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Filiado a

O pagamento da GEEE
(Gratificação por Exercício
de Encargos Especiais) du-
rante o uso da Licença Es-
pecial e Licença para
tratamento de saúde era uma
luta antiga do Sindi/Seab. A
resposta chegou no início de
2007, a PGE (Procuradoria
Geral do Estado) por meio do
parecer nº 196/2006 e do
despacho nº352/2006 do
Procurador Geral do Estado
reconheceu o direito dos
servidores de terem mantida
a GEEE durante o período de
Licença Especial e para
tratamento de saúde.

Como é do conhecimento
de todos, o Sindi/Seab há
algum tempo reivindicava
junto ao governo do Estado/
SEAP que a GEEE pudesse
ser preservada no momento
da fruição da Licença Espe-
cial (prêmio) e Licença para
o tratamento de Saúde.

Parabéns a todos, que
ajudaram a viabilizar mais

esta fantástica conquista!
Continuemos unidos na

luta pela incorporação e
preservação da GEEE na
aposentadoria/pensão do
servidor público do QPPE
(Quadro Próprio do Poder
Executivo).

Esforço
reconhecido!

“Parabéns pela
persistência, abnegação e
espírito sindical
demonstrados ao longo
destes anos, com mais esta
vitória.

Um abraço a todos os
colaboradores do sindicato.
Conte sempre comigo.

Um grande abraço,
Luiz Fernando dos

Santos Salgado – Seab/
Toledo ”.

“Foi o que eu disse aos
funcionários, quando

Vitória dos trabalhadores

Servidores conquistam
gratificação durante licença

recebemos notes do grhs,
que é mais uma vitória do
Sindicato e a maioria
concordou.

É isso aí mesmo, lutando
sempre chegamos lá. Agora
só falta a incorporação ao
salário. Abraços,
Valmir Ribeiro dos Reis –

Seab/Jacarezinho ”.

“Olá Amigos
Sindiseabeanos. Bom ano a
todos e muita disposição
para os novos
enfrentamentos, e parabéns
pela nossa conquista.

Izaías Alves Pereira -
Sema/Curitiba .”

“Parabéns pelo excelente
e incansável trabalho desse
sindicato!

Rasca Rodrigues –
Secretário do Meio

Ambiente ”.

Ação da Progressão
A assessoria jurídica

informa aos associados que
todas as questões atinentes
a sua situação funcional, seja
do ponto de vista financeiro,
de carreira ou matérias
correlatas a essas, são
exaustivamente discutidas e
encaminhadas pelo Sindi/
Seab. A não proposição
imediata de uma ou outra
ação não traduz a intenção
do nosso sindicato de não
levar essa determinada
questão ao crivo do
judiciário.

Com efeito, de acordo
com a tradição sindical,
matérias que não obtém
unânime aprovação em nível
de diretoria e assessoria
jurídica, devem ser tratadas
em assembléia, o que por
certo acontecerá no caso
específico da medida judicial
tendente a cobrar eventual
atraso na implementação da
promoção prevista na Lei
Estadual 13.666.

Necessário destacar que
essas discussões não trarão
prejuízos aos direitos das
pessoas que formam nossa
base, pelo contrário. Por fim,
rogamos aos nossos
associados que nos
contatem, sempre que
houver dúvida quanto ao
encaminhamento jurídico
das questões por nossa
assessoria, de modo a
fortalecer cada vez mais a
posição do Sindi/Seab no
atendimento aos nossos
mais elevados interesses.

