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UM JORNAL EM DEFESA DA CIDADANIA, DO SERVIÇO PÚBLICO E DOS SERVIDORES
URGENTE

DESCASO!

Saiba como manter
sua sindicalização

Ratinho Jr segue intransigente e
irredutível no intuito de tentar inviabilizar
os sindicatos de servidores para facilitar
a destruição dos serviços públicos.
Ao invés de cumprir suas promessas
de campanha - de valorização dos
servidores - o governador simplesmente

EDITORIAL

Apenas três juntas de inspeção e perícia
estão aceitando agendamento online
quer estrangular as entidades
sindicais financeiramente. Leia
na página 3.

Inúmeras juntas de inspeção estão sem peritos. Num
universo de cerca de 160 mil servidores ativos no Paraná,
só é possível agendar perícia em Curitiba, Guarapuava e
Londrina. E as datas disponíveis no site vão além da validade
dos atestados médicos. Na prática, servidores doentes são
obrigados a continuar trabalhando! Confira os detalhes na
página 04.

SERVIDORES EM PERIGO!

Reforma administrativa pretende por fim
à estabilidade e aos avanços de carreira
Os governos Bolsonaro e Ratinho Jr
continuam firmes no propósito de
destruir os serviços públicos.

Querem privatizar o que é direito
da população e obrigação do Estado,
para que grandes empresários e seus financiadores de campanha lucrem ainda mais.
Estamos na mira - para isso, espalham mentiras e tentam jogar a população contra nós, os
servidores, justamente que estamos na linha de
frente, no atendimento à população. Paulo Guedes chegou a nos chamar de “parasitas”(?)!
Enquanto os nossos salários estão defasados em quase 20%, o governador concede R$
11 bilhões/ano de isenções fiscais para os ricos.
Ao mesmo tempo, a não correção da tabela do
Imposto de Renda é o mesmo que aumentar os
impostos retidos na fonte. Enquanto isso, os ricos
sonegam impostos e são perdoados.
A conjuntura é grave - tramitam no Congresso Nacional, pelo menos três Propostas de Emendas Constitucionais que visam: congelar nossos
salários, acabar com nossos avanços de carreira
e reduzir nossos salários com redução de jorna-

da. E mais, a própria estabilidade dos servidores
públicos está em risco. A estabilidade é a garantia
constitucional que preserva os servidores de demissões arbitrárias, a cada troca de gestão.
Para calar a resistência, Ratinho Jr quer inviabilizar sindicatos através de cortes no repasse das
contribuições sindicais. É hora de fortalecer o sin-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Direção Estadual do SINDISEAB - Sindicato Estadual dos Servidores
da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins, no uso de suas
atribuições legais e em atendimento às disposições estatutárias,
artigos 10º, § 1; 14°, alínea b, CONVOCA todos os sindicalizados de sua
base, para participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(AGO), que será instalada e realizada no dia 27 de
março de 2020, (sexta-feira), às 08h00 em primeira
convocação, e às 08h30 em segunda convocação, no Hotel Condor, sito a Av.
Sete de Setembro, 1.866 - Centro - Curitiba/PR, com a finalidade de discutir e
deliberar sobre a seguinte pauta:

• Prestação de contas.
• Análise de conjuntura.
• Pauta de reivindicação 2020.
• Jurídico.
Cumpra-se!
Curitiba, 04 de março de 2020.
Temístocles Santos Vital
Presidente do SINDISEAB
Gestão 2019-2022

dicato e responder a este ataque com mais e mais
sindicalizações.
Por isso, mais do que nunca, a sua participação no nosso Encontro Estadual, marcado para o
dia 27 de março é imprescindível!

Vamos à luta
“Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma flor
do nosso jardim.
E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem:
pisam as flores,
matam nosso cão,
e não dizemos nada.
Até que um dia,
o mais frágil deles
entra sozinho e nossa casa,
rouba-nos a luz e,
conhecendo nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta.
E já não podemos dizer nada.”
- Eduardo Alves da Costa
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PARTICIPE!

