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

VITÓRIA!

Dirigentes sindicais debatem
temas de interesse dos servidores
em “lives” semanais
Data-base, pericias médicas
e atendimento pelo SAS
estão entre os assuntos
abordados no programa que
é transmitido ao vivo todas
as quartas pela página do
FES no Facebook. Acesse os
links na página 02.

EDITORIAL

Servidores começam
a receber progressões
ganhas na Justiça
O Setor Jurídico do SINDISEAB
já repassou cerca de R$ 170 mil
para os servidores integrantes
de sete ações judiciais
interpostas pelo sindicato.
Conquista de quem confiou no
SINDISEAB. Confira os detalhes
na página 03.

NA CONTRAMÃO DA HISTÓRIA!

Brasil desmonta instituições e abre
a porteira da degradação ambiental
Paraná ocupa o terceiro lugar no ranking
do desmatamento da Mata Atlântica.

O planeta vive bem
sem o ser humano - com
as restrições impostas pela
pandemia do COVID-19, a
emissão de gases tóxicos (CO2,
NO2 e metano) diminuiu
drasticamente. Em Nova York,
os níveis de monóxido de
carbono caíram pela metade e
na China, a queda foi de 25%
em apenas duas semanas. A
rápida adaptação provou à
Humanidade que é possível a
mudança de hábitos.
Emergência climática - nos
últimos anos, até a Antártida
descongelou. Inúmeras
espécies estão ameaçadas de
extinção. A estiagem chegou
ao Paraná, condenando a
Grande Curitiba ao rodízio no
abastecimento de água. Quem
algum dia imaginou que as
Cataratas do Iguaçu pudessem
secar?
Entre 2018 e 2019, a Mata
Atlântica perdeu quase 15
mil hectares, um crescimento
de 27% comparando com o
ano anterior. Neste intervalo,

o Paraná desmatou 2.767
hectares, um aumento de
35% em relação ao período
anterior, ficando em terceiro
lugar, depois de Minas Gerais
e Bahia. Em 2020, a Amazônia
já perdeu mata equivalente à
cidade de São Paulo.
Impunidade, incêndios
florestais deliberados,
desmatamentos criminosos,
garimpos ilegais, armamento
de milícias e abandono de
comunidades indígenas,
tradicionais e quilombolas
são um capítulo á parte nesta
história perversa. Enquanto
perdoam multas ambientais
milionárias, erguem o braço
forte do Estado contra a
população vulnerável.
Plano de destruição
- embora a comunidade
científica associe doenças
à degradação ambiental, os
governos seguem negando os
fatos, destruindo instituições
públicas de fiscalização:
seja pela não contratação de
pessoal capacitado e corte no

custeio; seja com exonerações
imorais e/ou nomeações
de gente incompetente
e a serviço dos grandes
exploradores.
Passando a boiada - o
ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, escandalizou
o mundo ao ver na pandemia
uma “oportunidade” para
“ir passando a boiada e
mudando todo o regramento
e simplificando normas
[ambientais] (...) de baciada”.
O governador Ratinho Jr,
aproveita-se da quarentena
para alterar, em regime de
urgência, o zoneamento da
Ilha do Mel. Como se vê, a
política é a mesma!
O Governo Bolsonaro
desestruturou o IBAMA e
o Instituto Chico Mendes.
O Governo Ratinho Jr não
contratou ninguém para a
fiscalização e transformou
a Secretaria do Meio
Ambiente em Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo.
Governador, quem vai
fazer turismo em terras
degradadas?
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A LUTA CONTINUA!

ORGANIZAÇÃO

No dia do Meio Ambiente,
não há o que comemorar!

Selecionamos uma série de matérias que revelam
como os governos Bolsonaro e Ratinho Jr
têm atuado em prol da degradação ambiental.
Clique nos textos azuis
para acessar as matérias.
Estas e outras notícias
estão compartilhadas na
nossa página no Facebook.