Guilherme Rocha -
Advogado do Sindi/Seab

Processo nº: 1.703/89 –
05ª VT
Valor Total: R$ 216.908,40
Integrantes:
1. Edson Pasquali
2. Atico Luiz Ferreira
3. Uriel Vieira
4. Sisenando Samir Furio
5. Ilvecio Gomes Guimarães
6. Rosalina Hara
7. José Cesar Farias
8. Katsuchi Endo
9. Cesar Akihiko Tanabe
10. Antonia Bacarim Possebom
11. Valdir Luiz Guerini
12. Valdecir Ferrandin
13. Oscar José Rodrigues de
Almeida *
14. Renato Hammerschmidt
15. José Francisco Rodrigues *
16. Luiz Alberto Vantroba
17. Leda Maria Malysz
18. Rosane Dusi Strack
19. Nivon José Hilgemberg
20. Luiz Fernando Lisboa Gomes
21. Ivonei Afonso Vieira
22. Paulo Roberto Christóforo
23. Mauricio Barbosa
24. Wanderley Miroslau Zareski
25. Ana Maria Christoforo Barszcz
26. Eunice Terezinha Soares
Szezepanski
27. João Dizoney Ramos da Silva
28. Maria do Carmo Pessoa Silva
29. Tania do Pilar Avelino
30. Evilize Leal Alves Salomão
31. Silverio Alves
32. Rudney Alves Magalhães
33. Marlene General Legnaly
34. Luiz Henrique Goettems
35. Marilene Barbosa de Oliveira
Giachini
36. Marlene Buttini
37. Mary Mieko Tateiwa Suguiy
38. Maurilio Guerreiro Campos
39. Clemência Edneia Pedroso
Bogo
40. Ana Maria Elias de Bonfim
Alves
41. Conrado Iank
42. Luiz Fernando Meister
43. Maria Ângela Teixeira Fortes

* Não foram localizados os
seguintes integrantes: Oscar
José Rodrigues de Almeida e
José Francisco Rodrigues.
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Editorial

MensagemCultura

“A verdadeira riqueza do homem resume-
se naquilo que ele faz pelos outros”.

Confúcio
Neste primeiro jornal do SINDISEAB de

2007, externamos nossas boas vindas a
todos que já tiraram suas férias e retornaram
para mais um ano de trabalho pelo
engrandecimento individual (coletivo) e por
mais e melhores serviços públicos. Aos que
ainda vão tirá-las, nossos desejos de bom
descanso e renovação das energias,
anseios e ânimos.

Neste início de ano, já tivemos uma boa
colheita, fruto de nosso trabalho sindical dos
anos anteriores, qual seja, o
reconhecimento por parte do governo do
Estado do direito dos servidores estaduais
do QPPE (agricultura e meio ambiente) de
receberem a Gratificação pelo Exercício de
Encargos Especiais (GEEE), no decorrer da
fruição da LICENÇA ESPECIAL (PRÊMIO) e
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Assim, fica claro que a boa e valorosa
luta vale a pena e deve ser levada e
desenvolvida por todos, sob a liderança da
direção do SINDISEAB.

No ano de 2006, os 43.750 servidores
estaduais do QPPE, conquistaram novas
tabelas salariais, depois de mais de uma
década de luta persistente e aguerrida por
melhores salários e condições de trabalho.

Os 14.759 aposentados e 7.186
pensionistas do QPPE, ainda ressentem-
se de uma maior atenção do governo do
Paraná, já que pela opção governamental e
contingência da condição de inatividade, não
participaram das promoções e progressões
previstas na Lei PR nº 13.666/02 e
implementadas para os servidores ativos,
porém vale dizer que apesar de tudo,
também tiveram alguns avanços
importantes no ano passado.

Neste ano de 2007, em maio, acontecem
as eleições para renovação da diretoria
executiva, conselho fiscal e representações
por local de trabalho do SINDISEAB, assim
como temos que prosseguir desenvolvendo

as demandas inerentes ao sindicalismo,
quais sejam:

1 - definição e aprovação de índice de
aumento salarial para o ano de 2007, que
garanta a recuperação dos salários dos
servidores públicos estaduais (ativos,
aposentados e pensionistas),
especialmente para aqueles vinculados ao
QPPE, quadro de pessoal cujas
remunerações são as menores, dentre as
demais do Poder Executivo;