Encontro Estadual acontece no dia 27 de março Conheça os representantes
Os servidores vão se reunir em Assembleia Geral Ordinária
para apreciar a prestação de contas da entidade,
avaliar a conjuntura e decidir como encaminhar
as lutas da Campanha Salarial /2020.

regionais do SINDISEAB
REGIONAL
CAMPO MOURÃO

ORGÃO
SEAB
IAP

CORNÉLIO PROCÓPIO SEAB
IAP
CURITIBA

SEAB
IAP

FRANCISCO BELTRÃO

SEAB
IAP

GUARAPUAVA

SEAB
IAP

Em reunião na sede do sindicato, no dia 04
de março, a Diretoria Executiva do SINDISEAB
confirmou a realização do Encontro Estadual,
que é uma Assembleia Geral Ordinária - AGE prevista em estatuto, para o dia 27 de março de
2020, no Hotel Condor, localizado na Avenida
Sete de Setembro, 1.866, em Curitiba.
Importante! A AGE do Encontro Estadual
é uma das reuniões mais importantes do
SINDISEAB, pois é quando elaborarmos nossa
pauta de reivindicações salariais e trabalhistas
a ser entregue ao Governo do Estado.
Neste ano, a participação maciça dos
servidores e servidoras se reveste de maior
importância pois precisamos organizar a luta
diante de uma perda salarial que chega perto
dos 20%, resultante do não reajuste nos últimos
4 anos.
Participe! Ao menos dois servidores de
cada Escritório Regional do IAP, SEAB, ADAPAR
e outros órgãos representados pelo SINDISEAB,
devem vir para a nossa Assembleia Geral em
Curitiba. O SINDISEAB paga as despesas de
transporte, alimentação e hospedagem.
PROGRAMAÇÃO:

• 08h30 - Início: prestação de contas, análise
de conjuntura, pauta de reivindicação 2020,
foto oficial.
• 12h00 - almoço.
• 14h00 - jurídico.
• 16h00 - encerramento.

ATENÇÃO: para os servidores

das regiões de Paranavaí,
Maringá, Arapongas, Apucarana e
Mandaguari, foi fretada uma VAN,
os interessados devem entrar em
contato com o dirigente Donizetti
Silva (telefone 44 9 9945 0202).

IRATI

SEAB
IAP

JACAREZINHO

SEAB
IAP

MARINGÁ

SEAB

OUTRAS DELIBERAÇÕES DA EXECUTIVA:

• Revalidação da sindicalização:
diante da imposição, intransigência
e perseguição do Governo Ratinho Jr,
para não prejudicar os sindicalizados,
o sindicado orienta todos a fazer o
recadastramento. Veja o passo a passo
na página 3. Um memorando será
enviado a todos os representantes
com orientações. Atentar para, no
momento do recadastramento, abrir
a aba “SIM” para continuar protegido
e representado pelo SINDISEAB.
Juntos somos mais fortes!
• Site: concluiu-se o processo de
tomadas de preço e a empresa
DOHMS foi a escolhida para elaborar
o novo site do SINDISEAB. A Direção
já está providenciando os trâmites
para assinatura do contrato.

ORGANIZAÇÃO

Visitas aos regionais preparam o
debate para o Encontro Estadual
O presidente do SINDISEAB percorreu diversas cidades
para ouvir as reivindicações dos servidores da base
e promover a escolha dos representantes regionais.
As reuniões aconteceram em Pato Branco, Francisco Beltrão,
Guarapuava, Irati, Ponta Grossa, União da Vitória, Cornélio Procópio,
Umuarama, Cascavel e Jacarezinho.
Até a realização do Encontro Estadual o sindicato vai visitar,
Maringá, Ivaiporã, Londrina. Estão previstas voltas à Ponta Grossa e
Cornélio Procópio.

IAP
MORRETES

SEAB
IAP

PARANAGUÁ

SEAB
IAP

PARANAVAÍ

PATO BRANCO
TOLEDO

UMUARAMA

REPRESENTANTES
Ricardo de Jesus Carvalho
Antônio Teixeira da Silva
Wanderley De Paula Braiano
Irineia Guisso
Roberto Carlos P A e Silva
LeoriceliadaGraçaOliveiraTexeira
Luiz Carlos Zaranski
Meire Raquel Schimidt Cordeiro
Elis Regina Colferai Bussolaro
Leunir Gottert
Clovis Rech
Daniel Vinicius Musoi
Leandro de Oliveira
Osnil Lins
Vilson hul de Almeida
Geraldo Carvalho de Oliveira
Osmar Jose Stanski
Marcos Antonio Genieski
Maria Aparecida Da Silva
Roberto Dal Sasso
Nelson Da Cruz Panerari
Luiz Rodrigues dos Santos
Donizetti A R da Silva
Isabel Leila de Oliveira
Roberto Carlos Marques
Valmir Faustino de Souza
Sinésio Jose Venancio
Gilberto Sentinelo
Paulo Cesar Rapp
Timoteo Nogueira

