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Até 24 de agosto, todos os regionais
devem se reunir para discutir sobre:

INDICATIVO
DE GREVE!!!

Todos os servidores da base sindical do SINDISEAB
estão convocados a fazer uma discussão imediata
sobre os temas do nosso Encontro Estadual
previsto para o dia 26 de agosto, em Curitiba.
O que vamos discutiir:
* análise da conjuntura econômica-política de retiradas de direitos e
atrasos no pagamento
de promoções e progressões
dos servidores e das servidoras;
* avaliar e deliberar sobre o INDICATIVO DE GREVE, tendo em vista as ameaças de não pagamento
da data base, prevista para janeiro
e maio de 2017;
* ratificação/ajuste e deliberação
sobre a pauta de reivindicação para
o ano de 2016/2017;
* definição do plano de lutas e
ações/calendário básico de atividades para o segundo semestre de
2016 e primeiro semestre de 2017.
* avaliação sobre os direitos e deveres, procedimentos quanto à ações
judiciais, e deliberação sobre novas ações judiciais coletivas a serem propostas pelo SINDISEAB.
O que deve constar na ata: cada
regional deve apontar claramente
os problemas específicos de cada
órgão e em cada local de trabalho.

A direção do sindicato fez uma lista
de reivindicações com base em plenárias anteriores. Leia aqui.
A ata deve ser enviada por
email ao sindicato até o dia 24
de agosto. O documento,
além das sugestões de
pauta, plano e calendário de lutas, deve conter o
nome de todos os participantes da reunião.
O prazo para as inscrições
para o Encontro Estadual,
para efeitos de liberação de pessoal, encerrou-se no dia 15 de agosto.
Quem não se inscreveu ainda pode
participar, porém deve negociar a
liberação com as chefias. Por isso
é importante que todos participem
das reuniões regionais.
O Encontro Estadual do SINDISEAB
vai acontecer no dia 26 de agosto,
na Sala de Convenções (térreo) do
Hotel Condor, em Curitiba. Confira
o Edital de Convocação com a programação do evento. Clique aqui.

Sindicato em Ação

Diretoria visita
a base em Curitiba

A direção do sindicato vem cumprindo uma
agenda lotada de compromissos desde que
tomou posse.
Ontem (16), membros da Executiva, acompanhados das advogadas do sindicato, fizeram a Reunião Jurídica com os servidores do
Meio Ambiente, na sede da SEMA.
Hoje pela manhã (17), a visita informal foi ao
Departamento de Acidentes Ambientais do
IAP para discutir diversos assuntos. A Reunião Jurídica com os servidores do IAP-Curitiba foi marcada para o dia 13 de setembro.
Agora à tarde, a direção fez a primeira conversa com o Coletivo de Aposentados e Pensionistas do SINDISEAB para esboçar um calendário de atividades para o próximo ano.

Fique Ligado
Clique nos links:
* Governo diz que nem se quisesse teria como
pagar reajuste do funcionalismo
* Governo Richa confirma recuo em pagamento
de reajuste ao funcionalismo; categorias falam
em greve
* Confira as medidas previstas no novo “pacotaço” do governo Richa
* Governo Richa propõe novo pacote de ajuste
fiscal com criação de taxas
* Governo de Beto Richa faz novo ajuste fiscal
e quer mais R$ 100 milhões em taxas
* Contra desemprego, Temer irá propor corte
de até 30% no salário

Agenda
* 23 de agosto - a Reunião Jurídica na SEAB foi
CANCELADA porque a advogada terá audiência no mesmo horário. Uma nova data deverá
ser agendada ainda para o mês de setembro.
* 26 de agosto - Encontro Estadual do SINDISEAB, no Hotel Condor, em Curitiba.
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