2 - regulamentação da GAST, prevista
no artigo 18º da Lei PR nº 13.666/02 e
artigo 5º da Lei PR nº 15.044/06, conforme
Ofício SINDISEAB e SID nº 9.092.8360-8,
de 24/07/2006;

3 - regulamentação e implementação
da promoção para os servidores do cargo
de Agente Profissional (AP) do QPPE,
excluídos e prejudicados com a primeira
promoção (Out/2002) e a realização da
nova promoção a partir de outubro de 2006,
já que decorreu-se o período de 4 anos da
última promoção, conforme Ofício
SINDISEAB e  SID nº 9.092.834-1, de 24/
07/2006;

4 - pagamento dos valores pendentes
da promoção anterior (cargos de AA, AE e
AP), conforme Ofício SINDISEAB e SID nº
9.092.982-8, de 02/08/2006;

5 - solução para a questão dos
servidores estaduais do QPPE (cargos de
AA e AE), que laboram em desvios de
função (desenquadrados), conforme Ofício
SINDISEAB e SID nº 9.092.889-9, de 28/
07/2006).

6 - definição de política que garanta a
recuperação dos vencimentos base dos
aposentados e pensionistas do QPPE
(sem reposição desde ago/95) e alijados
da Lei PR nº 15.044/2006.

7 – estabelecimento de gestão de
pessoal (cipa/ciss, treinamento/re-
qualificação, horas extras, gratificações
para trabalho em condições especiais,
diárias, participação em eventos sindicais/
associativos, etc).

8 - incorporação da gratificação
pelo Exercício de Encargos
Especiais (GEEE), garantindo sua
percepção  na aposentadoria/
pensão para os servidores da
agricultura e meio ambiente.

9 – reversão para percentuais
das gratificações de
periculosidade e insalubridade,
transformadas em valores pela Lei
PR nº 13.666/2002, conforme
especifica a Lei PR nº 10.692/1993.

10 – instituição no Estado do
Paraná do Conselho de Política de
Administração de Pessoal,
integrado por servidores indicados
pelos sindicatos, segundo o artigo
39, da Constituição Federal,
redação dada pela EC nº 19/1998.

12 - Outros itens importantes e
do conhecimento de todos: política
de saúde ocupacional do
trabalhador no serviço público,
regulamentada por lei específica;
SAS (saúde do servidor): modelo
de autogestão, autarquia, pós
pagamento e saúde integral:
curativa e preventiva; agenda
ambiental no serviço público;
condições ambientais adequadas
de trabalho; escola de governo com
participação dos sindicatos nas
decisões; participação,  controle
social e popular no serviço público;
previdência do servidor público
com participação paritária dos
servidores públicos e autarquia de
direito público, etc.

Assim, neste início de 2007, já
a partir de março, precisamos
iniciar a discussão/debate, no
sentido de viabilizar uma grande,
forte e combativa CHAPA, que
deverá disputar as eleições a fim
de continuar-se os relevantes
serviços prestados pelo
SINDISEAB aos servidores

Quem somos
Diretoria Executiva Estadual:  Presidente:  Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva/  SEAB -  Vice-presidente: José Carlos Bieger/  IAP - Secretária geral: Laura Jesus de Moura e Costa / SEMA - 1º
secretário: Aparecido Ernesto Martins/  IAP - 2º secretário: Milton Vasconcellos Guedes/ SEAB - Tesoureira geral: Maria Auxiliadora Fernandes/ BBP -  1º tesoureiro: Benedito Eugênio S. Padilha/ IAP ::
Conselho fiscal: Titulares: Heitor Rubens Raymundo/  IAP - Saonara do Rocio Porto/  IAP - Suplentes: Ernesto Renato Kruger/ SEAB - Roberto Manfré/  IAP - Paulo Moreira Borba/  SEAB

OUTUBRO/2006
Crédito – Entradas

Contribuições/Dotações R$ 24.148,90
Receitas Aplic. Financeiras R$      435,05
Precatórios R$          0,00
Reembolso de despesas R$          0,00
TOTAL R$ 24.583,95

