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um Jornal em defesa da cidadania, do serviço público e dos servidores

Vitória do
SINDISEAB:
Liberação de
dirigente é
garantida na
justiça. pág. 2
Veja a
retrospectiva das
atividades sindicais
de 2011
pág. 4 e 5

Aposentados do
SINDISEAB formam
coletivo
pág. 6

Mobilização
contra
privatização

No dia 5 de dezembro centenas de servidores,
estudantes e representantes da sociedade civil
organizada ocuparam as galerias da Assembleia
Legislativa para protestar contra o PL 915
que regulamenta as Organizações Sociais. Na
visão dos trabalhadores é mais uma forma de
privatização dos serviços públicos.

Mensagem de Natal

Leia mais na pág 8.

De mãos dadas, como irmãos,
Seguiremos caminhando,
Velhos companheiros que somos,
A nossa luta enfrentando.

Façamos os nossos votos
Para outro ano enfrentar,
Tendo sempre a mesma garra,
Que não nos há de faltar.

Sempre olhando à nossa volta,
Os companheiros valorizando,
Estaremos, com certeza,
O futuro conquistando!

Boa dosagem de Fé,
Que nessa jornada não falte.
Otimismo e alegria,
Nossa alma sempre exalte!

Que possamos vencer barreiras
Com orgulho por ter lutado!
Que no balanço final,
Tudo esteja equilibrado.

O SINDISEAB deseja
Um Natal de muita luz,
Graças, bênçãos e alegrias
Emanadas por Jesus!

Recordações carinhosas
Pelo que juntos vivemos.
A união nos deu vitórias,
Sozinhos, nada podemos.

Tendo em mente que sozinhos,
Somos nau desprotegida,
Abracemos um ao outro,
Sigamos juntos, na vida.

Boas Festas e um
Ano Novo repleto
de realizações!

Cursos de formação
são um sucesso
pág. 6

FES organiza
audiência
pública sobre
enquadramento

pág. 7

22 anos
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Autonomia Sindical

Justiça restaura direito das entidades
sindicais de liberação de dirigentes.
A Lei Estadual nº 10.981/94
diz claramente: “é facultado às
entidades sindicais representante dos servidores públicos
estaduais do Estado do Paraná
solicitar às autoridades de maior
hierarquia do órgão de lotação
dos servidores eleitos para o cargo de direção sindical, a liberação dos mesmos.” A autonomia
e liberdade sindicais são direitos
garantidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual
e na Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT).
Mesmo assim, o IAP publicou no Diário Oficial a Portaria n°

234, 21/10/2011, revogando as
portarias 159/2008 e 177/2010
que concediam a liberação do
nosso dirigente, Heitor Rubens
Raymundo, sem qualquer diálogo e de forma unilateral.
O SINDISEAB protocolou o
pedido de reconsideração da
medida, no dia 27 de outubro, e
levou um mês para obter resposta formal de indeferimento.
A Justiça fez justiça!
Apesar dos abaixo-assinados,
moções de repúdio e emails, o
IAP estava irredutível.
Foi uma liminar que garantiu

o direito da entidade sindical. No
dia 29 de novembro, o juiz de direito, Marcos Vinícius da Rocha
Loures Demchuk, deferiu o pedido de liminar do SINDISEAB suspendendo a portaria que afrontava o direito do SindiSeab.
O mandado de segurança foi
impetrado pelo assessor jurídico
do sindicato, Guilherme Manna
Rocha.
O juiz determinou ainda à
“autoridade coatora”, no caso
o IAP, que no prazo de vinte e
quatro horas, “mantenha o afastamento legal do Sr. Heitor Rubens Raymundo, sob pena de
incidir em multa diária no valor

de cem reais”, a incidir a partir
do segundo dia da intimação da
decisão.

marcada nova audiência, da
próxima vez, com a presença do
diretor-presidente do IAP.

Elci, Roberto, Dalpiaz e
representantes do IAP.

SINDISEAB fará dossiê
Para esclarecer e detalhar todos os fatos ocorridos
o SINDISEAB está preparando
um dossiê completo que será
repassado oportunamente. O
documento será divulgado para
todos os trabalhadores da base
do SINDISEAB, ao movimento
sindical, sociedade civil organizada, parlamentares, imprensa e demais interessados no
tema.