Eurisvaldo Alves
Josiane Bitencourt
SEAB
Celso Soares Leitão
Leôncio Manoel De Oliveira
Wilson Santana Dos Santos
ÁGUAS PR Waldir Jose dos Santos
Eldis Claudecil Pereira
Julio Ramires Dias
Antonio Aparecido da silva
IAP
Olavo Bilac
Aparecido Ferreira Dias
Rubens de Arruda Martins
Roberto Barbosa
SEAB
Nilce Maria de Souza
Sirlene Isotton Mior
IAP
SEAB
Jean Marie Ferrarini
Sancler Rafaeloferreira Canhada
IAP
Cladis Arenhart
Valdivino Martins dos Anjos
SEAB
Jose Lazaro Vilani
Atico Luiz
IAP
Cidnei Aparecido da Silva
Jose Carlos Bernardo
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Primeiro Tesoureiro: Geraldo Carvalho de Oliveira (SEAB-Irati).
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NA LUTA

Sindicatos do FES se mobilizam contra decreto antissindical
Desde o início de janeiro, quando souberam do decreto antissindical,
os dirigentes dos sindicatos e associações de servidores
têm trabalhado duro para persuadir o governo a revogá-lo.

Foram inúmeras reuniões com a mediação do
Ministério Público do Trabalho - MPT. O governo não
pode nos acusar de falta de diálogo. O SINDISEAB
participou ativamente de todas as mobilizações.
Falso recadastramento - a desculpa
esfarrapada é a Lei de Proteção de Dados, que
só vai entrar em vigor em agosto de 2020, e
existe discordância quanto à necessidade do
recadastramento, mesmo quando a lei entrar em
vigor. Na verdade, o governador quer é cancelar as
sindicalizações!

O decreto é antissindical, mesmo - pois
a revalidação só é necessária para sindicatos e
associações de servidores. Financeiras e bancos
continuam com seus descontos na folha dos servidores
garantidos.
O FES comprovou, através de depoimentos, que
o governo sequer disponibilizou estrutura física e
recursos humanos para dar conta da demanda, com
tanta burocracia num prazo tão irrisório. Tempo que
o governo se limitou a prorrogar por apenas um mês:
até 10 de março.

FORTALEÇA O SINDICATO

Veja como revalidar sua sindicalização
Caso tenha dificuldades peça ajuda para
o representante sindical da sua região.

A Diretoria do SINDISEAB decidiu orientar
nossa base a efetuar o recadastramento para evitar
maiores prejuízos aos servidores. A posição do FES
é pela sua revogação.
O Estatuto do SINDISEAB exige que os
servidores estejam sindicalizados para poderem
usufruir dos serviços jurídicos do sindicato.
Portanto, é fundamental manter sua filiação
em dia. Não só por isso, mas para fortalecer o
SINDISEAB, pois ele é o legítimo representante dos
seus direitos.

ATENÇÃO: A SENHA É A MESMA
DO SEU CONTRACHEQUE!
Para acessar o sistema da PRConsig, você precisa
ter sua senha atualizada. O “login” é o número do
seu RG. Caso você tenha perdido ou esquecido a
sua senha, você pode redefini-la clicando aqui
https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.
br/centralcidadao/publico/pages/usuario/
recuperacaoConta/recuperarSenha.jsf

O decreto é uma clara intervenção do governo
na atividade sindical, o que é inconstitucional e fere
normativas da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) da qual o Brasil é signatário.
Nota: - o decreto mudou de número: em dezembro
era nº 3793/2019; em janeiro nº 3808/2020; e em
fevereiro foi reeditado sob o nº 3978/2020.

Confira o passo a passo:
Acesse a página do PRConsig, clicando aqui
https://www.prconsig.seap.pr.gov.br/pr/servidor/;
•

•

•
Novas orientações serão enviadas para o seu
e-mail cadastrado. Caso você não possua
e-mail cadastrado, terá que solicitar
pessoalmente do RH de sua unidade (se
ativo) ou num núcleo de atendimento da
PRPrevi (se aposentado).
Nota - no dia do fechamento desta edição,
em 06 de março, em mais uma audiência
no MPT, os representantes do governo
sinalizaram que o governo não pretende
revogar o decreto. Sendo assim, o FES
solicitou a extensão do prazo por 12 meses.
Fique atento às notícias no nosso site e página
no Facebook.