Aplicações Financeiras
Itau Invest. 00673-0 R$ 15.480,88
Itau Invest. 00656-5 R$ 36.312,74
C/C – 00656-5 R$ 88.988,81
C/C – 00673-0 R$       751,76
C/C - BCO DO BRASIL R$ 23.396,86
C/POUPANÇA PREC 2206/90 R$ 17.326,56
C/POUPANÇA PREC 599/91 R$ 15.507,64
ANTECIPAÇÃO DE PRECAT. R$ 39.855,00

Débitos – Saídas
Impostos e Taxas R$       69,92
Cursos/Congressos/Seminários R$     318,79
Salários/Ordenados  R$   2.178,00
Encargos Sociais R$  1.065,67
Vale Transporte R$      454,20
Honorários Profissionais R$   1.780,00
Encargos Sociais – Honorários R$        70,00
Luz/Água/Telefone R$      507,42
Associação de Classes R$  1.072,14
Despesas c/ Veículos/Manutenção R$          0,00
Assinaturas/Publicações R$      575,00
Material de Expediente R$  1.060,05
Repasse Precatórios  R$           0,00
Desp. c/Alimentação/Refeições R$      361,61
Contrib./Doações R$        30,00
Despesas Diversas R$      285,24
Manutenção/Conservação R$      110,00
Despesas Bancárias/Financeiras R$      116,58
Despesas de Viagens R$          0,00
Custas Judiciais R$          0,00
TOTAL R$ 10.054,62
Resultado do Período                           R$ 14.529,33
Resultado Acumulado R$ 90.707,53

Curitiba, 14 de Novembro de 2006.
Diógenes Costa

Contador CRC 022332/0-2 PR

Prestação de contas

públicos do PR, à administração pública
paranaense e sociedade brasileira.

Como é da ciência de todos, o trabalho sindical,
como qualquer outro, carece de dedicação,
abnegação, espírito público e coletivo, muita har-
monia, solidariedade e  bom senso, recheado com
pitadas de inspiração divina, expressada na Prece
Irlandesa abaixo transcrita.

Que a estrada se abra a sua frente ,
Que o vento sopre levemente nas suas costas,
Que o sol brilhe morno e suave em seu rosto,

Que a chuva caia de mansinho em seus campos,
E que Deus o guarde na palma de sua mão.

Autor: Augusto Cury
Editora: SEXTANTE
Número de páginas: 208
Edição: 2005

Com mais de 2 milhões de livros
vendidos no Brasil, Augusto Cury retrata
neste livro o cotidiano de mulheres que
sofrem caladas as conseqüências de uma
cruel realidade do mundo moderno: a
ditadura da beleza. Apoiando-se em sua
vasta experiência como psiquiatra e
pesquisador, Cury dá um grito de alerta con-
tra essa forma de opressão que vem

deixando mulheres, adolescentes e até
crianças tristes, frustradas e doentes.
Influenciadas pela mídia e preocupadas
em corresponder aos inatingíveis padrões
de beleza que são apresentados, milhares
de mulheres mutilam sua auto-estima - e,
muitas vezes, seus corpos - em busca da
aceitação social e do desejo de se
tornarem iguais às modelos que brilham
nas passarelas, na TV e nas capas de
revistas. Ao tratar de um tema tão atual,
este livro faz com que o leitor se identifique
imediatamente com os personagens e sua
luta por uma vida mais plena e feliz, em
que cada pessoa se sinta livre para ser o
que é, sem se envergonhar de sua
aparência ou tentar ser igual a ninguém.
Uma vida em que todas as pessoas

A Ditadura da
Beleza e a

Revolução das
Mulheres

descubram que a verdadeira
beleza está dentro de nós.