IAP estuda
mudanças no
quadro e fala
em abertura
de concurso

Veja o resumo:
Horas-extras
Serão pagas e o IAP entende que
elas são necessárias, portanto,
não serão reduzidas até que haja
concurso público.
Reajuste da Gratificação
por Exercício de
Encargos Especiais (GEEE)
O SINDISEAB cobrou um posicionamento concreto do IAP, afinal,
boa vontade precisa ser comprovada com resultados.
Mudança de sede do IAP
Está definitivamente cancelada. A
negociação com a SANEPAR não
deu certo. A sede do IAP fica onde
está e vai passar por reformas.

Seminário do Meio
Ambiente
Os representantes do IAP não
tinham conhecimento do Seminário Estadual do Meio Ambiente cujo relatório foi entregue,
novamente, ao órgão no dia 18
de agosto de 2011. Prometeram
considerar o documento nas mudanças que estão sendo estudadas no quadro do IAP para atrair
profissionais para concursos. O
SINDISEAB se prontificou a entregar novas cópias do relatório
a ser utilizado nos debates internos, pois já é um diagnóstico
preliminar da situação.
Concurso Público
A expectativa é que seja aberto concurso público em 2012.
O SINDISEAB solicitou cópia do
documento interno que solicita ao governador Beto Richa a
contratação de servidores para
IAP, Sema, ITCG e Instituto das
Águas. O IAP ficou de repassar
ao sindicato.
O SINDISEAB solicitou que seja

´

O SINDISEAB foi recebido no
IAP no dia 22 de novembro. A
chefe de gabinete, Ana Cecília
Nowacki, e o diretor administrativo e financeiro, Antenor de Matos
Pinheiro, representaram o diretorpresidente do IAP, Tarcísio Mossato Pinto, que não compareceu.

giro

nOTÍCIAS DOS LOCAIS DE TRABALHO

Desenquadrados Reunidos em Maringá
No dia 18 de novembro, os desenquadrados com apoio do
Fórum das Entidades Sindicais (FES), reuniram-se em Maringá. Nosso dirigente Donizetti Silva coordenou o evento.
Veja o que foi deliberado:
• Eleição de coordenadores regionais;
• Continuar a mobilização política usando os documentos
padrão preparados pelo FES: carta às autoridades e histórico do desenquadrados.
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´jurídico

Balanço do Coletivo Jurídico
2011 foi um ano de muito trabalho para o setor jurídico do SINDISEAB. Nossas
assessorias jurídicas foram
descentralizadas para as macros-regiões de Paranavaí e de
Umuarama com a contratação
de escritórios de advocacia locais, além do atendimento em
Curitiba pelas nossas duas assessorias.
Pagamento de
precatórios
Das ações já em trâmite estamos agilizando o pagamento
dos precatórios referentes aos
autos 1.680/89, tendo como
beneficiários/autores servidores
associados da SEAB. E também
será pago os precatórios dos
autos 599/91 que beneficiam
vários servidores associados do
meio ambiente (letras P a Z).

novas ações em 2011
Ação de enquadramento
Cobra o enquadramento dos servidores que
não tiveram seus pedidos administrativos deferidos, além de uma indenização pela disfunção exercida durante os últimos 05 anos.
Ação de extensão do Decreto
7774/2010
Para que os Agentes de Apoio (AA) e Execução
(AE) também tenham seu direito à progressão
por antiguidade reconhecido na mesma forma dos agentes profissionais, de forma retroativa a data de junho/2010. A retroatividade
deverá ser aplicada aos Agentes Profissionais
(AP) que tiveram implantado este direito em
dezembro de 2010.
Ação de redução da contribuição
previdenciária de 14% para 10%
Beneficiando os associados do SINDISEAB
que não foram contemplados na 1ª ação e
os novos associados.

Ação de implantação/pagamento
da Gratificação pelo Exercício de
Encargos Especiais (GEEE)
Para os novos contratados da SEAB e ITCG que
não tiveram seu direito implementado via administrativa.
Ações de resgate da GEEE
Beneficiando os servidores que tiveram corte
da GEEE quando se aposentaram.
Ação de pagamento/indenização de
horas extras
Beneficiando os associados do meio ambiente que fizeram horas extras e não tiveram seu
pagamento e/ou tiveram que optar pela GEEE.
Lembramos que os nossos filiados que não
entraram com essas ações e que tenham interesse, poderão fazê-lo bastando acessar o
site do SINDISEAB, verificar a documentação
necessária e nos enviar. Estes associados farão
parte de novas ações judiciais a serem propostas em 2012.

