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DE ONDE VEM?

Richa anuncia R$ 8 bi para “investir” 
antes das eleições 
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DA AGRICULTURA,
MEIO AMBIENTE,

J O R N A L  D O

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

Desde o Massacre do Centro Cívico, em 29 de Abril,
o governo sacou cerca de R$ 2 bi da ParanaPrevidência!

Confira a opinião do sindicato na PÁGINA 02.

NEGOCIAÇÕES DO FESSINDISEAB PREPARA 
ENCONTRO ESTADUAL Em fevereiro, a SEAP prometeu apresentar 

o levantamento de todas as progressões 
que estão em atraso em cada secretaria, 
bem como as previsões das nomeações dos 
novos servidores já concursados. Enquadra-
mento, perseguições a sindicalistas, rees-
truturação do QPPE, SAS, perícia médica 
e reajuste de auxílio alimentação também 
foram discutidos. Confira na PÁGINA 03.

A direção do sindicato vai passar por 
todos os locais de trabalho para defi-
nir as reivindicações de 2016 que se-
rão referendadas no nosso encontro 
em abril. Fique de olho no calendário 
e participe da sua plenária regional. 
PÁGINA 02.

E MAIS:
 Em Curitiba, blocos de Carnaval levam 

 29 de Abril para a avenida;
 Ação judicial de vítimas do 29 de Abril 

 é extinta pela Justiça;
 Governo quer abocanhar 40% de precatórios 

de credores que aceitarem furar fila.
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EDITORIAL
ParanaPrevidência continua em risco

enquanto governo esbanja dinheiro

SUPERÁVIT?

Além de continuar sucateando 
os serviços públicos, o governo vem 
agravando a situação financeira da 
ParanaPrevidência. Para se ter uma 
ideia, a instituição gastou R$ 42 mi-
lhões num software, com manuten-
ção mensal de R$ 350 mil. Os nos-
sos conselheiros estão aguardando 
informações mais detalhadas. 

Dentre outras coisas, o governo 
não vem repassando sua contrapar-
tida das contribuições dos aposenta-
dos, deixou de pagar a taxa de admi-
nistração que já está acumulada em 
R$ 90 milhões desde 2013. O FES 
quer reuniões específicas para tratar 
com o governo sobre a ParanaPre-
vidência. A primeira já foi agendada 
para o dia 03 de março, que vai tratar 
também da aposentadoria especial.

Judiciário caro - Rogério Galindo, 
do “Caixa Zero” da Gazeta do Povo, 
publicou o artigo “O “Bolsa Miami” já 
rendeu R$ 2 bilhões a juízes e pro-
motores”. O colunista calcula que os 
magistrados estão prestes a ganhar 
“sua nona “Mega-Sena da Virada” 
em menos de um ano e meio”. O 
termo “Bolsa Miami” foi criado depois 
que um desembargador justificou a 
necessidade de receber o auxílio-mo-
radia (R$ 4,3 mil) para comprar ter-
nos em Miami e fugir da depressão. 
“São já R$ 2 bilhões recebidos em 
dezesseis meses”, aponta. 

A Gazeta do Povo também denun-

Nossa direção sindical não tem 
descanso. O SINDISEAB partiu para 
as plenárias do primeiro semestre de 
2016 em todos os regionais e OLTs. 
O objetivo é preparar o Encontro Es-
tadual previsto para o mês de abril. 
Vamos estreitar os laços de união 

O Fundo Previdenciário (FP) contava com R$ 8,4 bilhões 
quando a nova lei da ParanaPrevidência em 29 de abril de 2015, 

dia do massacre dos servidores, foi aprovada.

Se o governo retirar R$ 2 bilhões por ano do FP, 
quanto tempo vai levar para esgotá-lo?

ciou que, através de penduricalhos 
como auxílio-alimentação e auxílio-
-moradia, as remunerações do Poder 
Judiciário chegam a ultrapassar mais 
de 20% do teto constitucional. “Em 
dezembro de 2015, o salário médio 
dos magistrados foi de 103,6 mil”, 
diz a manchete. Confrontado pela 
imprensa, Beto Richa se disse “sur-
preso” com os supersalários do Judi-
ciário. A gastança não para por aí, a 
RIC-TV divulgou que “Juízes do Paraná 
gastam R$ 10 milhões com lanches 
e serviços de garçons”.