Em 2007 muito ânimo para novas conquistas!
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Saúde

PÓLO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DE CURITIBA E
REGIÃO METROPOLITANA

“Um pequeno grupo de cidadãos
movidos por um firme propósito pode

mudar o mundo. Aliás, é o único
meio de mudá-lo.”
(Margareth Mead)

O Pólo de Educação Ambiental de
Curitiba é um grupo integrante da Rede
de Educação Ambiental do Paraná
(REA-PR) que busca, junto com a 
REA-PR  aproximar, integrar e articu-
lar as ações dos seus elos,
contribuindo na comunicação mais
estreita entre pessoas e instituições
que desenvolvem trabalhos com
Educação Ambiental. Assim, o Pólo
prima pelo fortalecimento do diálogo no
intuito de informar, interagir e somar
esforços na ação em Educação
Ambiental (EA).

Frente a estes propósitos, os
integrantes do Pólo vêm se reunindo, a
cada dois meses, de forma mais efetiva,
desde agosto de 2006, para fortalecer
e ampliar sua abrangência e
intercâmbio de conhecimentos e
potencialidades de ação.

Para tanto, o pólo  convida pessoas
interessadas que representem
municípios ou ONGs / OCIPS, Escolas,
Sindicatos, Associações, ou outra
instituição em que atuem, em Curitiba
e Região Metropolitana (RMC), para
participação no pólo e fortalecimento
da Educação Ambiental na referida
região. Diante das reuniões realizadas
até o presente momento, para melhor
compreensão e conhecimento das
atividades desenvolvidas, o pólo
pretende elaborar um banco de dados
de projetos executados e em
andamento na região de Curitiba e
RMC. Contamos com o apoio e o
engajamento de diferentes atores neste
processo.

Contatos podem ser realizados
com:
a) Laura Jesus de Moura e Costa  por
meio do endereço eletrônico:
laurajmc.ea@gmail.com ou pelos
telefones: 41 – 3333-3864 ou 9961-
6336.

 b) Angélica  Góis Morales  por meio
do endereço eletrônico:
angelicagoismorales@ig.com.br ou
pelo telefone: 41 - 3026-7501.

Hoje em dia, existe muito
conhecimento a respeito da
prevenção de doenças do corpo e da
boca. É tanta informação que às
vezes não conseguimos captar nem
mesmo alguns cuidados simples e
de fácil execução. É comum surgirem
muitas dúvidas a respeito do cuidado
com os dentes. Por isso, estão aqui
algumas respostas para as
perguntas mais freqüentes no
consultório odontológico.

O que é placa bacteriana?
Alguns microrganismos, em

ambiente favorável, formam colônias
que aderem ao dente constituindo o
que chamamos de placa bacteriana.

O que é cárie dental ?
A cárie dentária é uma doença

infecciosa e transmissível, causada
por bactérias que compõem a placa
bacteriana. Se a formação da placa
não for interrompida ocorre uma
desmineralização do esmalte
dentário. O resultado desse
processo é denominado cárie.

Como prevenir a cárie dental ?
Deve-se escovar os dentes após

as refeições, pois os resíduos
alimentares depositados sobre os
dentes são os principais fatores que
predispõe à formação de cárie.
Reduza os alimentos que contém
açúcar e mantenha sempre uma boa
higiene bucal.

Qual é a escova dental mais
apropriada ?

A escova dental apropriada é
aquela com cerdas arredondadas e
macias, sendo todas as cerdas da
mesma altura.

Qual creme dental devo utilizar ?
Os cremes dentais

recomendados pelos dentistas são
aqueles que possuem flúor.
Atualmente todos os cremes
dentais aprovados pela Associação
Dentária Americana (ADA), contém
a quantidade ideal de flúor
necessária.

 É necessário mesmo passar o
fio dental ?

Sim, porque a escova não
consegue alcançar a face lateral
dos dentes. Só mesmo o fio é capaz
de penetrar nessas áreas de difícil
acesso para remover a placa
bacteriana.

Precisamos passá-lo todas as
vezes que escovamos os

dentes ?
Seria ideal, mas a placa

bacteriana precisa de mais de 24
horas para começar a agir. Por isso,
se o fio dental for bem usado apenas
uma vez, de preferência antes de
dormir, já é o suficiente.