Cálculo para
pagamento
As duas ações da 1ª promoção (autos 27915/0000 e
870/2008 ambas da 3ª Vara da
Fazenda Pública) já tiveram decisão judicial com direito reconhecido em favor dos servidores.
Agora estão na fase de cálculo e
em seguida serão formados os
novos precatórios.

E MAIS...
Alem das ações judiciais
coletivas, outras individuais
foram propostas e o associado interessado está acompanhando em contato direto com
a assessoria jurídica. Nossa
assessoria jurídica também
acompanhou demandas administrativas destacando-se os

inquéritos e sindicâncias.
Portanto, o coletivo jurídico
apoiou, participou e debateu
várias questões no âmbito jurídico na defesa dos interesses de
nossos associados, realizando
no ano de 2011 oito reuniões
coletivas.O Coletivo Jurídico participou das plenárias regionais,
dos cursos de formação, da organização do coletivo dos apo-

sentado, enfim, na medida do
possível, contribuímos para o êxito da gestão sindical neste ano
de 2011.
Como de praxe, no ano de
2012, já no primeiro semestre,
participaremos das plenárias
regionais para repassar às nossas lideranças cópias do relatório das ações judiciais atualizado.

Entenda a contagem de tempo de serviço
Os associados têm muitas dúvidas como fazer a contagem por tempo de serviço. Existem vários fatores a serem analisados para
fechar a conta, que é individual para cada
servidor. Veja o que deve ser considerado:
Acervo - É acrescentar em dobro ao
tempo de serviço, o período de licença
especial não usufruída. Não é permitido
o acervo a partir de 15/12/1998, data da
Emenda Constitucional nº 20, art. 40, §
10, que diz que não pode ser estabelecida
qualquer forma de contagem de “tempo de
contribuição fictício”, por não ser tempo
efetivamente trabalhado. Ao servidor

celetista, transformado em estatutário,
em 1992, pela Lei nº 10.219, o acervo é
permitido de 21/12/1992 à 20/12/1997.
Averbação - É acrescentar para os efeitos
de contagem de tempo de serviço, o tempo
trabalhado celetista, estatutário de outro
Poder, serviço militar, religioso, atividade
rural, ou de outra esfera de Governo.
Tempo Convertido - É o tempo celetista
trabalhado em condições insalubres. Este
tempo pode ser trazido para a contagem de
tempo de serviço do servidor público, desde
que comprovado mediante certidão emitida

pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS. Porém, não é considerado
para os demais efeitos legais, como férias,
adicional, licença especial e outros.
Tempo Paralelo de
Concomitante - É o tempo trabalhado
em mais de um emprego ao mesmo tempo.
É utilizado para a contagem de tempo de
serviço, desde que não coincidente com o
tempo estatutário.
Para saber os procedimentos necessários
e informações mais detalhadas, consulte
o portal do servidor: www.portaldoservidor.
pr.gov.br.
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Balanço das atividades sindicais de
janeiro

483/2010 com mudanças no plano de custeio da instituição estava
definitivamente retirado de pauta.
Mas deve-se fazer um substitutivo,
que deve ser repassado aos conselheiros. Garantiu também que não
haverá aumento da alíquota para os
ativos.

29/03

1ª Reunião com a Seap, em janeiro

Seap revê enquadramento com
o parecer da PGE 29/2011 todos
os enquadramentos realizados em
2010 são considerados inconstitucionais.

FEVEREIRO
SindiSeab inicia rodadas de negociação com governo (Seap, Seab,
Iap e Sema) na pauta: desenquadrados, horas extras, promoções e
progressões, reajuste da GEEE (Gratificação por Exercício de Encargos
Sociais), entre outros.

Ambiente, Jonel Iurk, 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, estiveram no
Encontro e se comprometeram
a encaminhar as demandas do
relatório do Seminário do Meio
Ambiente realizado em 2010.

Coletiva do presidente da
ParanaPrevidência, Jayme de
Azevedo Lima, aos jornalistas
do FES

16 e 17/02

ABRIL
08/04

JUNHO
07/06
Governo apresenta proposta de
novo sistema de saúde para servidores. FES faz avaliação, mas projeto não sai do papel.