Dezenas de
araucárias são
derrubadas em
Campo Largo

No Facebook,
curtas as páginas
• do SINDISEAB aqui
• e do FES aqui
e marque em “ver primeiro”:

Os efeitos do
Coronavírus
sobre o Meio
Ambiente
O que o
enfrentamento
ao Coronavírus
ensina ao mundo
sobre o meio
ambiente
Programa das
Nações Unidas
para o Meio
Ambiente lista
6 fatos sobre
coronavírus e
meio ambiente
O que está
acontecendo
com a
Antártida?
Mata Atlântica,
nova vítima da
política de Jair
Bolsonaro
Coronavírus,
meio
ambiente e o
capitalismo

O aquecimento
global atual é 10
vezes mais rápido
do que os eventos
anteriores, artigo
de José Eustáquio
Diniz Alves

Os desmatadores - bilionários,
políticos, paulistas, estrangeiros,
reincidentes contumazes: aqui
estão os 25 maiores destruidores
da Amazônia
Brasil caminha
para recorde de
desmatamento na
Amazônia

Instituto Chico
Mendes encerra
atividades de três
bases do Projeto
Tamar: BA, SE e RN
Dando nomes
aos bois:
listamos os
atos infralegais
que prejudicam
o meio
ambiente
Salles vê
“oportunidade” com
coronavírus para
“passar de boiada”
desregulação da
proteção ao meio ambiente
Em meio à
pandemia,
Bolsonaro
acelera medidas
para beneficiar
desmatador,
armamentista e
evangélicos

Sindicatos do FES permanecem
defendendo direitos dos servidores
em meio à pandemia

A quarentena imposta pelo coronavírus
pegou todos de surpresa.
Passado o susto, os sindicatos precisaram
adotar novas formas de comunicação e de mobilização.

Clique nos textos azuis
para ver os vídeos.
O Governo Ratinho Jr, a exemplo do
Governo Bolsonaro, se aproveitou
do isolamento social - que impede
a mobilização presencial - para
passar (ou tentar passar) uma
“boiada” retirando direitos dos
servidores.
A Hora das Servidoras e
Servidores - o FES lançou um
programa online, através de
“lives” (transmissões ao vivo) no
Facebook, onde os dirigentes dos
sindicatos debatem assuntos de
interesse das categorias e nos
deixam informados das lutas
sindicais e chamam mobilizações
virtuais.

MP encontra transferências
milionárias em contas do ministro
Ricardo Salles
Projeto
que altera
zoneamento
da Ilha do Mel
é votado na
Alep
A mineração
em terra
indígena
com nome,
sobrenome e
CNPJ

29 de abril - Violência no
29 de Abril de 2015 e a
violência de hoje.

•

06 de maio - Data-base 2020
e as perdas acumuladas nos
últimos anos.

•

13 de maio - COVID-19 e
Semana da Enfermagem
- desafios e dilemas
enfrentados por essa
categoria tão importante no
combate à doença causada
pelo novo coronavírus.

•

20 de maio - Finanças
do Estado - governador
aproveita o momento de
pandemia para tirar direitos
das servidoras e servidores
alegando falta de recursos.

•

27 de maio - Perícias
médicas - durante a
pandemia, o governo cria
dificuldades até para quem
está doente e precisa
justificar sua ausência no
trabalho.

•

10 de junho - Atendimento
do SAS e desafios do
trabalho remoto.

Não perca: as “lives” acontecem
todas as quartas-feiras, às 17 horas,
do Facebook. Confira os programas
que já foram transmitidos:
•

Total da área
desmatada na
Amazônia em
2020 já é maior
que cidade de São
Paulo

•

1º de abril - Hora das
Servidoras e Servidores temas: decreto que suspende
promoções e progressões;
PL 189 que terceiriza o
trabalho dos servidores;
decreto antissindical;
decreto usurpando licenças
especiais e alteração no Fundo
Previdenciário.

