
J O R N A L  D O  S I N D I S E A B 1ANO XXVIII - Nº 227 - JUNHO DE 2016
ANO XXVIII - Nº 227 - JUNHO DE 2016

SINDICATO
ESTADUAL

DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

DA AGRICULTURA,
MEIO AMBIENTE,

FUNDEPAR E
AFINS

w
w

w
.s

in
d

is
e

a
b

.o
rg

.b
r

DOS SERVIDORESDOS SERVIDORES

DA AGRICULTURA,
MEIO AMBIENTE,

J O R N A L  D O

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

EDITORIAL

Servidores do SINDISEAB vão 
às urnas em 16 e 17 de junho

O SINDICATO SOMOS NÓS! E MAIS
 Relembre as diretrizes e 

reivindicações definidas no nosso 
Encontro Estadual. Página 02.

 Confira os candidatos à 
Direção Executiva Estadual e 
todos os integrantes da Chapa 
“Tradição, Novos Tempos, 
Novas Ideias” na página 03.

 Todas as equipes de mesários 
estão formadas e as urnas já 
foram remetidas aos núcleos 
em todo o Paraná. Saiba onde 
votar também na página 03.

 Saiba o que a SEAP respondeu sobre 
a reestruturação do QPPE e sobre a 
reivindicação de auxílio-refeição e 
quadro próprio para o DIOE. Página 02.

 Veja as melhores imagens do 29 de 
abril e fique por dentro das últimas 
negociações do Fórum de Servidores 
com o governo. Página 04.

Chegou a hora de votar! 
Tudo pronto para reafi rmar 
a confi ança no nosso sindicato!

Está evidente que a política adota-
da pelo atual governo visa a retirada 
dos nossos direitos conquistados ao 
longo dos anos com garra, união e 
muita mobilização. 

É o sindicato quem fica de olho 
nas modificações que o governo pro-
põe nas leis. É a diretoria quem es-
tuda, trabalha e reivindica nas mesas 
de negociações representando os 
servidores da base. 

Sozinho, o servidor fica vulnerável; 
sujeito a perseguições. O sindicato é 
o nosso campo de força. É o canal 
certo para as nossas reivindicações. 
É o nosso representante legal previsto 
na Constituição.

São as categorias de base, no en-
tanto, que dão força para o sindicato. 
Uma diretoria sem representatividade 
fica de mãos atadas perante as au-
toridades. Por isso, mesmo que haja 
apenas uma chapa inscrita para o 
processo eleitoral, é importante que 
você coloque, na urna, o seu voto de 
confiança no SINDISEAB!
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RENOVAÇÃO

REESTRUTURAÇÃO DO QPPE

PERSISTÊNCIA

Encontro Estadual inicia 
processo eleitoral do SINDISEAB

SEAP acha justo esclarecer mudanças 
mas não cria grupo de trabalho

SINDISEAB luta por
auxílio-refeição e 
quadro próprio para o DIOE

Representantes sindicais de todo o Paraná 
se reuniram no dia 15 de abril em Curitiba, para avaliar a gestão e eleger 
a comissão eleitoral para o processo de sucessão. 

Apesar de todos os clamores, 
o restaurante do DIOE-PR foi mesmo
fechado em novembro do ano passado, 
deixando cerca de 100 pessoas sem acesso 
à alimentação saudável e de baixo custo.A primeira atividade do dia foi a prestação 

de contas da gestão. A Direção Estadual de-
monstrou todos os gastos. Todos os compro-
vantes de despesas foram colocados à dispo-
sição dos presentes. Após análise e debate, a 
Assembleia Geral Ordinária aprovou as contas 
por unanimidade. 

A comissão eleitoral para o pleito, marcado 
para os dias 16 e 17 de junho, foi definida:
* Presidente - DERLI DOSSA

Em março, o SINDISEAB/FES ques-
tionou a SEAP sobre as modificações 
propostas para o Quadro Próprio do Po-
der Executivo – QPPE (Of. nº 06/2016). 
No documento, o FES apresentou suas 
dúvidas sobre vários artigos da minuta de 
reestruturação sugerida pelo governo e 
reivindicou, então, a criação de um grupo 
de trabalho para estudar o assunto.