29/06
Eleitos os 6 representantes dos servidores na ParanaPrevidência, indicados pelo Fórum das Entidades
Sindicais (FES).
Conselho de Administração
Para representar os servidores da
ativa. Titular – Heitor Rubens Raymundo. Suplente – Mário César
Monteiro
Para representar os servidores aposentados. Titular – Vilma Terezinha
de Souza Pinto. Suplente - Cesar
Conrado de Souza Neto
Conselho Fiscal
Titular - José Maria de Oliveira. Suplente - Nelson Martins Garcia

1ª Reunião com a diretoria do
IAP, em fevereiro

Plenária do FES - Com
participação do Secretário de
Administração e Previdência,
Luiz Eduardo Sebastiani

MOBILIZAÇÃO DO FES EM FRENTE
AO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS E
REUNIÃO COM SEAP. LUTA PELO
REAJUSTE ANUAL - DATABASE

MAIO

1ª Reunião com a Seab, em
fevereiro

Eleita a nova coordenação do
Fórum das Entidades Sindicais
(FES) com Heitor Raymundo do
SINDISEAB, Marlei Fernandes da
APP-Sindicato, e Éder Rossato do
Sinteemar

SINDISEAB denuncia situação precária dos Postos de Fiscalização
Sanitárias e Fitossanitárias (PFSF),
mais conhecidos como "Barreiras".
Deficiência estrutural, móveis, equipamentos, veículos, serviços de
apoio, segurança, alojamento, alimentação, entre outros.

MARÇO
18/03

Posto de Fiscalização
em Itaguajé, exemplo de
precariedade das barreiras

1ª Reunião com a Sema, em
fevereiro

07/02
O presidente da ParanaPrevidência afirmou que o projeto de lei

19/05
I Encontro Estadual do
SINDISEAB: Secretário do Meio

Aprovado reajuste geral de 6,5%
(Lei nº 16.814 de 19/05/2011).

Cesar, Mário, Vilma e Heitor,
representantes dos servidores
no Conselho de Administração

JULHO
Plenárias Regionais
Mais de 500 servidores dos 22 núcleos sindicais do interior e organizações por locais de trabalho de
Curitiba participaram das plenárias
regionais, realizadas no período de
4 de julho à 3 de agosto de 2011.
Os eventos foram uma oportunidade de se traçar um raio-x das reivindicações da base sindical.
04/07
05/07
06/07
07/07
12/07
13/07
14/07
18/07
19/07
20/07
21/07
27/07

- Jacarezinho e C. Procópio
- Londrina
- Maringá
- Paranavaí
- Francisco Beltrão
- Pato Branco
- União da Vitória
- Campo Mourão
- Ivaiporã
- Guarapuava
- Irati
- Litoral
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2011
28/07 - Ponta Grossa
01/08 - Foz do Iguaçu

SETEMBRO
02/09
Plenária Sema e ITCG

16/09

Cursos de Formação: “Educação para a Cidadania e Desenvolvimento Sustentável”, oferecido
para associados dos viveiros do IAP,
barreiras da Seab e fábrica de tubos do Instituto das Águas. Total de
134 participantes em suas quatro
edições.

22/11

Atividade do Curso em
Guarapuava

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE
ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS. PROPOSTA CRIAÇÃO DA
COMISSÃO INTERPARLAMENTAR:
SERVIDORES E DEPUTADOS PARA 2012

02/08 - Toledo
03/08 - Umuarama, Cianorte e
Cruzeiro do Oeste

21/07
Plenária IAP e Instituto das
Águas

22 e 23/09
Planejamento Estratégico do
SindiSeab: estratégias políticas e
de gestão devem proporcionar uma
atividade sindical mais eficiente e
eficaz.
Reunião do FES com Seap. Pauta:
Enquadramento, Comissões
para Promoção e Progressão,
Extensão do Decreto 7774/2010
para os AA e AE, Cláusulas
Sociais, e muito mais

AGOSTO
Postos de fiscalização: Cobrança dos servidores traz resultados - Seab anunciou que vai destinar R$ 1 milhão para reformas dos
postos de fiscalização.

