
15 de Março é o dia do levante popular
pela preservação da Previdência Pública

Toda a sociedade está se mo-
bilizando para barrar a PEC da 
Maldade. A PEC 287/2016, que 
modifica o Regime Previdenciá-
rio, é uma das mais prejudiciais 
pois, na prática, grande parte dos 
trabalhadores vai morrer antes 
de conseguir se aposentar e os 

que conseguirem, terão os seus 
benefícios reduzidos.

As categorias vão paralisar 
no dia 15 de março em todo o 
Brasil para fazer o debate am-
pliado com a sociedade sobre 
as reformas trabalhista e previ-
denciária que visam destruir os 

direitos dos trabalhadores e do 
povo brasileiro!

O levante popular do dia 15 
de março tem o objetivo de re-
lembrar aos políticos em Brasília 
o que está escrito na Constitui-
ção de 1988, no Artigo 1º, pará-
grafo único:

No Paraná, a maioria dos 
Postos de Fiscalização de 
Trânsito Agropecuário da 
ADAPAR estão caindo aos 
pedaços, funcionando em 
estruturas emprestadas ou 
simplesmente não existem. 
O SINDISEAB visitou diversos 
deles. Leia a matéria especial 
na página 04.

será marcado pela paralisação total das mulheres em todo o mundo. Com 
o slogan “Se nosso trabalho não vale, produzam sem nós”, as mulheres 
pretendem cruzar os braços pela valorização do trabalho feminino, 
contra a violência e a discriminação misógina. Digite, no seu navegador de 
internet, o endereço: goo.gl/hveOqR para assistir o vídeo de divulgação.

Quem segura 
para fiscalizar?

O Dia Internacional da Mulher 
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GREVE GERAL!

 A população brasileira 
já mostrou que desaprova 
o governo golpista 
e suas reformas nocivas. 
Durante o Carnaval, 
de Norte a Sul, 
marchinhas, fantasias
e palavras de ordem 
exigiram “Fora Temer”!

Pela Vida
das Mulheres
Contra as 
Reformas 
Previdenciária 
e Trabalhista

“Todo poder emana do povo”!!!

https://www.facebook.com/sindiseab.sindicato/videos/598406153690476/
http://www.sindiseab.org.br
http://facebook.com/sindiseab.sindicato


Reformas - no âmbito federal, 
as investidas contra os direitos da 
população continuam em Brasília. A 
Reforma da Previdência deve ser vo-
tada ainda neste mês por isso temos 
que intensificar nossos esforços de 
mobilização (leia a matéria ao lado).

Reação - junto com a Frente Bra-
sil Popular, o SINDISEAB e os demais 
sindicatos do Fórum Estadual dos 
Servidores estão percorrendo as ci-
dades-polo do Paraná para discutir 
o grave contexto político nacional e 
estadual visando conscientizar servi-
dores e a população. Confira o calen-
dário das plenárias:
 02/03, quinta - 19h00, Plenária 

do FES em Cascavel, no Sinteoeste 
 03/03, sexta - 09h00, Café com 

Liderança na APP Sindicato em 
Curitiba 

 07/03, terça - 08h00, Plenária do 
FES em Maringá, no Sinteemar 

 08/03, quarta - 14h00, Plenária 
FES em Londrina, na Assuel 
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Além de ter dado o calote no 
reajuste dos servidores públicos, 
inclusive nos aposentados, Beto 
Richa caminha a passos largos 
para a destruição do patrimônio 
público do Paraná. O governo pre-
tende – mais uma vez – vender a 
COPEL e a SANEPAR. Antes disso, 
vem aí mais um tarifaço na conta 
de água: 26% !!! 

Enquanto isso, os gastos em 
publicidade, que foram de R$ 70 
milhões em 2014, vão subir para 
R$ 120 milhões em 2017!

Afronta - a distribuição de au-
las para os professores – colocando 
no fim da fila os que se ausentaram 
por licença médica – e a tentativa 
de diminuição da hora-atividade só 
acirrou ainda mais os ânimos entre 
as partes. O resultado disso é que as 
aulas das escolas estaduais começa-
ram com falta de professores para 
todas as disciplinas ofendendo o 
direito dos paranaenses à Educação.

Aposentados e Pensionistas do 
SINDISEAB se reúnem mensalmente 
na sede do sindicato. Na reunião de 
22 de fevereiro, o pessoal já definiu 
quando e onde vai ser o próximo pas-
seio: em 27 de outubro na Ilha do Mel 
para uma atividade ecológica e edu-
cativa. Poderão participar os aposen-
tados de todo o Paraná. Os aposenta-
dos do interior nos núcleos regionais 
podem se organizar de forma seme-
lhante, que tal?

