SINDISEAB
podem obter sua aposentadoria com
redução substancial no tempo de
contribuição, ou seja a aposentadoria
especial.

Saudações Sindicais.
Guilherme Manna Rocha

Assessor Jurídico do SindiSeab.

Aposentadoria Especial
dos Servidores Públicos

Obs. Para entrar com pedido de

aposenadoria especial o servidor deve

solicitar diretamente no RH do seu órgão.

O SINDISEAB participou das
discussões junto com servidores
da SEAB para dar base para um
documento que foi protocolado na
Secretaria de Agricultura. Este
documento/ofício contém as
propostas e análises dos
servidores sobre a Adapar, que
também foi apresentado durante
o I Encontro Estadual do
SINDISEAB.

A reivindicação é que se
garanta que a ADAPAR seja criada
apenas após audiência pública e
discussão com os trabalhadores,
uma vez que o projeto de criação
da Agência será encaminhado separadamente ao da carreira. Foi informado que a solicitação da criação da
Agência para as instâncias competentes, ainda não foi feita.

Na quinta-feira (31/03), será apresentado o texto final sobre a Adapar, 14h, na Seab, para todos os servidores
interessados.

>>Adapar também foi assunto do I Encontro Estadual do SINDISEAB

>> SEAP revê enquadramento
A SEAP apresentou aos diretores

de recursos humanos setoriais no
dia 29/03, o parecer/PGE n° 29/2011
que  invalida o enquadramento dos
servidores do QPPE.

Encaminhamentos da SEAP
Os servidores que estão na 3ª e

4ª lista serão notificados sobre a
inconstitucionalidade.

Os processos que estavam em
análise serão todos indeferidos e os
servidores notificados.

Os servidores já enquadrados
também serão notificados e cada
situação será analisada de acordo
com o recurso apresentado.

TODOS serão notificados  e
terão o prazo de 15 dias para
apresentar recurso.

Atenção! Só assine a
notificação no protocolado
respectivo. Tire fotocópia
integral do processo e envie ao
SINDISEAB com a procuração
assinada para elaboração do
recurso e/ou ação judicial.
(Procuração disponível em nosso
site no link Documentos/Download
“Desenquadrados: Procuração
Enquadramento”)

Posição do SINDISEAB
O SINDISEAB desde já coloca à

disposição dos associados suas
assessorias jurídicas (sede e interior).

"O governo estadual com este
parecer da PGE/SEAP, impõe aos
servidores e à sociedade paranaense
uma realidade de insegurança jurídica,
já que para o governo anterior o
enquadramento era constitucional e para
o atual é incostitucional", explica Heitor
Raymundo, coordenador do coletivo
jurídico e diretor do SINDISEAB.

O parecer da PGE/SEAP está
disponível em nosso site no link
D o c u m e n t o s / D o w n l o a d s
“Desenquadrados: Parecer invalidação
do enquadramento”.

Assim, a reunião  do FES/SINDISEAB
com o Governo que será realizada no dia
08/04, torna-se fundamental e importante
para que posssamos demonstrar nossa
insatisfação e repúdio à posição adotada
pela SEAP/PGE

Contamos com a presença dos
servidores na plenária intersindical que
será realizada em frente ao Palácio das
Araucárias a partir das 14 horas do dia
08/04 (sexta-feira).

Outras informações estaremos
repassando oportunamente.

>>Eleições da
Assema

Nos dias 28 e 29 de abril serão
realizadas as eleições da
Assema (Associação dos
Servidores da SEMA).

Este ano duas chapas
estarão concorrendo, uma com
a liderança de Mário R. Kulik, do
IAP de Francisco Beltrão e outra
com Rui da Silva, do Águas
Paraná de Curitiba.

O trabalho associativo é
fundamental para a ação sindical,
por isso o SINDISEAB conclama
para que todos os servidores
sócios da Assema participem
destas eleições.

Faça sua parte!
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>> O que comemorar no Dia Mundial da Água?
Histórico

O "Dia Mundial da Água" foi
criado pela Assembléia Geral da
Organização das Nações
Unidas em 1993, declarando
todo o dia 22 de Março de cada
ano como sendo o Dia Mundial
da Água, de acordo com as
recomendações da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento
contidas na Agenda 21.

O Dia Mundial da Água é uma
data que acaba servindo para
uma reflexão sobre a situação
deste bem natural tão
importante para a vida no
planeta. "Isso gera a
possibilidade de assumirmos
compromissos de trabalhar para
evitar a degradação da qualidade
das águas do Estado, garantindo
assim uma boa perspectiva para
o futuro", explica o Coordenador
de Recursos Hídricos e
Atmosféricos da SEMA,
Eduardo Felga Gobbi. O
Coordenador do Mestrado em
Ciência e Tecnologia Ambiental
da UTFPR, Júlio César
Rodrigues de Azevedo
complementa "este dia passa
ser importante, pois, pelo menos
em um dia no ano a sociedade
(comunidade científica, política,
pública e demais) está falando
sobre o mesmo tema, que é
Água".