09/08

22/09

28, 29 e 30/09
Curso de Formação região de Londrina - 28 participantes.
Solenidade premia vencedores do concurso da logomarca do SindiSeab. 1º
Lugar – Allan Mahet, de São Gonçalo
– Rio de janeiro.

27/09
Fórum vai à PGE para tratar dos
desenquadrados: O Procurador Geral assegurou que ainda em 2011
dará uma solução definitiva para a
situação.

30/09

OUTUBRO
05, 06 e 07/10
Curso de Formação região de Paranavaí - 28 participantes.

19, 20 e 21/10
Curso de Formação região de Guarapuava - 44 participantes.

26/10
Mobilização pelo Dia do Servidor

Plenária do FES: mais de 20
representantes de 12 sindicatos
estiveram reunidos para
discutir e deliberar sobre a
seguinte pauta: Projeto de Lei
das Agências Reguladoras,
ParanaPrevidência, Avaliação
do governo e das negociações,
assuntos gerais

Plenária: Seab, Dioe
e ex-Fundepar

24/08

30/09

NOVEMBRO
09, 10 e 11/11
Curso de Formação região de Toledo
- 34 participantes.

11/11

Reunião mensal de negociação do
FES com Seap.

Reunião mensal do FES com
Seap: anunciado pagamento
do Decreto 7774/2010 para os
Agentes de Apoio e Execução, a
partir de março de 2012

DEZEMBRO
02/12
Reunião e criação do Coletivo de
Aposentados.

13/12
Reunião com Tribunal de Contas,
tema: desenquadrados.

Sai pagamento das promoções e
progressões - Seap (Secretaria de
Administração e Previdência) publicou duas resoluções, uma tratando
da Promoção nº 2238 e outra da
Progressão nº 2239.

31/08

25/11

15/12
Plenária do FES.
Reunião do FES com Seap:
Anunciado o reajuste do auxílio
alimentação para servidores R$ 105,00

22/12 à 23/01
Férias coletivas do SINDISEAB.
Tarde de Integração dos
Aposentados
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Aposentados formam
comissão para
organizar coletivo
Num bate-papo informal e
descontraído, no dia 2 de dezembro, os aposentados do
SINDISEAB tiveram as primeiras ideias para reestruturar o
coletivo. Surgiram várias propostas de atividades de lazer,
viagens, jantares, festas, palestras, cursos,
confraternizações e, como não poderia
deixar de ser, atividades políticas como participação em atos
públicos, mobilizações, ações
judiciais, etc.
O assessor jurídico do sindi-

cato, Guilherme Manna Rocha,
adiantou que é possível entrar
com uma ação judicial pedindo
indenização para as licenças especiais e férias que não foram
gozadas quando o aposentado
estava na ativa. Mas, só vale
para quem se aposentou há cinco anos ou menos.
Para organizar as demandas,
foi formado um grupo composto
por: Lilian Gomes, Aimara Riva de
Almeida, que já integram o Departamento de Aposentados, e
Albari Sebastião Lejambre, Anto-

Aposentados estão animados com
a reestruração do coletivo

nio Dalton Tofolli, Emília Francisco e Maria Marlene Woicecoski.
O agora denominado Coletivo
de Aposentados e Pensionistas
vai se reunir já no dia 15 de dezembro, às 10 horas, na sede do
sindicato para definir quais as
atividades serão realizadas.
Guarapuava

formação

Os novos guerreiros
do SINDISEAB
Os associados que participaram do curso de formação
“Educação para a Cidadania
e Desenvolvimento Sustentável”, oferecido pelo SINDISEAB,
aprenderam a pensar Sociedade, Estado, Meio Ambiente e
Sindicato a partir da perspectiva
dos trabalhadores, não individual, mas coletivamente. A avaliação do sociólogo e formador do
ITEDES, Alexandre J. C. Lima, é
que os participantes têm “grande potencial em tornarem-se
líderes de uma classe transformadora.”
Temas complexos como
Modo de Produção como Fator Determinante nas Relações
Sociais, Estado Moderno, Desenvolvimento Sustentável e
Sindicalismo foram tratados
sob o ponto de vista dos trabalhadores, como protagonistas.

londrina

Ao final, todos tiveram a noção
clara da necessidade social
de reforçar e restabelecer, enquanto há tempo, os laços de
solidariedade entre os trabalhadores.
Os associados saíram se dizendo “guerreiros do meio ambiente”, orgulhosos de serem
associados ao SINDISEAB. “Juntos vamos vencer”, declarou um
barreirista de Itaguajé.
No total, 134 associados dos
viveiros do IAP, barreiras da Seab
e fábrica de tubos do Instituto das Águas, participaram das
quatro edições do curso: Londrina com 28 participantes, Guarapuava com 44, Paranavaí com
28 e Toledo com 34. Faz parte
do planejamento estratégico do
SINDISEAB, para 2012, continuar a política de formação.