Dinheiro sobrando - o Governo Beto 
Richa divulgou um superávit de R$ 
1,9 bilhão em 2015 (quase o mesmo 
valor retirado da ParanaPrevidência 
em 2015). O Secretário da Fazenda, 
Mauro Ricardo Costa, anunciou R$ 8 
bilhões para investimentos ainda em 
2016. O “Caixa Zero” conta que, em 
16 de fevereiro, o governador ofereceu 
um jantar para os deputados da base 
aliada (Bancada do Camburão) para 
anunciar os investimentos em suas 
bases eleitorais antes das eleições.

Por tudo isso, está claro que es-
ses nobres deputados vão sempre 
defender os interesses do grupo de 
Beto Richa. Portanto, quando você vir 
uma placa anunciando “Obra do Go-
verno do Paraná”, lembre que quem 
está financiando é o nosso Fundo 
Previdenciário! Bancada do Cambu-
rão, nunca mais!

SINDISEAB retoma plenárias nos regionais
PÉ NA ESTRADA!

entre a nossa base e os dirigentes 
regionais, fazendo discussões sobre 
as diversas questões que envolvem 
o cotidiano dos servidores. 

As plenárias já começaram em 
fevereiro e vão se estender até o 
mês de abril. Confira o calendário: 

18/02 Qui
08h30 às 10h30 Núcleo sindical de Jacarezinho, no IAP

14h30 às 16h30 Núcleo sindical de Cornélio Procópio, no IAP 

23/02 Ter
08h30 às 10h30 Núcleo sindical de Pato Branco, no IAP

14h30 às 16h30 Núcleo sindical de Francisco Beltrão, no IAP

25/02 Qui
08h30 às 10h30 

Núcleo sindical de Cascavel (Foz do Iguaçu 
vem até Cascavel), no IAP 

14h30 às 16h30 Núcleo sindical de Toledo, IAP 

29/02 Seg 08h30 às 10h30 Núcleo sindical de Paranavaí, IAP 

01/03 Ter 

08h30 às 10h30 Núcleo sindical de Maringá, na SEAB 

14h00 às 16h00 OLT do IAGUAS em Arapongas, 
Fábrica de Tubos 

02/03 Qua 08h30 às 10h30 Núcleo sindical de Londrina, na SEAB 

07/03 Seg 
10h00 às 12h00 Núcleo sindical Ponta Grossa, 

Viveiro no IAP 

14h00 às 16h00 Núcleo sindical Ponta Grossa, IAP 

08/03 Ter 13h30 às 15h30 OLTs da SEAB, ADAPAR, IAP, S EMA, ITCG, 
DIOE - se reúnem todos no SINDISEAB 

09/03 Qua 14h00 às 16h00 Núcleo sindical do Litoral, IAP de Paranaguá 

10/03 Qui 

08h30 às 10h30 Núcleo sindical de União da Vitória, IAP 

14h30 às 16h30 Núcleo sindical de União da Vitória - Viveiro 
de Paulo Frontin, IAP 

11/03 Sex 08h30 às 10h30 Núcleo sindical de Irati, IAP 

17/03 Qui 
08h30 às 10h30 Núcleo sindical de Guarapuava (Pitanga 

vem até Guarapuava), no Sindicato Patronal 

14h30 às 16h30 Núcleo sindical de Ivaiporã, no IAP 

22/03 Ter 08h30 às 10h30 Núcleo sindical de Campo Mourão, no IAP 

23/03 Qua 08h30 às 10h30 Núcleo sindical de Umuarama, no IAP 

24/03 Qui 08h30 às 10h30 OLT do IAGUAS em Cruzeiro do Oeste, 
Fábrica de Tubos 
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Após, análise do momento político, da si-
tuação financeira do Estado e das intenções 
do governo em seguir retirando direitos dos 
servidores; o FES constatou que em 2016 
temos que nos manter mobilizados mais do 
que nunca! 