Como estão as águas
do Paraná

Para Gobbi, a qualidade das
águas dos mananciais do
Paraná é boa, mas os dados
mostram que vem ocorrendo
uma piora nessas águas, "isso
se dá em função do crescente
incremento populacional nas
bacias de mananciais, sem que
os investimentos em coleta e
tratamento dos esgotos
pudessem acompanhar",
explica.

Azevedo fala que foram
realizadas melhorias da
qualidade das águas dos
mananciais no Paraná, "mas os

investimentos são pequenos
perto do crescimento
populacional, da ocupação do solo
e da poluição gerada durante
anos", ressalta.

Com relação ao
questionamento do SINDISEAB
sobre a qualidade das águas no
Paraná, Gobbi explica que de uma
maneira geral os rios nas regiões
de maior concentração
populacional tiveram uma piora na
qualidade das águas desde que
se iniciou o monitoramento de
forma regular. Luiz Tarcísio
Mossato Pinto, diretor presidente
do IAP, afirma que o
monitoramento auxilia na
fiscalização e deve ser contínuo,
"a qualidade da água é
extremamente variável, ao longo
do dia, dos meses e dos anos".
"A qualidade da água depende
muito da quantidade de chuvas,
que num primeiro momento pode
promover uma maior carga de
poluição no leito dos rios e lagos
e logo após promover uma
diluição destas", explica, Luciana
Sicupira, Diretora de Estudos e
Padrões Ambientais do IAP.

Ações Públicas
realizadas pelo governo

em prol das Águas
Os municípios que tem

mananciais em seus territórios
receberam do governo estadual,
em 2010, R$ 70 milhões de reais
para gerenciar e preservar suas
águas, para 2011 o montante
previsto é de R$ 75 milhões. Estes
recursos são advindos dos
impostos pagos pela população.

Enéas Machado, diretor de
Bacias Hidrográficas do Águas
Paraná, informou que está se
retomando o processo de
implantação do Sistema Estadual
de Recursos Hídricos. Além
disso, a SANEPAR vem
recebendo recursos do Programa
de Aceleração do Crescimento e
do Programa de Despoluição de
Bacias Hidrográficas gerenciado
pela Agencia Nacional das Águas.
"Estamos buscando recursos

para obras de drenagem,
controle de enchentes e de
erosão, trabalhando na
montagem de um sistema de
alerta para eventos críticos e
ainda em conjunto com outros
órgãos do Estado, implantando
o Programa Estadual de Águas
e Saneamento Rural", explica
Machado.

Comitês de Bacias
Hidrográficas

De acordo com
informações do Águas Paraná,
atualmente são 6 os Comitês
de Bacia implantados e ainda
em 2011 os demais 5 Comitês
deverão estar instalados.

Cobrança do uso da
água

O consumidor comum já
paga uma taxa pelo uso da
água, mas o SINDISEAB quer
saber como está a cobrança
da água usada, por exemplo,
na irrigação, ou pela indústria.

Segundo o Águas Paraná,
até o momento, foram
elaborados os diagnósticos das
bacias do Alto Iguaçu e
Afluentes do Alto Ribeira, Tibagi
e Jordão e estão sendo
discutidos no âmbito do
COALIAR o enquadramento
dos corpos d’água e os
critérios de cobrança.

A cobrança pelo direito do
uso da água deverá ser iniciada
em 2012.

Ressalta-se que de acordo
com a legislação paranaense
o setor agropecuário está
isento da cobrança.

Para refletir
Fechamos está matéria

com a frase do professor Júlio
César Rodrigues de Azevedo
da UTFPR:

"Qualidade de vida e
ambiental tem um preço
e já passou da hora da
humanidade pagar por

isso".
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INFORMAFÓRUM

E D I T A L
Pagamento Precatório

No final de 2003 e durante o ano
de 2004 o SINDISEAB quitou
precatório beneficiando seus
associados referente a ação coletiva,
por substituição processual que foi
julgada procedente (autos nº 2206/90,
que tramitou perante a 1ª Junta de
Conciliação e Julgamento de
Curitiba), cujo objeto se referia a
“perda salarial de 21,92% retroativo
a novembro/90 previsto em termo
aditivo à negociação do contrato
coletivo que não tinha sido cumprido”.

Entretanto, alguns associados,
conforme relação nominal que segue
abaixo, não se habilitaram a receber.
Portanto, estamos convocando os
nossos ex-associados do Ex-ITCF os
quais não se habilitaram e não
receberam o direito a reposição
reconhecida pela Justiça Trabalhista,
relação abaixo, para que entrem em
contato com o SINDISEAB visando
receberem o valor devido.

No caso de falecimento, os
herdeiros poderão se habilitar.

AUTOS Nº 2206/90.