•

08 de abril - Saúde e a defesa
do SUS.

•

15 de abril - Segurança.

•

22 de abril - Universidades
Estaduais em tempo de
pandemia: Saúde e Educação à
distância.
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JURÍDICO

Filiados recebem progressões por titulação e antiguidade atrasadas
Para quem confiou no sindicato, o
dinheiro está vindo em boa hora!
Desde meados de abril,
já foram pagas 07 ações judiciais
a 27 associados e a soma
dos valores recebidos
é de quase R$ 170 mil!
Quem plantou, colheu!

Em 2017, o sindicato impetrou
diversas ações judiciais cobrando
o atraso na implantação das
progressões, por titulação e por
antiguidade (tempo de serviço) nas
carreiras dos servidores da nossa
base sindical.
O direito foi reconhecido pela
Justiça e o Estado foi condenado,
não só, a implanta-las como
também a fazer as anotações nos
dossiês funcionais dos servidores
representados nas datas corretas
(em que cumpriram os critérios
para a aquisição do direito),
com valores retroativos e seus
consequentes reflexos funcionais.

A estratégia adotada pelo
Setor Jurídico do SINDISEAB foi
solicitar a expedição sob o regime
de Requisição de Pequeno Valor
(RPV), junto ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, evitando, assim,
cair na longa fila dos precatórios.
Por isso, dividiu as ações em
pequenos grupos de servidores e,
em alguns casos, individuais.
Desde o mês de abril, o
SINDISEAB está repassando
os valores referentes às sete
ações já liberadas pela Justiça.
A soma dos valores pagos a 27
servidores da base sindical é de
R$ 167.778,04. Cada servidor

Justiça derruba decreto antissindical,
mas pegadinha gera desfiliações

Os efeitos do Decreto 3808
que pretendia cortar o repasse
das contribuições sindicais dos
servidores para os sindicatos foram
suspensos pela Justiça. Em 25 de
março, o juiz da 3ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba concedeu
liminar atendendo pedido de alguns
dos sindicatos do FES.

Teve servidor que ganhou tanto
na titulação quanto no tempo de
serviço. Recebeu uma boa grana,
em boa hora, subiu na carreira e
aumentou seu salário!
Embora seja um dinheiro
abençoado, não caiu do céu!
As pessoas contempladas
confiaram no sindicato,
mantiveram-se filiadas, mandaram
suas documentações em tempo
hábil, esperaram e receberam!
Quem planta, colhe!

Vem mais! Existe mais uma
dezena de ações semelhantes a
serem julgadas, mas, segundo
a nossa advogada, Dra. Fabiana
Pedrozo, não é possível prever
quando isso vai ocorrer.
Se você tem ação judicial
interposta pelo SINDISEAB, não se
preocupe. Assim que o pagamento
sair, o sindicato vai entrar em
contato com você. Mantenha seu
cadastro atualizado (para que
possamos encontra-lo) e suas
contribuições em dia.

A sorte sorri para quem
usa a inteligência!

SINDICALIZE-SE

CONSIGNAÇÕES

Servidores relataram
que acabaram
se desfiliando sem querer,
pois a opção “não” já estava
previamente marcada
no site da PRConsig.

recebeu proporcionalmente à sua
carreira, portanto, os valores não
são divididos em partes iguais.

A confirmação da derrota
da estratégia de Ratinho Jr
para sufocar os sindicatos
financeiramente aconteceu
no mês seguinte, quando o
desembargador do Tribunal de
Justiça, Renato Braga Bettega,
reafirmou a decisão anterior e
ainda ressaltou que o decreto
antissindical “extrapola o poder
regulamentar, pois cria obrigação
e penalidade não previstas em
lei”, e “desrespeita a manifestação
de vontade expressa pelo
sindicalizado e associado na sua
ficha de filiação”.
Na avaliação do FES, o
Decreto 3808 condicionava a
continuidade das contribuições
a “um processo de revalidação
ilegal, extremamente burocrático,
de viés eminentemente político e
de evidente ataque aos sindicatos
e associações”.
O pedido de liminar foi
feito pelo Fórum Estadual dos
Servidores (FES): SINDISEAB,
APP-Sindicato, SindSaúde,
Sindpol, Sindarspen, UPC/PR,
Senge-PR, Sinteemar e ASSEF.