Paranavaí

toledo

No final foi feito um sorteio
de brindes e servido um café
para os participantes da reunião.
A reunião geral dos aposentados para o próximo ano já foi
marcada: 28 de fevereiro, às
14:30h, na sede do sindicato.
Informações (41) 3253 6328.
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SAS

Reafirmado novo modelo de saúde

Confirmado
Pagamento do Decreto
7774/2010
A reunião periódica do Fórum
das Entidades Sindicais (FES)
com a Secretaria de Estado de
Administração e Previdência
(Seap), dia 25 de novembro,
teve o seguinte resultado:
Auxílio-alimentação
Deveria ser pago na folha de
novembro. A SEAP alegou que
houve um problema técnico. O
valor corrigido (R$ 105,00) será
pago na folha de dezembro retroativo a novembro.

Representantes do FES
com o secretário de
administração, Luiz
Eduardo Sebastiani. dia 25
de novembro.

Decreto 7774/2010
O benefício será pago ao
Agente de Apoio, Agente de Execução, de Aviação e Penitenciário, em três parcelas: março,
abril e maio de 2012.
Enquadramento

Progressão
Alguns servidores não receberam a progressão na folha de
novembro. A Seap alega falha
“em casos pontuais”. Quem não
recebeu: procure o seu Grupo
de Recursos Humanos Setorial
(GRHS) e se tiver alguma dificuldade, o SINDISEAB.

7

O caso está próximo de uma
resolução. O FES defendeu o
enquadramento e apresentou a
proposta da tabela com classes
especiais ou a implantação de
Gratificação de Atividade de Suporte Técnico (GAST).
A próxima reunião será no
dia 16 de fevereiro de 2012.

“É como consertar o trem de
pouso em pleno vôo”, explicou
o superintendente do Departamento de Assistência à Saúde
(DAS), Fernando Macedo, aos
representantes do FES, no dia
06 de dezembro. O esforço é
para se atender a todos que não
tem como esperar. “Não podemos perder nenhuma vida!”,
afirmou. Casos que necessitam
de atendimento imediato, como
hemodiálise e quimioterapia,
tem sido encaminhados pelo
próprio superintendente para os
prestadores de serviços do SAS
(Serviço de Assistência à Saúde) em Curitiba, mesmo com
os contratos vencidos. Macedo
tem empenhado a palavra com
os hospitais para que atendam,
caso a caso, com promessa de
pagamento posterior. “Não gostaria de sair do cargo sem ter
resolvido isso”, disse ao se referir ao novo modelo. O deputado José Lemos relembrou, na
reunião, do modelo de saúde

elaborado em 2003 que era semelhante ao IPE. Macedo ficou
interessado em estudá-lo.
O contrato com
o HPM é temporário
O atendimento ambulatorial
aos servidores da Macrorregião
de Curitiba no Hospital da Polícia Militar (HPM) só vai ficar disponível 30 dias após a assinatura do contrato com o FASPM, o
que ainda não ocorreu por problemas jurídicos. Macedo afirma que o contrato com o HPM
terá um prazo de 180 dias. A
expectativa é que seja assinado
ainda no mês de dezembro. Se
isso ocorrer, as consultas eletivas ficarão disponíveis a partir
de janeiro 2012. Assim que o
contrato seja assinado, o governo vai divulgar no site: www.sas.
pr.gov.br.
Por enquanto, o HPM continua atendendo somente os casos de urgência e emergência.

