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Editorial

Esse foi um ano bem diferente dos anteriores 
por causa da Copa do Mundo e das eleições. Mes-
mo com a reeleição do Governo Estadual, um se-
gundo mandato é sempre um novo governo: outro 
momento histórico; outra composição política e 
novos secretários.

 
Permanentes na administração pública somos nós

Um melhor Serviço Público depende, sobrema-
neira, dos servidores públicos. Apesar dos atrasos 
dos pagamentos dos nossos direitos e da taxação 
sobre os aposentados, a vida continua. E a luta 
também! Continuamos a atender as necessidades 
da população e precisamos persistir na batalha 
por mais recursos, inclusive humanos, para os 
Serviços Públicos.

 Mesmo num ano atípico, o SINDISEAB desen-
volveu uma série de atividades sindicais isolada-
mente e junto com o Fórum das Entidades Sindicais 
dos Servidores Públicos Estaduais para defender os 
nossos direitos. Esta edição faz uma retrospectiva 
dos principais momentos de 2014. Acompanhe.

 
E o ano que vem?

Para 2015 as perspectivas são de grandes mo-
bilizações para avançarmos nas nossas conquistas e 
evitar o retrocesso. Para isso temos que reforçar os 
laços com os colegas e nos unir, mais do que nunca, 
ao sindicato.

 Que o próximo ano seja o momento de reno-
var o Serviço Público paranaense. Com abertura de 
concursos, investimentos e valorização dos servido-
res públicos. O povo paranaense merece!

2014 - um ano cheio de emoções
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RetRospectiva 2014
Reuniões, plenárias, congresso, atos públicos...
Do início ao fim, o ano de 2014 foi de muita ação! 
Confira os principais momentos da nossa luta.
22 de janeiro - dirigentes sindicais fazem plenária na sede da APP-Sindicato. O 
principal tema discutido foi os PLs 22 e 726 que foram retirados de votação da 
ALEP em dezembro de 2013, sob a pressão das galerias completamente lotadas de 
servidores, mas voltaram à pauta neste ano.
O PL 726 cria a Fundação Estatal de Atenção a Saúde do Estado do Paraná (FU-
NEAS), entidade de direito privado para gerir os serviços públicos de saúde e o PL 
22 regulamenta a criação de fundações nas áreas de Cultura, Turismo, Desporto, 
Comunicação Social, Assistência Social e Ciência e Tecnologia.

03 de fevereiro - Na primeira sessão plenária do ano, servidores vão à ALEP lutar 
contra a privatização da saúde, sob o mote “A Saúde Pública é nossa!”

04 de fevereiro - Diretoria Executiva 
do SINDISEAB faz sua primeira reunião 
do ano e decide promover plenárias re-
gionais para deliberar sobre a pauta de 
reivindicações. No mesmo dia, o Cole-
tivo dos Desenquadrados se reúne na 
sede do SINDISEAB e delibera por pres-
sionar o governo para que promova os 
enquadramentos publicados em Diário 
Oficial e dê início às análises dos pro-
cessos com direito ao enquadramento 
já reconhecidos pelo TCE-PR. Ao mes-
mo tempo, decide organizar o grupo 
de desenquadrados que estão fora dos 
critérios definidos para promover a luta 
pela Tabela de Classes Especiais.

13 de fevereiro - Dirigentes Sindicais do FES (Fórum das Entidades Sindicais) mar-
cam presença na reunião do Conselho Estadual de Saúde para discutir a criação da 
FUNEAS. Pedido de vistas adia a deliberação.

10 a 14 de março - após o Carnaval, o SINDISEAB retoma as plenárias regionais. 
Na segunda etapa, são feitas reuniões em Curitiba (SEAB, DIOE, SEMA e IAP), 
Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Litoral, Ponta Grossa, União da Vitória e Viveiro Paulo 
Frontin, completando um total de 23 plenárias como o objetivo de construir a pauta 
de reivindicações geral e específica de cada órgão da base sindical.