No próximo 14 de março, terça, 
das14h00 às 16h00, SINDISEAB e 
FES participam da Audiência na Pa-
ranaPrevidência, na Diretoria Jurí-
dica, com um representante de cada 
sindicado envolvido no problema e 
suas assessorias jurídicas. O tema em 
pauta é a aposentadoria para os reen-
quadrados. 

O SINDISEAB consultou a Procu-
radoria Geral do Estado (PGE) sobre 
os critérios para aposentadoria dos 
reenquadrados. Através do Parecer 
12/2016, a PGE respondeu que, em 
determinados casos de reenquadra-
mento (em 2010), houve a mudança 
de cargo do ser vidor para carreira 
distinta. 

Assim, transcorrido o tempo no 
cargo reenquadrado, discute-se so-
bre a necessidade de cumprimento 
do tempo de carreira para a aquisi-
ção do direito à aposentadoria, nos 
moldes do Artigo 40, da Constituição. 

Ou seja, o Estado do Paraná não 
quis se posicionar! Sugeriu, através 
do Parecer 12/2016 da PGE, que se 
instaurasse um procedimento de 
consulta junto ao TC-PR, que é o ór-
gão a quem com pete decidir a maté-
ria. É claro que estão “empurrando 
com a barriga”. O SINDISEAB e o FES 
vão continuar pressionando o gover-
no, a ParanaPrevidência e o TC-PR.

A partir desta edição, o SINDISEAB vai reproduzir as principais charges 
publicadas nas redes sociais que retratam a nossa conjuntura política. 

SINDISEAB na GREVE 
GERAL do dia 15 de março

Como fica 
a aposentadoria 
para os 
reenquadrados?

Calote, descaso, perseguição explícita 
e desperdício do dinheiro público. 
É assim que o Governo Richa tem tratado 
os servidores estaduais e a população do Paraná. 

A luta agora não é apenas dos servidores, mas de toda a sociedade!
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SINDICATO EM AÇÃO

CHARGES DA REDE

DIREITO

EDITORIAL

 09/03, quinta - 09h00, Plená-
ria do FES em Curitiba, na APP-
Sin dicato 

 10/03, sexta - 14h00, Plená-
ria do FES em Ponta Grossa, 
no Sintespo 

 15/03, GREVE GERAL!!! 

Greve Geral - a Direção Es-
tadual do SINDISEAB orienta que 
toda a nossa base paralise e par-
ticipe dos atos políticos que serão 
reali zados em todo o Paraná. Serão 
feitas panfletagens nas praças, ter-
minais de ônibus, aeropor tos e lo-
cais de trabalho. Vamos ptressionar 
pelo pagamento da reposição anual, 
definição de um calendário negocia-
do do pagamento das promoções e 
progressões atrasadas. Vamos lutar 
contra a reforma da Previdência e 
os projetos de retiradas de direitos 
da classe trabalhadora. 

Núcleos Sindicais - todos 
param e cada núcleo participa da 
atividade que for mais indicada 
para a sua região e local de tra-
balho. O pessoal deve também se 
reunir nos locais de trabalho para 
debater as nossas pautas gerais 
e específicas. Os representantes 
regionais vão encaminhar o re-
sultado das discussões à Direção 
Estadual para a preparação do 
Encontro Estadual do SINDISEAB 
previsto para 28 de abril.



A quem interessa
a reforma da Previdência?
Definitivamente, não interessa à população brasileira!
A proposta de acabar com a Previdência Pública 
serve aos interesses de grandes grupos econômicos 
que patrocinaram a eleição dos parlamentares 
que deram o golpe na Democracia 
para destruir os direitos do povo brasileiro.

Estamos sendo roubados a plena 
luz do dia. O Congresso Nacional já 
congelou os gastos com Saúde e Edu-
cação por 20 anos. O objetivo dos 
golpistas é dizimar nossas riquezas: 
petróleo, florestas, água e vender as 
terras brasileiras para estrangeiros. 
Não bastasse isso, querem acabar 
com os Direitos Trabalhistas e com 
a Previdência Pública.

No dia 20 de janeiro, os 
sindicatos do FES lançaram a 
CALCULADORA DO CALOTE - 
o Ca lotômetro - para mostrar 
o quanto os servidores, da ati-
va e aposentados, deixarão de 
receber com o não reajuste da 
data -base ao longo do ano. A 
correção salarial deveria ter 
sido paga aos servidores em 
31 de janeiro. 