O primeiro grande ato público está agen-
dado para o dia 29 de Abril, em Curitiba. As 
entidades também decidiram relembrar o dia 
12 de Fevereiro de 2015, quando a Bancada 
do Camburão vergonhosamente entrou pelos 
fundos da ALEP para tentar aprovar o pacota-
ço do governo, mas teve que recuar. Matérias 
sobre o episódio histórico foram amplamente 
divulgadas pelas redes sociais.

Durante a mesa, a SEAP assumiu com-
promisso de enviar, até o dia 08 de mar-
ço, relatório de todas as secretarias com 
levantamento do total de progressões de-
vidas e as previsões para nomeações de 
aprovados em concursos e chamamentos 
de novos concursados. Após avaliação do 
FES, em uma nova reunião no dia 15 de 
março, o Fórum levará o seu posiciona-
mento a respeito do cronograma proposto 
pelo Governo.

Para o FES, os desenvolvimentos nas 
carreiras são direitos consolidados da ca-
tegoria e precisam ser honradas anual-
mente. Assim, a ideia é buscar um prazo 
para que as secretarias iniciem o paga-
mento até liquidação de toda a dívida.

Segundo o representante da SEFA na 
reunião, as prioridades são estabelecidas 
em cada secretaria. Assim, os gestores 
devem administrar os recursos para que 
os avanços sejam contempladas dentro 
do orçamento de cada pasta.

Quanto ao SAS, a discussão será for-
mada em torno de um novo modelo de 
atendimento. Até lá, o governo disse con-
tinuar com o sistema atual. Sobre a Para-
naprevidência, uma reunião para tratar de 
todos os assuntos que envolvem o siste-
ma previdenciário foi marcada para o dia 
03 de março, às 14h.

Reestruturação do QPPE - a informação 
que o Governo estudava a reestruturação 
do QPPE não é novidade. O FES sempre 
deu publicidade hoje o Governo apre-
sentou uma proposta de projeto de lei 
construída apenas por ele, Governo. Os 
sindicatos do QPPE estão analisando o 
texto e até o dia 7 de março apresentará 
sua avaliação ao governo. De antemão já 

Conjuntura econômica - o eco-
nomista e assessor do FES, Cid 
Cordeiro, avalia que a maior con-
quista do movimento sindical no 
ano passado foi a aprovação da 
Lei da Data Base de 2015, que 
garantiu reajuste salarial para os 
servidores até o fim da gestão 
de Beto Richa. “Num momento 
em que o país está em reces-
são (inflação acima dos 10% e 
o desemprego crescendo), foi 
um grande avanço ter definido 
a reposição em lei até abril de 
2017”, explica, “se tivesse sido 
aprovado o reajuste de apenas 
5%, os servidores amargariam 
uma perda salarial irrecuperável, 
de cerca de 3%.” 

Para o economista, no en-
tanto, não é momento de “abrir 
a guarda” uma vez que o Secre-
tário da Fazenda, Mauro Ricar-
do Costa, já deu mostras de que 
não está satisfeito em ter que 
fazer os reajustes na folha do 
funcionalismo. “A qualquer tem-
po podem alterar a lei”, alerta. 

A Lei 18.493, de 24 de Ju-
nho de 2015, concedeu 3,45% 
em outubro/15 e instituiu rea-
justes nos meses de Janei-
ro/16; Janeiro/17 e Maio/17; 
definidos pelo IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo), 
com abono de 1% em Janei-
ro/17 para compensar as per-
das pelo atraso de 2015.

SEAP tem até 08 de março para apresentar
gastos com pessoal de todas as secretarias

Com reajustes definidos até 2017, 
FES se empenha em outras pautas

NÃO ESQUECEREMOS!

NEGOCIAÇÃO DATA BASE

A mobilização será unificada entre
todos os sindicatos do FES em Curitiba.

FES consegue compromisso e governo vai apontar 
todo débito com progressões e promoções de servidores, 
além da previsão de nomeação dos concursos públicos em cada pasta.

