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Mobilização
Votação do PL 257/16 fica
para a próxima semana

Dirigentes do Fórum das Entidades Sindicais (FES) passaram dias na capital
federal para tentar impedir a votação do
PL 257/2016. Se aprovado, o projeto de
lei que congela os avanços de carreira
dos servidores públicos para os próximos dois anos.
A mobilização continua.
O FES está organizando
caravanas para pressionar os deputados a rejeitar o PL 257/2016. Quem estiver em licença prêmio, em férias ou aposentado
está convidado a participar. Os ônibus
devem sair no domingo (a confirmar) de
Curitiba e de Maringá.
Se você está disposto a dar sua contribuição nesta luta, indo à Brasília,
reserve sua vaga mandando um email
para sindiseab@sindiseab.org.br. Se não
pode viajar, junte-se a outros servidores
da sua cidade e pressione os deputados locais!
Continuamos atentos! Quem votar
contra os serviços públicos receberá o
troco nas urnas!

Fique Ligado
Clique nos links:
* Deputada explica o que o governo interino pretende com as reformas

Gestão Tradição, Novos Tempos, Novas Ideias - 2016-2019
Nota da Direção Estadual do SINDISEAB

Legitimada pelo voto, a diretoria dirige
o sindicato para toda a categoria!
Não há tempo a perder!
Todas as energias da
nova gestão estão concentradas em buscar soluções
para os problemas que afligem
as categorias de base:
* ameaça à data base e às promoções e progressões;
* interrupção do trâmite dos processos de enquadramento;
* adoecimento de nossos colegas nos
locais de trabalho;
* deficiências do Sistema de Atendimento à Saúde (SAS);
* limitações para o pagamento de benefícios sociais (auxílios alimentação, transporte, saúde e pré-escolar/creche);
* dilapidação do nosso sistema de previdência (ParanaPrevidência);
* defasagem dos salários dos aposentados e pensionistas.
Multiplicam-se os ataques do Governo
Federal interino aos direitos sociais. As
pretendidas reformas, trabalhista e previdenciária, vão refletir diretamente na
população nos estados e municípios.
Temos responsabilidade! A Diretoria
eleita assumiu e está trabalhando com
o compromisso de pagar os salários dos
funcionários, manter o sindicato legalmente ativo e apto para atender os interesses dos associados e representar
toda a categoria.
Passaremos a discutir as pautas específicas de cada instituição da base, em

Agenda
* 09 de agosto - 09h00 - Plantão Jurídico na sede do sindicato , em Curitiba.

busca de propostas de ações para as
nossas lutas no atual contexto político.
O processo eleitoral está terminado!
Não há o que discutir! O Estatuto
Social do SINDISEAB disciplina o
processo eleitoral. A forma legal estatutária (art. 23º) e os prazos definidos foram seguidos. O primeiro turno
da eleição não foi atingiu o quórum
necessário. Assim, foram convocadas
novas eleições nos termos do edital (art.
54º e 55º), conforme ata específica.
No segundo turno, foram registradas
duas ocorrências - objetos de protesto
do associado Heitor Raymundo e que
constam da respectiva ata - as quais
não chegaram a macular o processo.
Não houve motivo para a nulidade do
processo eleitoral, nos termos do artigo
64º, parágrafo único do Estatuto.
Uma vez resolvido o protesto verbal e
inexistindo outros protestos escritos,
verificou-se que o quórum estatutário
previsto no artigo 55º, § 1º do Estatuto
foi atingido. Foram ratificados, então, os
trabalhos de apuração (art. 59º, § 2º),
proclamado o resultado e anunciada a
chapa vencedora. A ata também foi lavrada nos termos do Estatuto (artigo
74º). Portando o processo eleitoral foi
legal!
Donizétti Aparecido Rosa da Silva
Presidente do SINDISEAB
Gestão 2016-2019.

Destaque
Circo da Democracia
começa nesta sexta-feira

* 11 de agosto - 09h00 - Primeira reu-

* De Brasília, Professora Marlei conta como foi
a mobilização do FES

nião da nova Diretoria Executiva, na
sede do sindicato, em Curitiba.

* PL 257 implode o serviço público e enfrenta
resistência de servidores

* 16 de agosto - 10h00 - Reunião Jurí-

* Confira fotos do FES em Brasília e mande
emails para os deputados exigindo que rejeitem
o PL 257/2016

* 17 de agosto - 14h00 - Reunião com
Aposentados no sindicato, em Curitiba.

dica na SEMA, em Curitiba.
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Mais de 100
entidades envolvidas. Não
é necessária a
inscrição.
Confira a programação completa:
clique aqui