Os sindicatos solicitaram ainda que 

Segundo a direção do DIOE, a justificativa é que o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PR) teria determinado o fechamento do restaurante no 
prédio do órgão. Fato ainda não comprovado por quaisquer documentos.

Hoje, o DIOE tem poucos funcionários estatutários: apenas 32. À 
medida em que vão se aposentando, não há reposição de pessoal. 
O órgão funciona com mão de obra terceirizada, estagiários, cargos 
comissionados e detentos do sistema carcerário do Paraná. Na soma, 
cerca de 100 pessoas faziam suas refeições no restaurante que funcio-
nou no local por mais de 40 anos.

O SINDISEAB reivindicou, junto à direção do DIOE, a manutenção 
do restaurante ou, se inevitável, a instituição do auxílio-refeição para os 
funcionários do órgão considerando que a instituição tem patrimônio, 
receita própria e autonomia administrativa, técnica e financeira. E ain-
da, requisitou a criação de um Quadro Próprio do DIOE (QPD) visando 
a reposição de pessoal estatutário e a contratação de pessoal para a 
gráfica. Por sua vez, a direção do DIOE encaminhou nosso pleito à SEAP. 

A SEAP limitou-se a enviar um parecer da AJS/SEAP (Protocolo nº 
13.856.183-6, 20/11/2015 – COTA nº 1290/2015, 18/12/2015), 
sem maiores considerações sobre as reivindicações dos servidores pú-
blicos e prestadores de serviços do DIOE. O SINDISEAB também enviou 
ofício à SEAP e a resposta foi a mesma, ou seja: nada!

Superadas as tentativas administrativas, a saída é a mobilização!!! 

O SINDISEAB coloca-se à disposição dos servidores e demais traba-
lhadores do DIOE  para mobilizar e pressionar a administração da institui-
ção e o governo do Paraná: por atenção aos trabalhadores do DIOE e pelo 
resgate e valorização da instituição! A luta é de todos!

ESTRATÉGIAS E REIVINDICAÇÕES
No período da tarde, a plenária do Encontro Estadual do SINDISEAB se dividiu em dois grupos 
de trabalho para discutir:

(1) estratégias de ação para o Enquadramento: os sindicatos vão acompanhar os pareceres emi-
tidos pelo Ministério Público sobre os processos e enviar um documento apresentando defesa 
para todos os casos, inclusive sobre a situação dos formados depois de 2002. 

(2) propostas para reestruturação do QPPE:
- formar grupo de trabalho do sindicato;
- progressão a cada dois anos com garantia de pagamento a partir do momento do direito, 

não da concessão;
- proporcionalidade entre as carreiras, com remuneração mínima de 65% entre uma e outra;
- incorporação das gratificações;
- estudo sobre os aposentados;
- tratar das disfunções dos celetistas que ingressaram até 1992.

* Membro - MILTON VASCONCELOS GUEDES 
* Membro - NEUSA DE ALMEIDA RUCKER

O presidente Roberto Carlos Andrade, ao 
declarar aberto processo eleitoral e convidar 
todos os servidores a participar, destacou: “o 
papel do sindicato é servir”. O economista Cid 
Cordeiro discorreu sobre as finanças do Estado 
do Paraná e alertou sobre o perigo de retro-
cessos sociais e trabalhistas no caso de apro-
vação do Impeachment da presidenta Dilma.

sejam inseridas as reivindicações dos 
servidores:

1) reestruturação da tabela - eleva-
ção dos pisos das carreiras e equiparação 
dos valores das tabelas atuais com outras 
carreiras do Poder Executivo (AA, AE e AP);

2) incorporação das gratificações 
dadas como complemento de salários 
(GEEE, GADI, GAS, AAP, etc).