25 de fevereiro - usando o artifício de transformar o plenário em Comissão Geral 
(três votações na mesma sessão), a Assembleia Legislativa aprova a criação da 
FUNEAS sob o protesto dos servidores. A ALEP aprova neste mesmo dia outro pro-
jeto de lei polêmico concedendo auxílio-moradia para juízes e desembargadores do 
Tribunal de Justiça. 

03 de março - No dia da 2ª reu-
nião da Diretoria Executiva Estadual 
(DEE), o Coletivo dos Aposentados 
e Pensionistas do SINDISEAB tem 
sua primeira reunião em 2014, 
quando discutem implicações jurí-
dicas e a possibilidade de reenqua-
dramento dos aposentados.

17 a 21 de fevereiro - SINDISEAB põe o pé na estrada para realizar a primeira 
parte das plenárias regionais em Arapongas, Campo Mourão, Cornélio Procópio, 
Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Francisco Beltrão, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Pa-
ranavaí, Pato Branco, Toledo e Umuarama. 
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09 de abril - Pela manhã, a DEE do SINDISEAB define calendário de audiências 
com autoridades para encaminhar a pauta de reivindicações da nossa base. À tar-
de, o Coletivo de Desenquadrados decide definir líderes regionais para manter a dis-
cussão e mobilização nos locais de trabalho, mandar emails para as autoridades e 
incluir o tema em todas as reuniões da campanha salarial a fim de garantir o direito 
ao enquadramento dos servidores apontados pelo Acórdão 3.302/13 do TCE-PR. Ao 
mesmo tempo, continuar acompanhando os trâmites administrativos e a luta pela 
criação da Tabela de Classes Especiais para os demais desenquadrados. 

14 de abril - direção do SINDISEAB 
leva pauta de reivindicações ao Se-
cretário da Agricultura, Norberto Orti-
gara, na SEAB.

15 de abril - novo Secretário do 
Meio Ambiente, Antônio Caetano de 
Paula Júnior, recebe pauta de reivin-
dicações na SEMA.

16 de abril - SEAP publica Resolução 12.328/2014 efetivando os enquadramentos 
dos servidores com nomes publicados em Diário Oficial. No mesmo ato, o governo 
mantém os enquadramentos vigentes e determina que os demais processos perma-
neçam arquivados, o que provoca forte reação dos desenquadrados.

30 de abril - Aposentados 
do SINDISEAB se reúnem 
com assessoria jurídica do 
sindicato para esclareci-
mento de dú vidas e orienta-
ções sobre ações judiciais. 

06 de maio - Diretoria tem audiên-
cia com Tarcísio Mossato Pinto, dire-
tor-presidente do IAP, sobre a pauta 
de reivindicações de 2014.

07 de maio - Everton Luiz da Costa 
Souza, diretor-presidente do Instituto 
das Águas, recebe das mãos dos di-
rigentes sindicais o nosso jornal com 
as reivindicações da categoria. 

25 a 27 de março - em Toledo, Curso 
de Formação - Educação para a Cida-
dania e Desenvolvimento Sustentável 
(Nível 1) reúne o pessoal associado de 
Toledo, Cascavel, Umuarama, Cruzeiro 
do Oeste e Campo Mourão.

28 de março - SINDISEAB reali-
za o I Encontro Estadual de 2014 
para bater o martelo sobre as rei-
vindicações gerais e específicas 
de cada categoria da base. Pauta 
é aprovada por unanimidade. 

19 de março - Dia de Luta pela Campanha 
Salarial. Servidores estaduais fazem pas-
seata desde a Praça Santos Andrade até 
o Centro Cívico. No interior, as atividades 
foram suspensas para discutir as reivindica-
ções da base.
Enquanto isso, os dirigentes do Fórum das 
Entidades Sindicais (FES) se reúnem com re-
presentantes do governo no Palácio das Arau-
cárias. O governo anuncia reajuste somente 
da inflação e a suspensão dos avanços de 
carreira por falta de caixa. A secretária da 
SEAP, Dinorah Nogara, noticia também a efe-
tivação dos enquadramentos publicados em 
Diário Oficial e manutenção dos já efetivados. 