O que acontece se o fio não for
usado ?

As bactérias permanecem na
região entre os dentes causando
cáries e também doenças de
gengiva.

Ele deve ser passado antes ou
depois da escova ?

Alguns especialistas dizem que
o melhor é antes, pois a sujeira
retirada pelo fio fica na boca. Outros
dizem que tanto faz, porque a placa
se adere ao fio. Se o seu dentista
não especificar, opte pela maneira
que você preferir.

Qual a diferença entre o fio e a
fita dental ?

Apenas o formato. A fita, mais
grossa, é indicada para dentes
separados e para limpar os que estão
lá no fundo. Para quem tem pouco
espaço entre eles, a melhor opção é
o fio dental.

Devo utilizar bochechos ?
Cada paciente deve ser analisado

individualmente para
recomendarmos o uso de bochechos
ou não. Os bochechos são
medicamentos que devem ser
administrados somente quando
houver necessidade.

É normal minha gengiva sangrar
espontaneamente ?

Não. Sangramento é sinal de
inflamação. Uma gengiva sadia
apresenta cor rósea e ausência de
sangramento. Se você estiver com a
gengiva sangrando é melhor procurar
um dentista, pois pode ser apenas
uma doença local ou já estar
espalhada em outros dentes.

Todas essas dúvidas podem ser
explicadas com maiores detalhes
pelo seu dentista. Faça uma consulta
e converse com quem entende do
assunto.

Dra. Gisela Amaral Ferraz – CRO –
11.212

Rua Recife, 100 conj.01 Cabral
Telefone: (41) 3254-4705

(FONTE: Revista Saúde! Abril 2005,
pág. 69)

Meio AmbienteDúvidas freqüentes sobre saúde bucal
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Direitos Humanos
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Expediente

Regionalização do SAS muda no
Sudeste

A regionalização do Sistema de
Assistência à Saúde (SAS) do servidor
público estadual passará por mudanças,
que entram em vigor a partir de 01/02/2007.

Os quase 6,4 mil beneficiários do
sistema que moram em dez municípios do
Sudeste do Paraná não serão mais
atendidos em União da Vitória – parte será
abrangida pela regional de Guarapuava e
parte pela regional de Ponta Grossa (que
inclui uma unidade em Irati).

MUDANÇA  – Haverá mudança na
regionalização porque o contrato com o
estabelecimento que atende pelo SAS em
União da Vitória (o Hospital e Maternidade
APMI) terminou no dia 31/01/2007. O Estado
pretendia renovar o contrato, porém o Hos-
pital Maternidade APMI enviou comunicado
informando que não tem mais interesse
em continuar prestando serviços ao SAS, o
que inviabilizou a renovação.

O beneficiário do sistema que tiver
alguma dúvida, sugestão ou reclamação
pode contactar a Central de Atendimento.
O telefone é o 0800-41-37-38. Detalhes
também podem ser conferidos no Portal
do Servidor – www.pr.gov.br/
portaldoservidor.

Confira como vai ficar
1) Servidores que moram em:
Antônio Olinto, Mallet, Paulo Frontin e

São Mateus do Sul
Passam a ser atendidos em:
Irati (atendimento básico, na Irmandade

do Hospital de Caridade de Irati, Rua
Zeferino Bittencourt, 1111, telefone 42-3423-
1311) ou em Ponta Grossa (Santa Casa de
Misericórdia, Rua Francisco Burzio, 774 –
telefone: 0800-645-1211).

2) Servidores que moram em:
Bituruna, Cruz Machado, General

Carneiro, União da Vitória, Paula Freitas e
Porto Vitória

Passam ser atendidos em:
Guarapuava (Medipuava – Centro

Médico Hospitalar – Rua Arlindo Ribeiro,
1276 – Telefone: 0800-643-1611).
(Fonte: Assessoria de Imprensa da Seap)

O SAS está em estudo
A primeira reunião que tratou do SAS

(Serviço de Assistência a Saúde) com
participação do governo e representantes
do Fórum dos Servidores Públicos do
Estado do Paraná aconteceu ainda em

dezembro de 2006. Desse encontro foi
agendado outro para janeiro de 2007.