O processo foi repassado para Di-

visão de Cargos e Salários da SEAP. Em 
resposta, os técnicos da DCS/SEAP sa-
lientam que a minuta da reestruturação 
foi aprovada pela Procuradoria Geral do 
Estado (PGE). Dizem ainda que, por conta 
do “cenário econômico/financeiro que o 
Estado tem enfrentado, não foi proposta, 
neste primeiro momento, alteração das 
tabelas salariais e outras reivindicações 
apontadas” pelo FES “que pudesse gerar 

expressivo impacto financeiro”. Mas con-
sideram, no entanto, que a reivindicação 
de esclarecimentos “parece justa” e se 
colocam “à disposição para análise dos 
pedidos formais e manifestação técnica.”

A Diretora de Recursos Humanos, San-
dra Marques, em 21 de março, manifestou 
estar de acordo com os esclarecimentos, 
porém sem determinar a criação do Grupo 
de Trabalho para a reestruturação do QPPE. 
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ELEIÇÕES

Conheça os integrantes da única chapa 
que concorre à direção do sindicato
Nos dias 16 e 17 de junho, os nossos associados
vão às urnas para legitimar o processo eleitoral do SINDISEAB. Segundo seus integrantes,

a marca da chapa sugere:
“temos que nos dar as mãos,
nos dedicar de peito aberto
e valorizar as ideias de cada um de nós.”

A Chapa “Tradição, Novos Tempos, Novas Ideias” é composta por pessoas com expe-
riência na liderança e sindical e também por novos colegas dispostos a levar adiante as 
reivindicações dos servidores da nossa base sindical. A renovação aliada à experiência 
é importante para o futuro do nosso SINDISEAB. Temos que estar cada vez mais unidos 
para enfrentar desafios cada vez maiores. 

PRESIDENTE: 

Donizetti 
Aparecido 
Rosa da Silva 

SEAB Maringá

1º SECRETÁRIO:

Geraldo 
Carvalho
de Oliveira 

SEAB Irati

VICE 
PRESIDENTE: 

Elci Terezinha 
Veiga Costa 

IAP Ponta Grossa

2º SECRETÁRIA: 

Josiane 
Bitencourt
da Conceição 

IAP Litoral

SECRETÁRIO 
GERAL: 

Temístocles 
dos Santos 
Vital 

SEMA Curitiba

1º TESOUREIRO:

Mário do 
Rocio Kulyk 

IAP Curitiba

2º TESOUREIRO: 

José Carlos 
Salgado 

IAP Curitiba

SUPLENTES:

Adevansir Ceconello Lins (SEAB Campo Mourão) / Eurisvaldo Alves 
(IAP Litoral) / Gilberto Sentinelo (IAP Maringá) / Larissa de Moraes 
Rodrigues (ADAPAR) / Luiz Carlos Olivieri (ADAPAR Jacarezinho) / 
Roberto Carlos P. de Andrade Silva (SEAB Curitiba) / 
Laerci da Silva Lima (IAGUAS Cruzeiro do Oeste)

Todas as 33 urnas recolhem votos 
de aposentados e de associados em trânsito.

Cada filiado deve conferir 
com os mesários de seu núcleo sindical 
se a sua urna é itinerante ou fixa.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Roberto Carlos P. de Andrade Silva (SEAB Curitiba)
Gilberto Sentinelo (IAP Maringá)

DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS

Maria Auxiliadora Fernandes (BPP Curitiba)
Elci Terezinha Veiga Costa (IAP Ponta Grossa)
Sirlene Isoton Mior (SEAB Pato Branco)

OLTS CURITIBA SEAB

Roberto Carlos P. de Andrade Silva (SEAB Curitiba)
Daniel Gomes Santos (SEAB Curitiba)

SEMA

Ana Marcia Altoe Nieweglowski (SEMA Curitiba)
Temístocles dos Santos Vital (SEMA Curitiba)

IAP

Mario do Rocio Kulyk (IAP Curitiba)
José Carlos Salgado (IAP Curitiba)