13 de maio - Data-base: SEAP anuncia o 
índice de 6,28%, correspondente ao IPCA - 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - (re-
ferente ao período de maio de 2013 a abril 
de 2014) a ser aplicado na folha do mês de 
maio a todos os servidores ativos, inativos e 
temporários; sobre o vencimento base e gra-
tificações. Sobre o enquadramento, SEAP diz 
pretender efetivar apenas os 189 servidores 
com nomes publicados no Diário Oficial.

26 de maio - Coletivo de Aposentados e Pensionistas 
do SINDISEAB fica mais triste com a morte de Omilda 
Manfredin, aposentada como funcionária da SEAB. Aos 
69 anos de idade, vítima de um infarto.

21 e 22 de maio - primeira etapa do 
Curso de Formação - Educação para a 
Cidadania Políticas Públicas e Prática 
Sindical (Nível 2), em Toledo. A Dra Sio-
ne Lisot Yokohama, assessora jurídica do 
SINDISEAB em Umuarama, apresentou 
uma palestra sobre direitos e deveres 
dos servidores. A segunda etapa acon-
teceu nos dias 28 e 29 do mesmo mês.

18 de junho - Comissão de 
Saúde do FES tem sua pri-
meira reunião de trabalho 
para discutir a Assistência à 
Saúde dos servidores públi-
cos estaduais. SINDISEAB 
faz parte da comissão.

02 de julho - Depois da licença da 
Professora Marlei, o FES reestrutura 
sua coordenação durante plenária 
do Fórum das Entidades Sindicais 
dos Servidores Públicos Estaduais. 

03 de junho - Coletivo de Desenqua-
drados volta a se reunir para definir es-
tratégias a fim de pressionar o governo 
para reanalisar os processos arquiva-
dos. Sindicato faz levantamento de to-
dos os processos da base.

16 de junho - dirigentes 
sindicais levam a pauta 
de reivindicações dos ser-
vidores para o diretor-pre-
sidente do ITCG, Amilcar 
Cavalcante Cabral.

25 de junho - Coletivo de Apo-
sentados e Pensionistas do 
SINDISEAB realizam mais uma 
divertida festa junina na sede 
do sindicato.

13 de junho - SINDISEAB inicia levan-
tamento sobre atendimento do SAS 
através de dirigentes regionais.

03 de julho - Em reunião com o FES e SEAP, PGE reconhece 
o mesmo “corte técnico” do acórdão do TCE-PR para enqua-
dramento. Ou seja, determina a formação de uma comissão 
para reanalisar todos os 651 processos que foram indeferidos 
por documentação incompleta, citados no acórdão do TCE-PR.

30 de julho - Coordenador de Saúde do FES, Idemar Beki, es-
clarece dúvidas dos aposentados sobre o SAS e novo modelo 
de saúde para os servidores. 

05 de agosto - Reunião da 
Diretoria Executiva do sindi-
cato para deliberar sobre o 
Congresso do SINDISEAB.
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21 de outubro - Durante as comemorações do 
Dia do Servidor Público, SEAP anuncia o calote 
nas promoções e progressões referentes a 2014. 
Diz também que por conta das dificuldades finan-
ceiras do governo, os concursos só vão acontecer 
nas áreas da saúde, educação e segurança.

15 a 17 de outubro - Curso de Formação 
em Curitiba. No total, desde 2010, 211 
associados participaram do Nível 1 - Edu-
cação para a Cidadania e Desenvolvimento 
Sustentável. Os cursos de formação foram 
promovidos pelo SINDISEAB em parceria 
com o ITEDES - Instituto de Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico e Social.

18 de novembro - plenária do FES 
avalia o cenário político-econômico do 
Paraná depois das eleições.

25 a 28 de novembro - curso de for-
mação da última turma de nível 2, em 
Curitiba. 

05 de dezembro - associados de toda 
a base de Curitiba participam da confra-
ternização na sede do SINDISEAB.

07 de dezembro - confraternização dos associados do SINDISEAB em Pato Branco.

09 de dezembro - galerias da Assembleia 
Legislativa ficam lotadas de servidores que 
lutam pela retirada dos PLs 511/2014 e 
514/2014. Em protesto à aprovação em 
Regime de Urgência, servidores ficam de 
costas para os deputados. 