Audiência pública cobra enquadramento
No dia 22 de novembro, os servidores estaduais lotaram o plenarinho
da Assembleia Legislativa, onde foi
realizada a Audiência Pública sobre
o Enquadramento dos servidores do
Paraná. A audiência foi um pedido
do Fórum das Entidades Sindicais
(FES) encaminhado pelo deputado
Professor Lemos.
Com o lema “trabalho igual, salário igual” a audiência começou com
uma explanação da coordenadora do
FES e presidente da APP-Sindicato,
Marlei Fernandes, que explicou que
os chamados desenquadrados são
servidores que desempenham função
diversa do cargo de origem, que se
especializaram prestam um serviço
de qualidade, mas recebem salários
baixos em relação a sua formação.
O coordenador do FES e diretor
do SindiSeab, Heitor Raymundo,
disse que a maior ilegalidade é o
governo permitir a disfunção, “hoje
são cerca de 3.500 servidores nesta
situação, as autoridades precisam

ser responsabilizadas. O governo não
pode simplesmente lavar as mãos.
Isso terá repercussão econômica,
pois gera passivo trabalhista”. Na visão do Fórum é possível resolver a
questão, basta boa vontade política
das autoridades.
Em outros órgãos da administração
pública já foram tomadas providências
que resolveram situações idênticas,
como no Tribunal de Contas, Tribunal
de Justiça e Ministério Público. “Agora a realidade mudou em prejuízo dos
servidores”, afirmou Heitor.
Os servidores presentes puderam contar um pouco de suas histórias e em meio a depoimentos emocionados mostraram-se experiências
de luta e dedicação. São servidores
que com um salário baixo comprometeram sua renda familiar para
melhorar profissionalmente, outros
que sofreram até processo administrativo por estarem em desvio de
função. São mais de 20 anos de injustiças que precisam ser corrigidas.

Encaminhamentos:
• Será composta uma comissão de
deputados junto com a coordenação
do FES que vai marcar uma reunião
com o governador e secretários. Todos os deputados serão convidados
a compor esta comissão.
• Foi aprovada e apoiada a proposta

já encaminhada pelo FES ao governo que traz alternativas para
solucionar a questão dos desenquadrados, como a criação de
uma nova tabela do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE),
ou a implantação da Gratificação
(GAST).

Promessa de Solução até fim de março
A coordenadora do FES, Marlei Fernandes de Carvalho, acompanhada de dirigentes do SINDISEAB: Elci, Maria Auxiliadora, Antoninho e Donizétti, com o deputado Lemos, voltaram a conversar com o deputado
Ademar Traiano, líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná.
“Tenho boas notícias, o problema está resolvido. Conseguimos
chegar a um entendimento entre todas as partes envolvidas, e resolvemos o problema. Em 90 dias, a contar de janeiro, o problema será
solucionado”. Segundo Traiano o tempo é para que se construa os
meios jurídicos e administrativos corretos para se efetivar os reenquadramentos de forma definitiva.
Apesar da boa notícia, a mobilização deve continuar. Precisamos continuar atentos e cobrando para que, de fato, tudo se resolva no prazo
informado e que as soluções contemplem a todos!
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Governo vai privatizar Estado
Mesmo com manifestações e resistência do movimento sindical, estudantes e sociedade o governo conseguiu aprovar o PL
915/2011 que trata da regulamentação de entidades como Organizações Sociais, repassando verbas e serviços públicos para
entidades privadas, ou seja, a privatização.
A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou no dia
06/12, em terceira discussão, o polêmico projeto do Poder Executivo que permite ao governo do Paraná repassar a Organizações
Sociais (OSs) serviços que são de responsabilidade do Estado.
Placar:
Votaram a favor 38 deputados. Os contrários foram 8:
Elton Welter (PT), Enio Verri (PT), Luciana Rafagnin (PT), Péricles de Mello (PT), Professor Lemos (PT), Rasca Rodrigues
(PV), Toninho Wandscheer (PT), e Tadeu Veneri (PT).
Mobilização - Na tarde da segunda-feira (05/12), servidores,
estudantes e sindicalistas lotaram as galerias da Alep para protestar contra o Projeto de Lei 915/2011. A sessão foi interrompida várias vezes por causa das manifestações, palavras de ordem
como “não, não, não, não à privatização” ecoavam no plenário
da casa e abafavam o discurso dos deputados que tentavam
defender o PL.
Às 17h, o deputado e presidente da Alep, Valdir Rossoni, interrompeu a sessão por 2 horas e depois transferiu a votação
para o plenarinho da casa. Após confrontos os manifestantes
deixaram a “casa do povo” com “empurrõezinhos” da polícia militar.
Por fim, às 23h e isolados no plenarinho os deputados aprovaram o PL 915 com 40 votos a favor e 8 contra. A sessão foi
transformada em comissão geral e apressou a tramitação, o PL
foi aprovado em 1ª e 2ª discussão.
Na quarta-feira (06/12), a Alep estava tomada por policiais
militares que não deixaram os manifestantes entrarem na casa,
e aprovou-se o projeto em 3ª discussão, que segue para sanção
do governador.