DEPARTAMENTO JURÍDICO

CONSELHO FISCAL

Titulares
Ronie Von Ramos de Assis (ADAPAR Maringá)
Valdinei Rodrigues da Silva (IAP Ivaiporã)
Maria Auxiliadora Fernandes (BPP Curitiba)

Suplentes
Waldir José dos Santos (AGUAS-PR Paranavaí)
Vilson Simplício dos Santos (IAP Umuarama)
Valmir Faustino de Souza (ADAPAR Maringá)

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Donizetti Aparecido Rosa da Silva (SEAB Maringá)
Geraldo Carvalho de Oliveira (SEAB Irati)
Josiane Bitencourt da Conceição (IAP Litoral)
Roberto Carlos P. de Andrade Silva (SEAB Curitiba)
Vilson Simplício dos Santos (IAP Umuarama)

BPP

Maria Auxiliadora Fernandes (BPP Curitiba)

Confira onde votar:

NÚCLEO SINDICAL DE JACAREZINHO
Luiz Carlos Olivieri (ADAPAR Jacarezinho)
Maria Aparecida da Silva (IAP Jacarezinho)
Sebastião Soares (IAP Jacarezinho)
Jorge Ronei Laurentino (IAP Jacarezinho)

NÚCLEO SINDICAL DE PATO BRANCO
Nilce Maria de Souza (ADAPAR Pato Branco)
Salete Rosa Boscato (SEAB Pato Branco)
Sirlene Isoton Mior (SEAB - APOSEN. Pato Branco)
Ermes José Chioqueta (IAP Pato Branco)
Wilfried Schwarz (IAP Pato Branco)

NÚCLEO SINDICAL DE PARANAVAI
Eldis Claudecil Pereira (AGUAS-PR Paranavaí) 
Waldir José dos Santos (AGUAS-PR Paranavaí)
Roberto Barbosa (IAP Paranavaí)
Olavo Bilac Costa (IAP Paranavaí)
Leôncio Manoel de Oliveira (ADAPAR Paranavaí)
Celso Soares Leitão (ADAPAR Paranavaí)
Wilson Santana dos Santos (ADAPAR Paranavaí)

NÚCLEO SINDICAL DE MARINGÁ
Antônio Marochio (SEAB - APOSENTADO Maringá)
Heriton Rui de Freitas (IAP Maringá)
Gilberto Sentinelo (IAP Maringá)
Sinézio José Venâncio (IAP Mandaguari) 
Roberto Carlos Marques (ADAPAR Colorado) 
Valmir Faustino de Souza (ADAPAR Maringá)
Isabel Leila de Oliveira (ADAPAR Nova Esperança)

NÚCLEO SINDICAL DE LONDRINA
Gilmar Vieira Brene (SEAB Londrina) 
Maria Claudete Colombo (SEAB Londrina)
Neuza da Silva Pinto (SEAB Londrina)

OLT DE ARAPONGAS
Pedro Estevan (AGUAS-PR Arapongas)
Reinaldo Ferreira (AGUAS-PR Arapongas)

NÚCLEO SINDICAL DE PONTA GROSSA
Elci Terezinha Veiga Costa (IAP Ponta Grossa)
Edson dos Santos (IAP Ponta Grossa)
Gil Oliveira da Costa (ADAPAR Ponta Grossa)
Paulo César Scucato Gomes (ADAPAR Ponta Grossa)

NÚCLEO SINDICAL DO LITORAL
Josiane Bitencourt da Conceição (IAP/Paranaguá)
Eurisvaldo Alves (IAP Litoral)
Sebastião Garcia de Carvalho (IAP Litoral)

NÚCLEO SINDICAL DE IRATI
Geraldo Carvalho de Oliveira (SEAB Irati)

NÚCLEO SINDICAL DE IVAIPORÃ
Carlos Henrique de Souza (IAP Ivaiporã) 
Marcos Mendes de Araújo (IAP Ivaiporã)
Valdinei Rodrigues da Silva (IAP Ivaiporã)