Com a reposição salarial assegurada, 
os dirigentes dos sindicatos do FES pretendem
centrar esforços em temas que ficaram de lado 
por conta da grande mobilização de 2015.

Assistência à Saúde, avanços nas carreiras, 
desmonte dos serviços públicos 
e manutenção da ParanaPrevidência foram apontadas 
como as principais preocupações dos sindicalistas.

FES convoca grande ato público para 
marcar um ano do Massacre de 29 de Abril

podemos dizer que há itens que são um 
avanços, outros precisam de um estudo 
mais aprofundado. Há aqueles, ainda, 
que não poderemos aceitar, por exemplo, 
um deles é que o Governo não reestruture 
a tabela salarial.

Prática antissindical - o FES cobrou no-
vamente providências da SEAP quanto às 
perseguições a dirigentes sindicais. Mui-
tos sindicatos têm enfrentado situações 
constrangedoras quando buscam acesso 
a locais de trabalho. 

Uma reunião será marcada para deba-
ter itens dessa pauta com governo e por 
fim as práticas antissindicais.

Nota: o FES obteve os seguintes docu-
mentos depois da reunião com a SEAP:
* O contrato de prestação de serviço de 
levantamento para a implantação de um 
Novo Modelo de Saúde para os servidores. 
* Minuta do anteprojeto de lei para rees-
truturação do QPPE.

Os dirigentes dos sindicatos que compõem o Fórum Estadual de Servidores se reuniram no dia 03 de fevereiro,
na sede da APP-Sindicato.

Na reunião desta quinta-feira (04), 
a primeira mesa de negociação entre 
servidores e governo em 2016, o FES cobrou 
da SEAP reivindicações não cumpridas. 
Entre elas, a convocação dos aprovados 
em concurso, pagamento de promoções e 
progressões vencidas, reenquadramento, 
reajuste do auxílio-transporte e a 
perseguição a dirigentes sindicais.
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Texto e foto: Gustavo Henrique Vital
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DIREITO?

DÍVIDAS

CURITIBA

ENQUADRAMENTO

Os blocos “CUT-PR: Balança 
povo que o de cima cai” e “Der-
renpent” participaram do desfile de 
blocos de carnaval de Curitiba, no 
dia 06 de fevereiro. O enredo lem-
brando o massacre dos servidores 
em 29 de Abril de 2015 foi compos-
to coletivamente entre sindicalistas, 
professores, carrinheiros e morado-
res da Vila Capanema. 

Personagens eternizados nas fo-

tos do dia do massacre marcaram 
presença, entre eles a professora 
que foge assustada do batalhão de 
choque; o jornalista mordido pelo 
cão da Polícia Militar; e o cadeiran-
te envolto na fumaça das bombas 
de gás. 

O tema chamou atenção do pú-
blico, assim, ecoou um forte coro da 
arquibancada: “Fora Beto Richa!” 
Confira a letra do samba:

VEM RELEMBRAR    (REFRÃO)

DIA DE LUTA
E TAMBÉM DE GRANDE DOR
BOMBAS E MASSACRE 
FORAM MENTIRAS PARA O NOSSO SERVIDOR... 

SEI QUE VOCÊ VIU
FOI VIOLÊNCIA EM 29 DA ABRIL...

COISAS QUE NÃO SE INVENTA
GÁS DE PIMENTA
É COVARDIA E NÃO SE FAZ...

VEM VER 
COM CÃES  RAIVOSOS
TERNOS E FARDAS
OH MEU DEUS EU QUERO PAZ...

LUTAR POR DECÊNCIA
VEM DEFENDER 
A  NOSSA PREVIDÊNCIA...

QUEM BATEU
QUEM BATEU  NA ENFERMEIRA 
E NA MINHA PROFESSORA? 

MARCHARÃO A MIL!  
LUTA SEM RIXA 
É O MOVIMENTO ESTUDANTIL...

VEM VER
E NESSA HISTÓRIA 
SOMOS GUERREIROS
EU QUERO PAZ NO MEU BRASIL 
DEIXAR NA MEMÓRIA AQUELE DIA 29 DE ABRIL

(refrão)
Mas...VEM RELEMBRAR....