ANO XXII - Nº 194 - DEZEMBRO DE 2011

Projeto de Lei da Adapar é aprovado na
Assembleia Legislativa
O Projeto de Lei nº 847/11, instituindo a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), foi aprovado em redação final, na terçafeira (06/12), última etapa do processo legislativo, e segue agora para
sanção (ou veto) governamental.
A Adapar será uma autarquia vinculada à Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento, com patrimônio e receitas próprias e autonomia
administrativa, técnica e financeira.
O órgão contará com quadro próprio de pessoal: são 600 cargos de
fiscal de defesa agropecuária e outros 600 de assistente agropecuário
que serão criados por lei.
A proposição original recebeu um substitutivo geral encaminhado
na forma de emenda. O substitutivo é assinado pelos deputados Ademar Traiano (PSDB), líder do Governo, Augustinho Zucchi (PDT), César
Silvestri Filho (PPS), Pedro Lupion (DEM) e Valdir Rossoni (PSDB),
presidente do Legislativo. Esse substitutivo garante aos funcionários
hoje lotados no Departamento de Fiscalização e Defesa Agropecuária
da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), as
mesmas vantagens salariais que serão oferecidas aos servidores da
Adapar. Também inclui no inciso III, do artigo 3º, a responsabilidade
pela fiscalização de “vegetais”.
O SINDISEAB promoveu amplo debate sobre a criação da Adapar e
encaminhou as propostas dos servidores ao Secretário de Agricultura
e Abastecimento, Norberto Ortigara.
Pendência - O PL 848 que trata do plano de cargos e salários dos
futuros servidores da Adapar ainda aguarda votação na Alep.
Saiba mais - Conforme o Governo, essa Agência será responsável
pela promoção da defesa agropecuária e inspeção sanitária dos produtos de origem animal; prevenção, controle e erradicação de doenças
animais e pragas vegetais, além do controle e fiscalização da regularidade e da qualidade dos insumos utilizados na agricultura e pecuária,
entre outras atribuições. O Paraná é um dos mais importantes produtores rurais do País, respondendo por mais de 20% da produção de grãos
e por mais de 15% do faturamento bruto no campo.
A íntegra do PL 847, com as modificações, está disponível em
nosso site www.sindiseab.org.br no link “Documentos”.
Com informações da Alep.

do leitor

enquadramento
“Caros colegas, há quantos anos se arrasta a situação dos desenquadrados?
Neste anos recebemos novidades e resultados que pareciam
que transformariam a realidade. No entanto, há necessidade de se
avançar. A notícia que se tem é que tudo vai se arrastar para o ano
que vem, ou seja, ficaremos novamente sem perspectiva.
Como já dizia um colega de trabalho: se não fizer movimento
não adianta, eles não vão nos ouvir. O SINDISEAB organizou um
movimento muito importante nesses últimos dias, no entanto, ainda não foi suficiente. A solução é nos organizarmos novamente.
Parabéns ao sindicato, continue lutando com os servidores
que tem visualizado uma possibilidade de melhorar a qualidade
de vida, ou melhor, que o Estado faça justiça e não fique fazendo
apropriação indébita”.
Saudações,
Ivo Carlos Duarte
Servidor da Secretaria de Justiça (Depen)
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expediente

Presidente: Elci Terezinha Veiga Costa (IAP/Ponta Grossa).
Vice-Presidente: Antoninho Fontanella (Seab/Francisco Beltrão).
executiva Secretária Geral: Carmem Terezinha Leal (Sema/Curitiba). 1º
Secretário: Jean Carlos Helferich (IAP/Curitiba). 2º Secretário:
Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva (Seab/Curitiba).
estadual
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).

diretoria

• Fone/Fax: (41)

Mande sua mensagem para jornalismo@sindiseab.org.br
ou em nosso site no link “Fale Conosco”.
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