NÚCLEO SINDICAL DE CAMPO MOURÃO
Marlene Poposki (SEAB Campo Mourão)
Vandenir Caetano da Silva (IAP Campo Mourão)
Adevansir Ceconello Lins (SEAB Mamborê)
Luiz José Coelho (SEAB Campo Mourão)
Larissa de Moraes Rodrigues (ADAPAR C. Mourão)

NÚCLEO SINDICAL DE UMUARAMA
Laerci da Silva Lima (AGUAS-PR Cruzeiro do Oeste)
Vilson Simplício dos Santos (IAP Umuarama)
José Carlos Bernardo (IAP Umuarama)

CURITIBA:

(01) SEDE/SINDISEAB + SUDE, BPP e RTVE 
(02) SEAB + DIOE e ADAPAR 
(03) IAP + Guatupê e IAGUAS 
(04) SEMA + ITCG

ARAPONGAS (Apucarana): (05) IAGUAS + SEAB/
Apucarana

CAMPO MOURÃO (Cianorte): (06) IAP + SEAB/C. 
Mourão; IAP e SEAB de Cianorte

CASCAVEL: (07) IAP + SEAB

CORNÉLIO PROCÓPIO: (08) IAP + SEAB

CRUZEIRO DO OESTE: (09) IAGUAS

FOZ DO IGUAÇU: (10) IAP

FRANCISCO BELTRÃO: (11) IAP + SEAB

GUARAPUAVA (Pitanga): (12) SEAB e (13) IAP + 
IAP/Pitanga

IRATI: (14) IAP + SEAB

IVAIPORÃ: (15) IAP e (16) SEAB

JACAREZINHO: (17) IAP + SEAB

LONDRINA: (18) SEAB e (19) IAP

MARINGÁ: (20) SEAB e (21) IAP

PARANAGUÁ (Morretes e Guaratuba): (22) IAP + 
SEAB de Morretes e Guaratuba

PARANAVAÍ: (23) IAGUAS, (24) IAP e (25) SEAB

PATO BRANCO: (26) SEAB + IAP

PONTA GROSSA: (27) IAP e (28) SEAB

TOLEDO: (29) SEAB e (30) IAP

UMUARAMA: (31) SEAB e (32) IAP

UNIÃO DA VITÓRIA: (33) IAP + SEAB
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MOBILIZAÇÃO

AVANÇOS NA CARREIRA

O ato público organizado pelo Fórum de Servidores Estaduais (FES),
 Fórum 29 de Abril e Movimentos Sociais reuniu professores, 
servidores, movimentos sociais, organizações estudantis, 
centrais sindicais, pais e alunos da rede pública de ensino.

SEAP não tem defi nição para as reivindicações fi nanceiras

Governo não tem proposta 
para pagamentos de atrasados

A manhã do dia 29 de abril começou 
fria. A mínima foi de apenas 6º C. O nosso 
pessoal se reuniu na Praça Rui Barbosa. 
Com o clima esquentando, as pessoas 
foram chegando. A juventude ajudou a 
aquecer com sua energia. Por volta das 
10h00, saímos em fileiras rumo à Praça 
Tiradentes onde um grupo maior de estu-
dantes nos esperava com seus instrumen-
tos de percussão.

Milhares de professores chegaram 
para engrossar o movimento. Em seguida, 
foi feita uma ciranda com todas as ban-
deiras em frente à Catedral Metropolitana 
de Curitiba. De lá, as pessoas saíram em 

Sem avanço - a justificativa do Secre-
tário de Administração Previdência, Reinhold 
Stephanes, é que o governo não tem sequer 
dados confiáveis para calcular o quanto está 
devendo aos servidores em progressões e 
promoções atrasadas desde 2015. 

Segundo ele, as secretarias e órgãos 
do governo usaram critérios diferentes para 
projetar os custos dos avanços de carreira e, 
no final, as contas não fecharam. Por isso, 
determinou que os cálculos sejam refeitos. 