Por um lado, a promotoria da Vara 
da Auditoria da Justiça Militar Esta-
dual pediu arquivamento do processo 
do Inquérito Policial Militar alegando 
“falta de provas” para individualizar a 
ação de cada policial no Massacre de 
29 de abril. 

Em seu parecer, o promotor Misael 
Duarte Pimenta Neto definiu a nossa luta 
contra o confisco do Fundo Previdenciá-
rio como “coisas genuinamente próprias 
de facções radicais e regimes político-i-

deológico sectários e corruptos”.
Por outro, a 1ª Vara da Fazenda Pú-

blica extinguiu a ação coletiva por danos 
morais impetrada pela APP-Sindicato, 
justificando que os danos devem ser jul-
gados individualmente. 

O secretário para assuntos jurídicos 
da APP-Sindicato, Mário Sérgio Ferreira 
de Souza, apontou à Gazeta do Povo a 
contradição entre os dois processos: 
“para os policiais, não há como indivi-
dualizar. Para as vítimas, isso é possível”!

Para furar a fila, o credor 
terá que abrir mão de 40% da 
indenização judicial devida pelo 
Estado do Paraná. O Governo do 
Paraná deve disponibilizar, todo 
ano, 2% da Receita Corrente 
Líquida para o pagamento de 
precatórios. Deste percentual, 
metade (1%) vai para o “acordo 
direto” instituído pela Secretaria 

da Fazenda.
Ora, a ordem cronológica é 

constitucional! Quando o gover-
no perde uma ação judicial, tem 
que inserir a dívida já no orça-
mento do ano seguinte. Os as-
sociados ao SINDISEAB têm pre-
catórios a receber há anos. Mas 
para pagar dívidas com os servi-
dores não sobra, não é mesmo?

O Ministério Público do Paraná ainda 
não enviou a recomendação à Procura-
doria Geral do Estado (PGE) orientando 
a respeito dos processos de servido-
res solicitando enquadramento. A PGE 
já deixou claro que vai acatar o que o 
MP-PR recomendar. E, assim que soli-
citada, disponibilizará procuradores su-
ficientes para analisar todas as pendên-
cias e concluir os processos de forma 
rápida. Não adianta, portanto, proto-
colar processos e documentos na PGE, 
pois ficarão sobrestados (suspensos). 

Na reunião com a SEAP do dia 04 
de fevereiro, o FES expôs o problema do 
tempo de permanência no cargo e fun-
ção para os servidores enquadrados em 
2010 que agora estão se aposentando. 
O SINDISEAB já está analisando o as-
sunto. Já elaborou a procuração para 
se habilitar para ter acesso ao inquérito 

aberto pelo MP-PR, analisar os docu-
mentos e aditar informações defenden-
do os nossos filiados. 

O SINDISEAB ressalta que quem 
não é filiado precisa se filiar para que 
o sindicato possa representá-lo juridi-
camente. O sindicato investe tempo e 
recursos significativos para continuar a 
luta pelo enquadramento. Não é justo 
atender quem não é associado, quem 
não contribui com a entidade.

Conforme orientado desde outubro 
de 2015, os associados devem tirar 
cópia integral dos seus processos e en-
viá-la ao sindicato. Quem já mandou e 
ainda não recebeu nenhuma informa-
ção, deve escrever para: sindiseab@
sindiseab.org.br a fim de ser incluído no 
grupo de email, pois são informações 
que dizem respeito apenas aos integran-
tes do processo.

Justiça extingue ação para indenização 
das vítimas do Massacre de 29 de Abril

Governo institui o “fura-fila”
para credores de precatórios

SINDISEAB dará assistência 
somente a associadosComposição: Désireé Oberst;  Mario Barbosa, Arnaldo dos Santos (Arnaldi-

nho), Eyrimar Fabiano Bortot,  Jeferson da Imperatriz, Prof. Marcio Santos, 
Marcio Kieller,  Jeferson de Souza.

Blocos de carnaval relembram 
o Massacre do Centro Cívico
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