TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019
Deliberações da Direção Estadual
A Direção Estadual do SINDISEAB se reuniu hoje (19), para avaliar e encaminhar
deliberações da AGO realizada no dia 06 de abril, e a distribuição do jornal Brasil de
Fato para a categoria.
Foram definidas as seguintes ações e calendário de atividades para cobrar os itens de
pauta de reivindicação:
* além de atuar em conjunto com o FES, o SINDISEAB protocolou ofício na Casa Civil
e SEAP, protocolará também, conforme forem definidos os novos diretores e
secretários dos órgãos, ofício e pauta de reivindicação, solicitando audiência para
apresentar e cobrar a pauta junto ao Governo.
* reuniões quinzenais da Direção Estadual continuarão sendo realizadas para avaliar
permanentemente as negociações. As orientações à categoria se darão por meio do
site do SINDISEAB, sempre depois de debatidas na Direção Estadual, e devem
expressar o posicionamento conjunto da Direção Estadual, ainda que em
manifestações avulsas e individuais dos membros da executiva.
* o SINDISEAB continuará organizando a greve, que deve ser geral, articulada com as
demais categorias dos servidores públicos, atuando em conjunto com o FES,
buscando intensificar os esforços, a disputa política e econômica, confrontando o
Governo e Assembleia Legislativa para o pagamento da data base, e atendimento dos
demais itens de pautas.
* no dia 23 de abril, a Direção Estadual avaliará e, se for o caso, reforçará por boletim
as orientações à categoria para que, os que não fizeram, façam as
reuniões/assembleias nos locais de trabalho e enviem as informações ao Sindicato.
* a Direção Estadual, por meio da Secretaria Geral, visitará os Núcleos Sindicais de
Ponta Grossa e Londrina, nos dias 23 e 24 de abril de 2018.
* a Secretaria Geral apresentará duas propostas de textos para avaliação da Direção
Estadual que será utilizada na produção de um material para a campanha de filiação
até 2019. Com o mesmo objetivo será realizado, pela Secretaria Geral, um
levantamento das secretarias e órgãos que serão objetos da campanha. O prazo para
apresentação do levantamento e dos textos é até 30 de abril.
* serão enviados a todos os locais de trabalho exemplares do Jornal Brasil de Fato,
nos mesmos moldes do Jornal Folha do SINDISEAB.
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CALENDÁRIO DE LUTAS E AÇÕES:
23 de abril, SEGUNDA:
* visita da Direção Estadual aos locais de trabalho em Ponta Grossa.
24 de abril, TERÇA:
* visita da Direção Estadual aos locais de trabalho em Londrina
* 9h, reunião extraordinária do Conselho de Administração na Paranaprevidência.
25 de abril, QUARTA:
* 9h, Congresso Nacional da Fenasepe, Tamandaré, Pe.
* 14h, reunião com aposentados, no SINDISEAB, Curitiba.
26 de abril, QUINTA:
* 9h, Congresso Nacional da Fenasepe, Tamandaré, Pe.
* 9h, reunião ordinária do Conselho de Administração na Paranaprevidência.
* 14h, reunião do Conselho Fiscal na Paranaprevidência.
01 de maio, TERÇA:
* 13h, 1º de Maio Unificado das Centrais, Praça Santos Andrade (Praça da
Democracia), Curitiba.
* 14h às 15h30, reunião da Direção Estadual do SINDISEAB, Praça Santos Andrade
(Praça da Democracia), Curitiba.
02 de maio, QUARTA:
* 10h às 13h30, reunião estadual do FES, na APPSindicato, Curitiba.
08 e 22 de maio, TERÇAS:
* 10h às 13h, reunião de Direção Estadual (em local a definir).

Direção Estadual do SINDISEAB
Gestão 2016-2019

