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Servidores na Luta

PL 257/16 é aprovado
na Câmara dos Deputados

Semana difícil em
Brasília. Servidores públicos estaduais de diversos
estados da Federação fizeram vigília para
pressionar os deputados a
votar contra o PL 257/2016.

ção e Justiça da
Câmara. O objetivo é alterar a
Constituição para
congelar os investimentos nos serviços públicos para os próximos VINTE
anos!!!

Assim como no dia do Massacre de 29 de Abril, a Câmara dos Deputados foi
cercada pela polícia para
impedir a entrada dos servidores. “Violência, desrespeito e deboche!” é o que
relatou em vídeo a dirigente
da APP-Sindicato e da CUT
Nacional, Janeslei Albuquerque, que permaneceu a
semana toda em Brasília.

Confira os deputados paranaenses que votaram contra
os servidores:
01. Luiz Carlos Hauly –
PSBD
02. Alex Cansiani – PTB
03. Diego Garcia – PHS
04. Osmar Serraglio –
PMDB
05. Sergio Souza – PMDB
06. Dilceu Sperafico - PP
07. Nereu Meurer – PP
08. Rubens Bueno – PPS
09. Luiz Nishimori - PR
10. Toninho Wandscheer –
PROS
11. Leopoldo Meyer – PSB
12. Luciano Ducci – PSB
13. Edmar Arruda – PSD
14. Evandro Roman – PSD
15. Rômulo Gouveia – PSD
16. Sandro Alex – PSD
17. Nelson Padovani –
PSDB
18. Paulo Martins – PSDB
19. Alfredo Kaefer – PSL
20. Leandre – PV

Os deputados aliados dos
servidores conseguiram retirar a cláusula que impedia
o reajuste dos servidores
como contrapartida dos estados. Mas não puderam
evitar que o teto de gastos
fosse limitado à inflação. O
que, na prática, dá na mesma!
Para piorar o quadro, a PEC
241/2016 também passou
na Comissão de Constitui-

Fique Ligado
Clique nos links:
* Teto de gastos ameaça reajuste de servidores
estaduais
* Ato nesta terça (9) repudia PL do desmonte
do serviço público
*

É preciso fazer escolhas

É hora de ir à luta!
Sindicato convoca

Encontro Estadual para definir
reivindicações e estratégias
O evento acontece no próximo
dia 26 de agosto
no Hotel Condor, em Curitiba.

Sem perder
tempo, a nova
diretoria do SINDISEAB vai reunir a
base sindical, em Curitiba, para analisar a conjuntura política; definir as
reivindicações e os planos
de ação para o período de
junho/2016 a junho/2017.
As orientações gerais já
foram enviadas a todos os
núcleos sindicais. É importante que os servidores
discutam os principais temas e façam sugestões de
pauta de reivindicações de
cada órgão, de estratégias
e de calendários de lutas.
Todos podem participar.
É imprescindível a participação dos dirigentes regionais, mas o evento é aberto
a todos: associados e não
associados.

* Congresso vota pacote de maldades contra trabalhadores - arrocho para o funcionalismo e entrega
do pré-sal estão na pauta da próxima semana
* Temer e Richa apostam todas as fichas no PL-257

Atenção: o SINDISEAB
vai custear as despesas de
transporte e alimentação
dos associados, desde que
autorizadas pela Tesouraria Geral.
Os não associados deverão arcar com suas despesas com transporte, hospedagem e alimentação.
Confira as demais orientações no Memorando nº
14/2016 (clique aqui).

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

* Deputada explica a “Agenda Michel Temer”

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

* Temer estuda utilizar lei antiterrorismo contra
trabalhadores que lutam por direitos

* 23 de agosto - 10h00 - Reunião Jurí-

* Temer atropela instituições em defesa da saúde privada
* CCJ aprova admissibilidade de PEC que
limita gastos públicos federais por 20 anos

Inscrições até dia 15 de
agosto. Para garantir sua
vaga, mande um email (sindiseab@sindiseab.org.
br) informando o nome
completo e se precisará
de hospedagem. Quem
fizer sua inscrição depois do prazo (15/08)
deverá negociar sua liberação com a chefia.

* Governo interino dá início ao desmonte do SUS
* Xadrez das delações da Odebrecht

dica na SEAB, em Curitiba.

* 26 de agosto - 08h00 às 16h00 - Encontro Estadual do SINDISEAB, no Hotel Condor, em Curitiba.
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