No entanto, Sthephanes adiantou que 
não pode atender “todas as reivindicações” 
da pauta financeira: atrasados, reajustes de 
auxílios alimentação e transporte e contrata-
ção de novos servidores. 

Não vamos abrir mão de nada! - o re-
presentante da SEFA insinuou que os servi-
dores terão que “fazer concessões”. O FES 
respondeu que os sindicatos não têm auto-
rização de suas bases para negociar retirada 
de direitos, mas que estão ali para cobrar a 
dívida que o governo tem com os servidores.

O secretário prometeu apresentar todos 
os dados ao FES na próxima reunião, em 
07 de junho. O FES também levará para a 
reunião seus estudos. O governo está pro-
jetando um crescimento zero na receita até 

A audiência do dia 05 de maio no reuniu dirigentes sindicais e membros de diversas 
secretarias de governo Palácio das Araucárias.

o fim do ano, mas o economista do FES, 
Cid Cordeiro, projeta um crescimento entre 
7% e 9%. O gasto com folha de pagamento 
caiu para 43,30%. Está bem abaixo do li-
mite prudencial da Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Stephanes prevê que em agosto terá 
uma projeção mais correta e, mediante os 
dados transparentes, poderá apresentar um 
cronograma de pagamento dizendo clara-
mente o que o governo vai e o que não vai 
pagar.

PL 182/2016 - quanto à ameaça de 
cortar as contribuições sindicais do descon-
to em folha de pagamento dos servidores 
que voltou à ALEP na mesma semana, Ste-
phanes desconversou: “não me envolvi, isso 
é questão política”. O FES argumentou que 
o desconto sindical é um direito constitucio-
nal e que o secretário é o mediador perante 
o governador. Então o secretário se com-
prometeu a conversar com Beto Richa mas 
adiantou: “não sei até onde posso influir”.

O FES vai continuar atento ao trâmite 
do PL 182/2016. Fique atento para as con-
vocações de mobilização para defender o 
nosso direito de organização sindical. O sin-
dicato somos nós e trabalha por todos nós!

caminhada para o ato público na Praça 29 
de Abril, palco do massacre promovido por 
Beto Richa para, em um ano, sacar quase 
R$ 2 bilhões da ParanaPrevidência. 

À tarde, o evento contou com a pre-
sença do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pé-
rez Esquivel, e terminou com o show da 
banda Detonautas, do Tico Santa Cruz.

O dia 29 foi de LUTA pelo pagamento 
das dívidas que o governo acumula com 
os servidores; por concurso público, pelo 
fim perseguição aos sindicatos e seus diri-
gentes e em defesa da ParanaPrevidência; 
e LUTO pelos feridos no mais brutal ataque 
contra o funcionalismo estadual.

O FES denunciou à imprensa que o 
Governo Richa usualmente entra em 
acordo com os servidores nas reuniões, 
mas manda projetos de lei para a ALEP 
contrariando o que foi negociado. Um 
exemplo recente foi o PL 920/2015 
que retornou à ALEP com o número 
182/2016.

O governo quer fazer o corte nas con-
signações para desconto da mensali-
dade sindical em folha de pagamento 
e, assim, inviabilizar financeiramente 
os sindicatos. A não ser a garantia da 
data base, conquistada na dura luta do 
ano passado, todos os outros itens da 
pauta estão travados. 

Em coletiva, FES denuncia 
descaso do Governo Richa
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No dia 09 de maio, representantes do 
FES se reuniram com o presidente da 
Ordem dos Advogados Brasil (OAB), 
seccional do Paraná, José Augusto 
Araújo de Noronha. 
Em pauta, a tentativa do Gover-

no Richa de quebrar os sindicatos 
com a aprovação do projeto de lei 
182/2016 na ALEP entre outras prá-
ticas antissindicais como a perse-
guição e processos judiciais contra 
a dirigentes.

FES pede apoio à OAB-PR 
contra práticas antissindicais
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30 mil pessoas ocupam o Centro Cívico 
em memória ao massacre de 29 de Abril