Sempre inovando, o SINDISEAB 
avança mais um passo na formação sin-
dical. O conteúdo inédito do CFC - Curso 
de Formação de Contas - foi elaborado 
pelo Departamento de Formação do 
SINDISEAB em parceria com o Coletivo 
de Formação da CUT. O trabalho de pes-
quisa e formatação do curso levou cerca 
de seis meses para ser concluído.

O objetivo é estudar as atribui ções 
dos conselheiros fiscais e fornecer in-
formações sobre o funcionamento do 
sindicato sob os aspectos jurídico, le-
gislativo e contábil. 

O conteúdo é relevante também 
para os servidores que atuam como 

Calcule
seu prejuízo 
salarial

SINDISEAB lança curso 
sobre contas sindicais
Os alunos do CFC vão conhecer os trâmites administrativos 
para dirigir e fiscalizar uma entidade sindical com eficiência. 
O público-alvo inclui conselheiros fiscais, direção estadual, 
dirigentes regionais, associados e funcionários do sindicato.

Idade que 
começou a 
trabalhar

Idade com 
direito a 

aposentadoria

idade que 
começou a 
trabalhar

Idade com 
direito a 

aposentadoria

16 anos 65 anos 24 anos 73 anos

17 anos 66 anos 25 anos 74 anos

18 anos 67 anos 26 anos 75 anos

19 anos 68 anos 27 anos 76 anos

20 anos 69 anos 28 anos 77 anos

21 anos 70 anos 29 anos 78 anos

22 anos 71 anos 30 anos 79 anos

23 anos 72 anos 31 anos 80 anos
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PEC DA MALDADE

FORMAÇÃO

DATA-BASE

Questionamentos - a Associa-
ção de Auditores Fiscais da Receita 
Federal lançou cartilha na Câmara 
Federal comprovando que o alegado 
déficit da Previdência é uma falácia, 
pois desconsidera todos os itens 
que compõem a Seguridade Social. 
Segundo o Art. 195 da Constitui-
ção Federal, COFINS (Contribuição 
para Financiamento da Seguridade 

Com que idade vamos obter 100% de aposentadoria?

* supondo não haver intervalo provocado por desempregado ou outros motivos

Como fazer - visite a página do 
FES no Facebook para ter acesso ao 
Calotômetro, ou acesse goo.gl/W5n-
BMu. Insira o seu salário base na la-
cuna e clique em calcular.

representantes da sociedade em ou-
tros conselhos municipais, estaduais e 
federais para melhorar o desempenho 
de suas atividades. 

A formação de conselheiros fiscais 
será ofertada na modalidade à distância, 
com carga horária de 80 horas, através 
de vídeos, encontros virtuais e materiais 
no site do SINDISEAB até o fim do mês de 
março. Ao final será aplicada uma prova 
de avaliação que todos devem preencher 
e enviar para o sindicato. 

O curso tem objetivo de capacita-
ção, não será fornecido certificado. A 
aula inaugural do CFC foi lançada em 
vídeo no dia 19 de fevereiro. O docu-

mento com o conteúdo completo do 
curso já está disponível no site do sin-
dicato e três vídeos já estão publicados 
na nossa página no Facebook.

Agenda lotada - no dia 13 de feverei-
ro, o SINDISEAB participou da reunião 
do Coletivo de Formação da CUT, em 
Praia de Leste, para definir a agenda da 
Formação para 2017. 

* ORSB - a intervenção do SINDISEAB 
garantiu mais um módulo para as três 
turmas que passaram pelo curso em 
2016/2017 de Organização e Represen-
tação Sindical de Base, além da oferta de 
mais duas novas turmas do mesmo curso.

*NCC - outro fruto da parceria entre 
SINDISEAB e CUT é o Curso de For-
mação de Negociação e Contratação 
Coletiva. No total, os 03 módulos de 04 
dias somam cerca de 100 horas de for-
mação destinadas a dirigentes, asses-
sorias e funcionários dos sindicatos. O 
nosso secretário Geraldo de Oliveira, 
do Núcleo Sindical de Irati, está fazen-

do. Em 2014 , Donizetti Silva e Vilson 
Simplício dos Santos (IAP-Umuarama) 
também participaram. Então, já são 
três os dirigentes do SINDISEAB habi-
litados nesta formação. 

Cursos na Escola Sul da CUT - aconte-
cem em Florianópolis, Santa Catarina. 