•

•
•
•

Entre com o seu RG no campo “usuário” e com a
sua senha própria no campo “senha”. Clique em
“ok” para acessar o sistema e fazer as validações
necessárias;
Selecione o seu nome (servidor), clicando na
última coluna do lado direito da tabela, no inserte
de cor verde;
Leia as mensagens de orientação, confirme a
leitura e clique em “continuar”;
Clique em todos os serviços para os quais você
autoriza a manutenção desconto em sua folha de
pagamento. Para manter o sindicato, clique no
nome do SINDISEAB, com a indicação do valor da
mensalidade em reais (R$);
Em seguida, clique em “Estou ciente ao autorizar/
não autorizar as consignações acima” e confirme;
Imprima o “Extrato de Validação dos Descontos”
em duas vias;
Até 10 de março, estes documentos, devidamente
datados e assinados, deverão ser entregues na
gerência Recursos Humanos de sua unidade, no
caso de ativos, e no RH da ParanáPrevidência no
caso dos aposentados.

DESCASO!

VIVEIRO do IAT está literalmente desmoronando!

E o Fundo Estadual do Meio Ambiente serve para quê?
Para ser repassado para prefeitos construírem pontes?

O presidente do SINDISEAB visitou os regionais
em preparação ao n osso Encontro Estadual, marcado
para o dia 27 de março. Ao visitar o viveiro do IAT de
Irati, constatou que os barracões estão caindo aos
pedaços. Qual é a explicação para tanto descaso?
Veja o que diz a Lei nº 12.945 de 05/09/2000, que
Institui o Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA,
conforme especifica e adota outras providências:

Art. 5º. Serão consideradas prioritárias as
aplicações de recursos financeiros do Fundo
Estadual do Meio Ambiente - FEMA em planos,
programas ou projetos relativos a: educação
ambiental, controle e monitoramento ambiental,
recuperação ambiental, proteção dos recursos
hídricos,
conservação
da
biodiversidade,
unidades de conservação, desenvolvimento
florestal, pesquisa, desenvolvimento tecnológico,
desenvolvimento institucional, desenvolvimento
de políticas públicas ambientais, instrumentos e
meios legais e econômicos, assim como despesas
correntes pertinentes a atividades da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do
Instituto Ambiental do Paraná.
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CAOS NA PERÍCIA!

Das 18 Juntas de Inspeção e Perícia Médica
somente três estão marcando atendimento
Em 27 de fevereiro, a Folha do
SINDISEAB acessou o sistema
de agendamento online do site
do SAS.
Na opção “Licença para
Tratamento de Saúde Próprio”,
a perícia está disponível
apenas para três municípios
para quase 160 mil servidores
ativos.
E pior, o site só permite marcar
consulta para quase 15 dias
depois, enquanto a validade
máxima para o atestado ser
agendamento online não significa que
aceito é de três dias.
Na teoria, além da Perícia Médica
de Curitiba, que funciona no anexo
ao prédio da ParanaPrevidência, há
Juntas de Inspeção e Perícia Médica
nos municípios de: Apucarana, Campo
Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio
Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco
Beltrão, Guarapuava, Jacarezinho,
Londrina,
Maringá,
Paranaguá,
Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa,
Umuarama e União da Vitória.
Na prática, somente Curitiba,
Londrina e Guarapuava podem
ser selecionadas no sistema de
agendamento online do SAS.

não estejam ocorrendo atendimentos.
Ela conta que vem acompanhando os
casos de sua categoria: “está precário,
desumano, não atende às necessidades
dos servidores”, explica, “eles precisarão
continuar se deslocando do interior
para a capital, gastando com transporte
e hospedagem e, ainda, correndo riscos
de ter sua doença agravada por esse
transporte, que poderia ser evitado
se o Estado realizasse um concurso
público para peritos, uma exigência
nossa há tempos”.
O Governo Ratinho Jr tentou
terceirizar as perícias médicas de
Apucarana, Campo Mourão, Cascavel,
Cianorte, Jacarezinho, Paranaguá,
Paranavaí, União da Vitória e
Maringá. O único lote arrematado
foi o de Maringá. Para os demais
não apareceram interessados e tais
cidades permanecem sem peritos.
E sem o aval de um perito, os

