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Ato de posse é marcada
por chamada à mobilização
FES convoca
todos os servidores
a pressionar
deputados federais
contra a aprovação
do PL 257/2016.
Na prática, se aprovado, o projeto de
lei que “Estabelece o Plano de Auxílio
aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal”
(257/2016) vai congelar os “aumentos
salariais” para os servidores públicos
para os próximos dois anos.
Isso quer dizer que a implantação das
promoções e progressões serão proibidas por lei federal! O governador Beto
Richa está esperando - e dá como certa
- a sua aprovação.
É fundamental que todos os servidores
em Curitiba e no Interior se organizem
juntos com os outros sindicatos do FES

Agenda
* 30 e 31 de julho - Mobilização do FES
junto aos deputados federais contra o
PL 257, em todo o Paraná.
* 02 de agosto - 09h00 - Plantão Jurídico na sede do sindicato, em Curitiba.

Dirigentes de diversos sindicatos
prestigiaram a cerimônia ocorrida
ontem (27) na nossa sede.
para dizer aos deputados federais que
estamos atentos e faremos forte oposição a todos os que votarem a favor da
usurpação dos nossos direitos!
Este foi o principal tema exposto pelos
dirigentes que compareceram no ato de
posse da nova diretoria do SINDISEAB,
ontem à noite.
Os colegas do FES cumprimentaram a
nova direção e se colocaram à disposição para continuar somando na luta dos
servidores estaduais.

* 09 de agosto - 09h00 - Plantão Jurídico na sede do sindicato , em Curitiba.
* 11 de agosto - 09h00 - Primeira reunião da nova Diretoria Executiva, na
sede do sindicato, em Curitiba.

* 16 de agosto - 10h00 - Reunião Jurídica na SEMA, em Curitiba.

* 23 de agosto - 10h00 - Reunião Jurídica na SEAB, em Curitiba.

* 26 de agosto - 08h00 às 16h00 - Encontro Estadual do SINDISEAB, em
Curitiba.

Fique Ligado

Jurídico

Advogadas vão visitar locais de trabalho
A nova diretoria já está implementando mudanças na área jurídica para melhor servir aos
associados do SINDISEAB.
A ideia do Plantão Jurídico
no sindicato está sendo
aprimorada.
Reuniões Jurídicas nas
OLTs - por sugestão da base,
as assessoras jurídicas do SINDISEAB
vão, junto com a direção sindical, até
onde os servidores estão. A princípio,
serão visitados os locais de trabalho
distantes até 100 Km da capital.
É importante que os associados enviem
suas dúvidas com antecedência mínima
para que as advogadas tenham tempo
hábil para estudar os casos.
Por isso, as visitas serão pré-agendadas
e divulgadas antecipadamente pelo sindicato. Fique de olho na Agenda.
Plantão Jurídico no SINDISEAB - como

já haviam servidores inscritos, nas
próximas duas semanas, os
atendimentos individualis préagendados serão mantidos.
Mas a ideia é intercalar entre o plantão na sede e as
visitas aos locais de trabalho.
Inscrições - tanto para a
Reunião Jurídica; como para reservar
horário para o Plantão Jurídico; os interessados devem fazer contato com o
sindicato sempre até a sexta-feira anterior (via telefone o telefone (41) 32536328 ou por email: sindiseab@sindiseab.
org.br) informando:
* nome completo;
* email;
* telefone de contato;
* e assunto.
Nota - a direção está estudando como
implantar as Reuniões Jurídicas Itinerantes nas OLTs também do interior.

Clique nos links:
* APP convoca categoria para vigília
contra a aprovação do PL 257
* Entre em contato com a/o deputada/o
federal da sua região e exija voto contra o PL 257
* FES promove mobilização na ALEP
contra o calote do Governo Richa contra os servidores
* 83 autores lançam hoje, em Curitiba,
“Crônicas da Resistência” ao golpe
* Contagem regressiva para a chegada
do Circo da Democracia
* Para presidente nacional da CUT, a
tese de defesa da democracia evoluiu
muito e será capaz de derrubar o golpe
* Centrais convocam para dia 16
assembleia geral dos trabalhadores
contra golpe de Temer
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