Veja como fazer parte do sindicato
O nosso estatuto prevê que somente sindicalizados
têm acesso aos serviços jurídicos.
Siga o passo-a-passo:

Quem pode se filiar?

O Sindiseab é o representante
legítimo dos servidores
estaduais (ativos, aposentados
e pensionistas) das Secretarias
e Órgãos do Poder Executivo do
Estado do Paraná.
Se você é servidor público estadual
e está sem sindicato, procure o
SINDISEAB. O nosso sindicato
tem 32 anos de experiência em
representação sindical, com
inúmeras conquistas em favor
dos servidores. Em tempos de
intenso ataque aos nossos direitos
é bom estar junto com quem luta e
sempre esteve ao seu lado! É cada
vez mais imprescindível fortalecer
o sindicato!

1.

preencha a ficha de filiação
(clique aqui) e a assine;

2.

envie para o sindicato os
seguintes documentos:
• ficha de filiação
preenchida e assinada;
•

cópia da Carteira de
Identidade (RG);

•

cópia do último
contracheque.

OBS - você pode enviar os
documentos por malote, por
correio e até escaneados. Se optar
pelo envio online, mande e-mail
com todos os arquivos anexados
para sindiseab@sindiseab.org.br;
com cópia para etni@sindiseab.
org.br.
Atenção - o SINDISEAB
vai entrar em contato
com você para finalizar
a sindicalização.
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DOEU NO BOLSO!

Como posso participar da mobilização
em tempos de isolamento?

Governo se apropria de remuneração
de aposentados e pensionistas

A gente tem que ficar em casa,
mas não precisa ficar parado!

Ratinho Jr, que segue os métodos de Beto Richa,
diminuiu ainda mais a remuneração dos nossos aposentados!
Era de se esperar que o
Governo do Paraná tivesse o
mínimo respeito pelos servidores
aposentados que dedicaram suas
vidas para servir a população
paranaense.

As reuniões do Coletivo de
Aposentados e Pensionistas do
SINDISEAB foram suspensas por
conta da quarentena causada pelo
COVID-19. No começo, foi difícil
se adaptar às novas exigências de
isolamento social impostas pela
pandemia. Com o passar do tempo,
vamos pensando e elaborando
novas estratégias.
Seguem algumas sugestões:
1. fique bem informado acompanhe as notícias do
nosso site e curta as páginas e
as publicações do SINDISEAB
e do FES no Facebook (clique
em: ver primeiro); peça para o
sindicato inserir seu número
de celular para receber notícias
pelo Whatsapp;
2. engaje-se nas mobilizações
virtuais - assine petições
online, mande e-mails para
autoridades e compartilhe

UMUARAMA

informações com seus amigos e
parentes;
3. ajude na conscientização
- observe quem é quem na
política. Oriente seus filhos e
netos a observar quem são os
políticos que retiraram direitos
dos servidores e votaram
pela destruição dos serviços
públicos. Veja quem são os
aliados deles. Por outro lado,
valorize e vote em políticos que
estão comprometidos com a
defesa dos serviços públicos,
que sempre estiveram ao seu
lado!
4. mantenha contato com
o SINDISEAB - mande
sugestões de como melhorar
as mobilizações, peça ajuda
se precisar resolver algum
assunto referente ao SAS
ou ParanaPrevidência; ou
simplesmente ligue para matar
as saudades!