No dia 16/01/2007 o Fórum dos
Servidores definiu a comissão de trabalho
do SAS que é constituída pelos
representantes dos seguintes sindicatos:
APPSINDICATO: Silvana Prestes Rodacoswiski e
Sérgio Marson: SINDICONTAS: Marco Antonio
Noronha de Brum; SINDISEAB: Roberto Prazeres
de Andrade da Silva e Maria Auxliadora Fernandes;
SINDSAÙDE : Mari Elaine Rodella e Nanci Ferreira
Pinto:SINDIPROL: Maria Inez Almeida: SINTEEMAR:
Henrique Rodomanski .

No dia 30/01/2007 aconteceu uma
reunião da comissão do Fórum com a
equipe do DAS (Departamento de
Assistência a Saúde), representados por
Eduardo Mischiatti, Rejane Cordeiro, e Eliza-
beth Kaminski, na Escola de Governo.

Nesse encontro definiu-se que o objetivo
da Comissão é debater e construir um
sistema de saúde de melhor qualidade,
respeitando as características  regionais e
as expectativas do servidor público.

O DAS apresentou estudos, dados
estatísticos, e os resultados de uma
pesquisa nacional sobre os Sistemas
Estaduais de Saúde do Servidor
demonstrando seu empenho em atender
às reivindicações dos servidores.

O Fórum dos Servidores se reuniu no
dia 06/02 para conhecer, estudar e debater
as informações apresentadas pela equipe
do governo. O próximo encontro com o
governo será no dia 12 de março às 14:00
horas, na Escola de Governo.

CUT-PR lança abaixo-assinado
para regulamentar o reajuste dos
parlamentares

Numa iniciativa inédita, a CUT-Paraná
lança um abaixo-assinado com a finalidade
de propor um projeto de lei de iniciativa
popular que visa regulamentar as formas
de reajuste dos salários dos deputados
federais e senadores da República.

De acordo com o projeto, os salários dos
parlamentares seriam reajustados até o
limite das reposições concedidas ao salário
mínimo, ou seja, o percentual de aumento
dos deputados e senadores não poderia
ultrapassar o índice aplicado ao mínimo
nacional.

A idéia de lançar essa ação conjunta en-
tre as entidades surgiu após o anúncio da
aprovação dos 90,7% de aumento sobre os
salários dos parlamentares. O reajuste
começa a valer a partir do dia 1º de fevereiro

de 2007, quando  iniciou a nova legislatura
com os deputados e senadores eleitos em
1º de outubro de 2006.

Coleta de assinaturas
Desde o dia 22/12/2006 uma banca,

instalada no calçadão da Rua XV, no Centro
de Curitiba, está colhendo assinaturas para
o abaixo-assinado, que está
disponibilizado no site da CUT-Paraná
(http://www.cutpr.org.br/downloads.php) e
do Sindicato dos Bancários
(www.bancariosdecuritiba.org.br).

Sindi/Seab contra injustiças
O Sindi/Seab encaminhou carta aos

deputados do Paraná em que mostrava a
indignação do povo e servidores do Estado
com o reajuste de mais de 90% dos
parlamentares. A carta foi divulgada e
enviada por correio eletrônico aos
associados e diversos servidores do PR,
além dos parlamentares. O abaixo
assinado da CUT vem de encontro com a
preocupação do Sindi/Seab por um mundo
mais justo. Pedimos a todos que
contribuam e assinem o abaixo-assinado
que será enviado por malote e também
pode ser acessado pela internet no site da
CUT, já citado.