* DPPDHAR - o Curso de Desenvol-
vimento, Políticas Públicas, Direitos 
Humanos e Ação Regional já está no 
segundo módulo, num total de três. 
Quem tiver interesse em participar dos 
dois módulos restantes - mesmo que 
tenha perdido o primeiro - pode se ins-
crever, pois, no segundo módulo, está 
previsto um dia para integração das 
atividades possibilitando que o inscri-
to assimile o conteúdo com êxito.

* FF - Formação de Dirigentes Forma-
dores que tem como público-alvo diri-
gentes sindicais de todo o país. 

Fique de olho no calendário completo dos 
Cursos de Formação: goo.gl/xgjOLH

Social); CSLL (Contribuição Sobre 
o Lucro Líquido); PIS (Programa de 
Integração Social); e PASEP (Progra-
ma de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público) também entram 
no cálculo, o que torna o sistema 
superavitário. Ou seja: não falta di-
nheiro, sobra!

Além disso, o governo sequer co-
gita cobrar as empresas que devem 
R$ 426,07 bilhões para a Previdên-
cia Social, entre elas os próprios 
bancos interessados no fim do sis-
tema. A dívida é quase três vezes o 
valor do alegado déficit da Previdên-
cia, que foi cerca de R$ 150 bilhões 
no ano passado.

Por isso, mais de 150 entidades, 
lideradas pelo Conselho Federal da 
OAB, escreveram uma carta aber-
ta sobre a reforma da Previdência 
porque “ela está fundamentada em 
premissas equi vocadas e contém 
inúmeros abusos contra os direitos 
sociais.” 

Conflito de interesses - o Secre-
tário da Previdência Social do Minis-

tério da Fazenda, Marcelo Caetano, 
que está à frente da reforma, é mem-
bro do conselho de administração de 
uma das maiores empresas de previ-
dência privada do país: a Brasilprev. 
Arthur Maia (PPS-BA), relator da PEC 
287/2016, teve sua campanha eleito-
ral financiada pelos bancos Bradesco, 
Itaú, Santander e Safra. As raposas 
tomaram conta do galinheiro!

A reforma da Previdência é tão 
escandalosa que a própria base alia-
da do governo se dividiu. A Folha de 
São Paulo divulgou que “metade dos 
integrantes da comissão especial da 
Câmara dos Deputados que analisa 
a reforma da Previdência se opõe 
à exigência de idade mínima de 65 
anos para aposentadoria.” 

Somado a isso, os senadores da 
oposição já conseguiram 29 assina-
turas para a abertura de uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para a investigar a situação financei-
ra da Previdência Social.

Cabe a nós, cidadãos, exigir que 
o futuro da população brasileira seja 
garantido!!!

http://goo.gl/W5nBMu
http://goo.gl/W5nBMu
http://goo.gl/xgjOLH
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ADAPAR - Postos de fiscalização 
têm estrutura precária

Outras 
visitas à base

O sindicato encontrou estruturas 
precárias ou até mesmo postos sem 
estrutura alguma onde a fiscalização 
precisa ser feita com equipes volan-

tes e somente durante parte do dia. 
O trabalho é perigoso pois nem sem-
pre a polícia acompanha os fiscais da 
ADAPAR. Na ULSA - em 1º de de zembro, 

a direção do SINDISEAB foi re-
cebida pelo pessoal da base do 
sindicato na Unidade Local de 
Sa nidade Agropecuária de Man-
daguaçu.

O SINDISEAB valoriza os seus 
associados aposentados. O Sr 
Antonio Cordeiro de Lima acom-
panhou as visitas do sindicato na 
região norte para matar as sauda-
des dos velhos tempos. 

Em Mandaguari, o pessoal do vi-
veiro também teve a oportunida-
de de tirar duvidas e contar sobre 
os problemas do dia a dia para a 
direção sindical.

O SINDISEAB visitou também a 
Estação Ecológica do Caiuá, em 
Diamante do Norte. O local é uma 
Unidade de Conservação de Pro-
teção Integral. Segundo o IAP, é o 
maior remanescente florestal con-
tínuo do Noroeste do Estado, com 
cerca de 1500 hectares.

Itaguajé - na divisa com o Estado 
de São Paulo, o PFTA da ADAPAR de 
Itaguajé funciona com uma equipe de 
fiscalização volante porque a estru-
tura está completamente depredada. 

Sobrou apenas o esqueleto da casa 
que servia de alojamento para os fiscais. 