Porém, a Emenda Constitucional
45 foi aprovada, em regime de
urgência, em 04 de dezembro de
2019. E por conta da noventena
(90 dias para entrar em vigor),
seus efeitos nefastos só foram sentidos
no final do mês de abril de 2020.
Além de a alíquota ter subido
de 11% para 14%, a faixa de
isenção caiu de R$ R$ 6.101,06
(teto do INSS) para R$ 3.135,00
(três salários mínimos nacionais).
E aí está embutida mais
uma maldade: o salário
mínimo considerado no cálculo
para isenção de contribuição
previdenciária é o nacional
(R$ 1.045 x 3= R$ 3.135,00);
não o regional (R$ 1.599,40 x 3=
R$ 4.798,20). A diferença é de
R$ 1.663,20!
Para se ter uma ideia, para
quem recebe um benefício/pensão
no valor de R$ 6.000,00,
o desconto sobre o excedente
aos três salários mínimos

(R$ 3.135,00), ultrapassa os
R$ 400,00!
Acompanhe o cálculo:
a) R$ 6.000,00 - R$ 3.135,00 =
R$ 2.865,00
b) R$ 2.865,00 x 14% = R$ 401,1
E onde estava o sindicato
quando isso aconteceu? Estava
mobilizado e promovendo ato
público, junto com os demais
sindicatos do FES. Ocupamos
o plenário da Assembleia
Legislativa por duas noites, mas
a ALEP transferiu a votação para
a Ópera de Arame, cercada por
forte aparato policial! Estratégia
inaugurada pelo prefeito Rafael
Greca, para retirar direitos dos
servidores municipais de Curitiba.
Os advogados dos sindicatos
do FES já estudam formas de
reverter isto na Justiça. Portanto,
mantenha-se sindicalizado!

Reunião da equipe do governador Ratinho Jr acaba em confusão
Acompanhado pela Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e a Polícia Militar,
Sorrisal chega à sede do IAT afirmando sentir cheiro de churrasco.
Quiproquó terminou em BO no dia 15 de abril, foram
divulgados diversos vídeos nas
redes sociais, onde Sorrisal diz ter
recebido telefonemas de vizinhos
denunciando que estaria ocorrendo
um churrasco nas dependências
do Escritório Regional do Instituto
Água e Terra do Paraná (IAT) de
Umuarama, com a presença do
Secretário Márcio Nunes, em plena
quarentena.

Como brasileiro não perde a
piada, rapidamente surgiram
memes nas redes sociais.

Os vídeos que circularam nos
grupos de Whatsapp são fragmentos
de um vídeo de Sorrisal - Amigo
do Povo, um comunicador de
Umuarama, com mais de duas horas
de duração, intitulado “Denúncia
de possível festa em plena
pandemia em órgão público”
(assista aqui)

Quando abrem o portão,
o próprio secretário Márcio
Nunes surge perguntando “qual
é o problema?”. Nega que esteja
acontecendo uma festa e vai
embora. Segundo um jornal da
cidade, empresários do ramo de
combustíveis também estavam
presentes (leia aqui).
Sorrisal tenta, então,
entrar nas dependências do
IAT. Surgem diversas pessoas
para impedir sua entrada,
usando argumentos contra
o comunicador como “vira
homem!”, “vai fazer alguma coisa
de útil!” “aqui tem um governo
que trabalha!”.
Nisto, o apresentador rebate
“não estou falando do governo,

estou falando da festa!”. “Que
festa?”, respondem em coro.
Então a discussão cresce e os
defensores do secretário Márcio
Nunes chegam às vias de fato
contra o denunciante.
Circulou nas redes também
o Boletim de Ocorrência
Unificado, da 7ª Subdivisão
Policial de Umuarama.
Resumindo, o BO diz que a
polícia foi chamada, foi ao local
e não constatou irregularidades.
Mas o que chama a
atenção, mesmo, é o horário
da ocorrência: entre 00h30 e
01h00 da manhã!

Secretário, esse pessoal
está ganhando hora extra?