Governo abre 5 concursos para
preencher 763 vagas

O governo do Paraná abre inscrições
para cinco concursos públicos, que vão
preencher 763 vagas, em várias funções e
para diversos órgãos do Estado, em 23
municípios. Os editais com todos os
detalhes dos processos de seleção estão
na internet, no endereço www.cops.uel.br.

As vagas são para funções nas áreas
de transporte rodoviário (Departamento de
Estradas de Rodagem, DER), de
agropecuária (Secretaria de Agricultura), de
extensão rural (Emater) e do Departamento
Penitenciário do Estado (Depen).
(Fonte: AEN)

Plano de cargos e carreiras bene-
ficia funcionários da Emater e do
Iapar

A iniciativa melhora a remuneração de
quase 3,3 mil funcionários ativos,
aposentados e pensionistas de ambas
instituições vinculadas à Secretaria da
Agricultura.

Dia 27/12/2006, vários jornais divulgaram um
assalto no Mercado du Leo, localizado no bairro
Santa Cândida - Vila Tingui – Curitiba (nas
proximidades da rua Mascarenhas de Morais e
Jardim Teresa Glaser/Parque Atuba), ocasião em
que um policial militar (segurança do mercado) foi
morto a “queima roupa”.

Neste fatídico dia, por volta das 20:55 horas,
aconteceu a abordagem e prisão dos 3 jovens,
nas cercanias do Parque Atuba e nas
proximidades de suas residências/moradias.

Inconformados com a situação, os pais,
familiares e comunidade local, instituíram o
“MOVIMENTO pela LIBERTAÇÃO de ÉDERSON/
GUSTAVO/SILAS”.

Dia 24/01, membros do MOVIMENTO pela
LIBERTAÇÃO de ÉDERSON/GUSTAVO/SILAS” e
os pais, participaram de ATO PÚBLICO na
Assembléia Legislativa do Paraná, momento em
que o Deputado Estadual TADEU VENERI, leu o
documento “CARTA ABERTA ÁS AUTORIDADES
do PARANÁ” denunciando a prisão injusta e
arbitrária e reivindicando a libertação imediata dos
3 jovens.

O Deputado Estadual JOSÉ DOMINGOS
SCARPELINI, presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Cidadania desta Casa de Leis, também
fez pronunciamento denunciando o caso.

Nesta mesma sessão plenária, os
parlamentares paranaenses aprovaram uma
COMISSÃO DE PARLAMENTARES, composta dos
Deputados Estaduais TADEU VENERI, ELZA
CORREA, LUIZ CARLOS MARTINS e JOSÉ
DOMINGOS SCARPELINI, a fim de fazerem uma
VISITA às Unidades Prisionais onde os 3 jovens
são mantidos presos, visando entrevistá-los e
conhecer a situação em que se encontram.

No dia 25/01, a Comissão dos Parlamentares,
os pais/mães e vários membros do Movimento
pela Libertação de Éderson/Gustavo/Èderson,
realizaram as visitas aos locais onde os jovens
estavam encarcerados.

Relatório Final da Comissão de
Direitos Humanos, Cidadania e do

Consumidor
Dia 31/01, ás 10 horas, no Plenarinho da

Assembléia Legislativo do Paraná aconteceu a
apresentação do relatório final da Comissão que
foi a seguinte:

Espera-se que as autoridades, “restabeleçam
a normalidade, que seja considerado o
instrumento da presunção de inocência, que sejam
reconsideradas as falhas do processo de
inquérito, e que sejam colocados em liberdade,
até que seja provada a culpa de todos e de cada
um dos três supostos réus.”

ÉDERSON, SILAS e GUSTAVO são
INOCENTES: LIBERDADE, JÁ !

Maiores Informações com membros do
MOVIMENTO pela LIBERTAÇÃO dos 3 jovens
ÉDERSON/GUSTAVO/SILAS –  José Donizetti
Viana (332.4649 - CUT/PR – 9917.8025) e
Roberto de Andrade Silva (3253.6328 –
SindiSeab) – Wilson Almeida (pai - 9601.7155).

Jovens são presos
injustamente