02 de dezembro - governo manda cerca de 20 projetos de lei para a ALEP aumen-
tando vários impostos como IPVA e ICMS, o que a mídia chamou de “pacote de mal-
dades”. Entre os projetos de lei constam a instituição de cobrança de alíquota de 
11% da parcela que exceder o valor de R$ 4.390,24 dos benefícios dos servidores 
aposentados e pensionistas (PL 511/2014); e a criação de um fundo complementar 
de aposentadoria para quem ganha acima do teto do INSS (PL 514/2014). 

21 de novembro - aposentados fazem 
divertido passeio dos aposentados até a 
Chácara Polska, em Campo Magro.

27 de novembro - FES vai à SEAP 
pedir explicações sobre o parcela-
mento do terço de férias dos servido-
res que deveriam receber nos meses 
de novembro e dezembro.

06 de dezembro - confraternização 
dos associados de Londrina.

08 de dezembro - servi-
dores que participam da 
Audiência Pública sobre 
Desconto Previdenciário 
dos Aposentados, no Ple-
narinho da Assembleia 
Legislativa, decidem partir 
para a mobilização.

29 de outubro - Em reu-
nião, aposentados se di-
vertem com o bingo e pre-
param viagem de fim de 
ano do CAP.

04 de novembro - Sob murros e ponta-
pés, professores estaduais são arrasta-
dos para fora das galerias por seguran-
ças da Assembleia Legislativa.

30 de setembro - Plená-
ria do FES define últimos 
detalhes sobre as come-
morações para o Dia do 
Servidor Público (28 de 
outubro) que foi anteci-
pado para o dia 21.

15 de agosto - Comissão de Saúde do 
Fórum vai até o Rio Grande do Sul para 
conhecer detalhes sobre o funcionamen-
to do Instituto de Previdência do Estado 
do Rio Grande do Sul (IPERGS). O mode-
lo de assistência à saúde dos servidores 
gaúchos são referência para a elabora-
ção do IPE-Saúde almejado pelo FES.

27 e 28 de agosto - Começa mais 
uma turma do Curso de Formação do 
SINDISEAB, desta vez em Guarapuava. 
No nível 2, Educação para Cidadania 
e Prática Sindical, servidores simulam 
mesa de negociações com o governo.

07 de outubro - Coletivo dos Desen-
quadrados, reunido na sede do SINDI-
SEAB, avalia avanços e define estra-
tégias para conquistar isonomia para 
todos os servidores desenquadrados 
que ainda não foram contemplados.

02 de setembro - 
Diretoria do SINDI-
SEAB tem última re-
união antes do Con-
gresso do Sindicato.

17 a 19 de setembro - No Hotel Condor, em 
Curitiba, Congresso do SINDISEAB reúne cerca 
de 60 associados para discutir conjuntura polí-
tica-econômica estadual e nacional. Servidores 
aprovam também os documentos-base do ca-
derno de teses e definem formar comissão para 
aprofundar reforma estatutária do sindicato.

26 de setembro - governo 
nomeia comissão para ana-
lisar, em 90 dias, processos 
de enquadramento que foram 
indeferidos, em 2010, por do-
cumentação incompleta.

06 de agosto - SEAP apresenta minutas 
de três projetos de lei para regulamentar 
aposentadoria especial para servidores pú-
blicos: (1) portadores de deficiências; (2) 
que trabalham em condições que prejudi-
cam a saúde e (3) em condições de risco. 
Propostas retiram direitos dos servidores. 

12 de agosto - Assessorado por seus ad-
vogados, os dirigentes sindicais do FES de-
cidem, em plenária, formar comissão para 
aprofundar estudos sobre aposentadoria 
especial. No mesmo dia, discutem prepa-
rativos para a comemoração do Dia do Ser-
vidor Público.

14 de agosto - IAP 
perde José Mouta 
Júnior num trágico 
acidente de auto-
móvel na estrada 
entre Londrina e Si-
queira Campos. 

O SINDISEAB agradece a todos os que participaram 
das atividades ao longo do ano! Em 2015 tem mais!