Para Curitiba, apenas uma data
estava válida no ano todo: 11 de
março (13 dias depois), ou seja, o
atestado médico já estaria vencido.
Para Londrina, quatro dias
ofertados: entre 10 e 13 de março.
Note que as consultas são marcadas
de 20 em 20 minutos.
E para Guarapuava, nenhum
horário de atendimento!
Precário e desumano - a
coordenadora do FES e membro titular
da Comissão de Saúde do Servidor,
Olga Estefânia D. G. Pereira (SindSaúdePR), explica que o fato de não ter

servidores são obrigados a continuar
trabalhando doentes!
Para o presidente do SINDISEAB,
Temístocles Vital, “as imagens (do
site do SAS) são autoexplicativas.
Denotam o desmonte dos serviços
públicos e o descaso com os servidores”.
Intimidação? Imagine o servidor
doente tentando marcar perícia
médica no site oficial do SAS, quando
aparece a seguinte mensagem:
“Atenção: identificamos o seu IP”. O IP
é um número de identidade de cada
conexão na rede (Internet Protocol).
A identificação é usada para coibir
e solucionar crimes na web, mas o
servidor só está querendo marcar
uma consulta médica com um perito,
o que é seu direito!
Denuncie - se você tiver problemas
na perícia formalize denúncia
na Ouvidoria Geral do Estado e
encaminhe o protocolo para o
SINDISEAB, junto com a resposta,
para que possamos tomar as
providências cabíveis.
Ouvidoria Geral do Estado:
www.administracao.pr.gov.br/
Pagina/Ouvidoria-SEAP
Ouvidoria da Perícia Médica:
www.administracao.pr.gov.br/
Pagina/Fale-com-o-Ouvidor-0
(Com informações do SindSaúde-PR e APPSindicato)

CONCURSO

Governo lança edital para 80 vagas na ADAPAR
São 25 vagas para Fiscal de Defesa Agropecuária - Função:
Médico Veterinário e mais 42 para Assistente de Fiscalização
da Defesa Agropecuária - Função: Técnico de Manejo e Meio
Ambiente.

E o prometido concurso para o Instituto Água e Terra
- IAT (antigo Instituto Ambiental do Paraná), sai quando
mesmo?

SINDISEAB está na
suplência da Comissão
de Saúde do Servidor
Em 17 de janeiro, a Resolução
SEAP Nº 6.065/2020 instituiu a
Comissão de Saúde do Servidor, com
a seguinte composição:
I – Eduardo Mischiatti, Diretor do
Departamento de Saúde do Servidor;
II – Samuel Torquato, Chefe de Divisão
de Perícia Médica;
III – Luiz Paulo Siqueira, lotado na
Divisão de Assistência à Saúde;
IV – Mauro Borges da Silva, lotado na
Divisão de Perícia Médica;
V – 3 (três) representantes dos
servidores públicos, por meio do
Fórum de Entidades Sindicais - FES.
Representantes indicados pelo FES:
• Titulares:
Hermes Silva Leão - APP-Sindicato
Olga Estefânia Duarte Gomes Pereira
- SindSaúde
Ricardo de Carvalho Miranda SINDARSPEN
• Suplentes:
Roberto Carlos dos Prazeres de
Andrade e Silva - SINDISEAB
Giancarlo Tozo - SINTEOESTE
Paulo Roberto Stocco Zempulski SIMPOAPAR

SAS - CURITIBA E REGIÃO

Servidores enfrentam
transtornos para
marcar consultas
O SINDISEAB ligou para os
números divulgados e as
ligações caíram sem serem
completadas
Segundo o site oficial do Sistema
de Assistência à Saúde (SAS) do
Governo do Estado, os usuários da
macrorregião de Curitiba, agora têm
novos canais para agendamento de
consultas. Confira aqui:
http://www.administracao.pr.gov.br/
Noticia/Santa-Casa-amplia-canais-deatendimento-aos-usuarios-do-SAS
Mas, na verdade, os novos números
foram disponibilizados depois da
reclamação dos sindicatos do FES.
No fechamento desta edição, a Folha
do SINDISEAB ligou para os números
novos, mas as ligações caíram antes
que alguém atendesse.
Se não conseguir atendimento,
denuncie -aorientaçãodoSINDISEAB
é que, caso tenha dificuldade de
marcar consultas, formalize a
denúncia na Ouvidoria do SAS:
http://www.administracao.pr.gov.br/
SAS/Pagina/Registrar-Ocorrência-SAS
Se tiver dúvidas, ligue para o
Departamento de Assistência à Saúde
pelo telefone (41) 3313-6160.