ANGELA ALICE ARAUJO
ANTONIO B. CASTRO
ANTONIO CARLOS MOREIRA
ANTONIO MOISES GREGO
DIOGO PERES RODRIGUES
JOAO MARIA DE CAMARGO
JOCEMAR M. WAMBIER
JORGE NOGUEIRA ROSA
JOSUE M. DA ROCHA
LEONEL ALVES OHARA
LINDOLFO SILVERIO
LUIZA MURATA FRANKEN
MARCELINO DE SOUZA
MARCOS G. VALIM
MARCOS A GRALHA
MARTA M. S GONÇALVES
NELSON J. G. SILVA
NILO R. MEDEIROS
ORLANDO MARTINHUK
HAMILTON RIBEIRO ROSA
IONE CASELLA SCPAK
ADELINO ANTONIETTI
MARCIO LUIZ DAMKE

FES tem nova
coordenação

A nova coordenação colegiada do
Fórum das Entidades Sindicais
(FES) foi eleita na manhã da quinta-
feira (17/02), e terá a duração de dois
anos. A coordenação geral ficará
nas mãos da professora Marlei
Fernandes da APP-Sindicato, Heitor
Raymundo do SINDISEAB será o
coordenador de comunicação e
Éder Rossato do Sinteemar fará a
coordenação financeira.

Índice de reajuste - O índice
proposto pelo FES para o reajuste
salarial é o INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) referente à
inflação do período (abril de 2010 a
maio de 2011), mais ganho real.
Esse índice será calculado pelo
Dieese, e deve ultrapassar os 6%.

Plenária Geral dos Servidores
- Está marcada uma nova rodada
de negociação com a SEAP para o
dia 08/04 quando o governo dará
respostas para a pauta de
reivindicações já protocolada e
discutida em outras reuniões desse
ano. No mesmo dia, às 14h em
frente ao Palácio das Araucárias
será realizada a primeira plenária
geral dos servidores públicos
estaduais promovida pelo FES.

Plenárias Regionais - Durante
o mês de abril serão feitas cinco
Plenárias Regionais nas principais
cidades do Paraná (Maringá,
Londrina, Guarapuava, Ponta
Grossa, Cascavel)

Pauta unificada
defendida pelo FES

- Reajuste Salarial;
- Concurso Público;
- Melhoria do SAS e da
ParanáPrevidência;
- Benefícios sociais;
- Promoção, progressão e
desenquadrados;
- Reajuste e incorporação das
gratificações;
- Câmara Permanente de
negociação.

>> Projeto Mutirão
Neste ano a CUT Paraná retoma

o projeto ORSB (Organização e
Representação Sindical de Base)
com nove turmas em todo o estado.
Cada turma terá em média 35
participantes, entre dirigentes
liberados e da base,entre outros.

O curso terá três módulos de dois
dias, com carga horária de 16 horas
cada módulo.

Regionais Curitiba,
Metropolitana e Litoral
Trabalhadores Não Liberados
1º Módulo: 02 e 03 de Abril de 2011
Contatos: Samuel - Simencal: 41
9824.1974;simencal@brturbo.com.br.
Pierin - Sindpd: 41 9685.3318;
czpierin@gmail.com.

Regional Centro Sul
1º Módulo: 02 e 03 de Abril de 2011
Contato: Jorge de Jesus Lopes –
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Candói: 42 8813.6464;
jorgedejesuslopes@hotmail.com]

Regional Centro Oriental
1º Módulo: 07 e 08 de Abril de 2011
Contato: Jefferson Palhão (Miudinho)
- Metalúrgicos Ponta Grossa: 42
3025.1717.

Informações e Inscrições
As despesas de hospedagem e

alimentação no curso serão

>> Escola Sindical SUL/CUT

O Curso DPPAR
(Desenvolvimento, Políticas Públicas
e Ação Regional) será realizado na
Escola Sindical Sul no primeiro
semestre de 2011. O DPPPAR é um
instrumento da CUT para o debate
permanente sobre a Plataforma de
Desenvolvimento, vinculado à
estratégia de intervenção em políticas
públicas da Central.

financiadas pela CUT.
O SINDISEAB, arcará com as

despesas com lanche na viagem e
transporte, se houver. Entre em
contato com Maria Auxiliadora (41)
3253 6328 ou pelo email:
maria@sindiseab.org.br.

Inscrições: Devem ser feitas
com os representantes citados, com
cópia para a Secretaria de Formação
da CUT-PR. Qualquer dúvida entrar
em contato com a Formação da CUT-
PR pelo telefone (41) 3232 4649 ou
e-mail formacao@cutpr.org.br.

Critérios
- Disponibilidade para participar de
todos os módulos.
- Cumprir com as obrigações e tarefas
demandadas pelo curso.

1º módulo de 4 a 7/04,
2º módulo de 16 a 19/04 e
3º módulo de 27 a 30/07.

O SINDISEAB já reservou uma vaga, caso tenha interesse em
participar entre em contato com a tesoureira, Maria Auxiliadora (41)
3253 6328 ou maria@sindiseab.org.br.