O pessoal da fiscalização vai dia-
riamente ao local de van, porque 
a sala de atendimento do PFTA de 
Itaguajé foi demolida. A Polícia Ro-
doviária acompanha a fiscalização 
agropecuária somente três vezes por 
semana, ainda assim somente em um 
dos turnos: manhã ou tarde.

Santo Inácio - a 200m de São 
Paulo, o PFTA de Santo Inácio é um 
dos mais movimentados do Paraná. 
Não tem posto policial com estrutura, 
apenas uma viatura atua próximo ao 
local. O mais perto é o de Colorado, a 
cerca de 40 km de distância.

A estrutura do PFTA de Santo Iná-
cio foi projetada para fiscalização de 
ICMS, não de trânsito animal. 

O prédio está sem manutenção mas 
o principal problema é a falta de pes-
soal: apenas dois servidores trabalhan-
do por turno. Antes, tanto a entrada 
quanto a saída de produtos de origem 
animal eram fiscalizadas; Agora, che-
cagem está limitada somente a cargas 
que entram no território paranaense.

As condições do posto de fisca-
lização da ADAPAR de Santo Inácio 
estão precárias: cadeiras com estofa-
mento rasgado, móveis estragados e 
instalação elétrica improvisada. Em 
alguns pontos, a fiação chega a ficar 
exposta fora da caixa da tomada. Fal-
ta manutenção na pintura. 

Terra Rica - o Posto Fiscal de 
Transito Agropecuário de Terra 
Rica está desativado. A casa foi de-
molida. Sobrou apenas a placa, um 
relógio de energia desligado e um 
cone quebrado!

Garuva - por ser perigoso e ine-
ficiente, o PFTA de Tijucas do Sul foi 
transferido para junto à estrutura do 
CIDASC - Companhia Integrada de De-
senvolvimento Agrícola de Santa Cata-
rina, órgão responsável pela fiscaliza-
ção em terras catarinenses, em Garuva. 

A rodovia na divisa entre Paraná e 
Santa Catarina é movimentada e pe-
rigosa. Como não existem placas de 
sinalização indicando a proximidade 
do PFTA de Garuva, os motoristas não 
desaceleram. O servidor tem que es-
perar os caminhoneiros pararem por 
vontade própria.

Desde quando a Claspar adminis-
trava os postos de fiscaliza ção, o PFTA 
da região sempre acumulou problemas. 
Não havia local adequado para estacio-
nar. Muitas vezes o servidor era obriga-
do a atravessar a rodovia, com quatro 
pistas, em meio a veículos em alta velo-
cidade, para carimbar a nota fiscal.

A estrutura do prédio é boa, mas 
é inadequada para fiscalização e falta 
manutenção. A internet não funciona, 
computadores obsoletos e trabalha 
somente um servidor por turno. Se 
tivesse pouco movimento, deveria no 
mínimo dois servidores no plantão. Em 
posto de alto tráfego, é preciso ainda 
mais plantonistas. Falta também apoio 
policial para segurança dos servidores 
que trabalham do PFTA de Garuva.

Querência do Norte - situação feia mesmo está a 
casa de madeira que abriga o PFTA de Porto Felício, em 
Querência do Norte. Está literalmente caindo aos peda-
ços com teto, paredes e assoalho podres. Os servidores 
correm o risco de sofrer acidentes no local de trabalho.

Como se vê, os PFTAs da ADAPAR refletem o descaso 
da gestão Beto Richa. Os locais ainda se mantém graças 
ao zelo dos nossos colegas servidores públicos.

BARREIRAS SANITÁRIAS

No fim do ano, o SINDISEAB foi conferir de perto o funcionamento
de alguns dos PFTAs - Postos Fiscal de Trânsito Agropecuário - da ADAPAR. 

Diamante do Norte - a previsão de 
construção de um PFTA em Diamante 
do Norte é para o início de 2017. Até lá, 
o pessoal ainda divide a estrutura com 
a Polícia Rodoviária Estadual. Sete fun-
cionários se revezam, com jornada de 

trabalho de 12h x 36h, entre os PFTAs 
de Diamante do Norte e o de São José. 

O SINDISEAB voltou ao local em 
fevereiro e conferiu que a casa que vai 
abrigar o PFTA de Diamante do Norte 
está praticamente pronta.

Nota - as imagens foram captura-
das dos vídeos postados na página 
do SINDI SEAB no Facebook. Visi-
te, acom panhe, curta e siga: face-
book.com/sindiseab.sindicato

http://facebook.com/sindiseab.sindicato
http://facebook.com/sindiseab.sindicato

