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Encontro Estadual delibera
por “estado de greve”

O nosso Encontro Estadual, na última sexta-feira (26) reuniu representantes dos núcleos regionais de
todo o Paraná. Na ocasião, a qual a
Assembleia Geral
Ordinária
dos servidores da
Agricultura e Meio
Ambiente aprovou
que - caso o governo
descumpra ou revogue a
lei da data base - a greve estará
deflagrada.
Durante toda a manhã, os servidores acompanharam as análises
da tensa conjuntura política federal
e estadual feitas por Regina Cruz,
presidenta da CUT-PR; Renilson
Oliveira, da FENASEPE (Federação
de Servidores); Professor Arnaldo
Vicente, representando o FES; e
Cid Cordeiro, assessor econômico
do SINDISEAB.
Os principais riscos aos direitos dos
servidores e da população enume-

rados foram:
* PL 257 - que limita o investimentos
nos serviços públicos estaduais por
dois anos;
* PEC 241 - que altera a constituição desindexando os percentuais
da receita da União, estados e
municípios para investimento
em saúde e educação, congelando por 20 anos;
* PL 4330 - que terceiriza
as relações de trabalho.
Apelidado pelas centrais
sindicais como o “PL da
Escravização”.
A deliberação sobre a
pauta de reivindicações e
a decisão sobre a adesão à greve
aconteceram no período da tarde.
Encaminhamentos - Os servidores
têm até o dia 30 de setembro, para
acrescentar itens na pauta e fazer
sugestões de como consolidar a
greve.

Agenda
Atenção: SINDISEAB estará em recesso entre os dias 07 e 09 de setembro
Na próxima semana, teremos feriadão em Curitiba nos dias 07 e 08 de setembro.
Os funcionários serão dispensados no dia 09
e as horas de trabalho serão compensadas em momento oportuno.

Sindicato em Ação
Nesta semana: audiências
no ITCG e na SEAB

A nova direção do SINDISEAB deu início
à série de reuniões com as autoridades
das secretarias e órgãos da nossa base
sindical. O objetivo é fazer um primeiro
contato, ficar a par de como as instituições estão sendo administradas e discutir as pautas de reivindicações dos
servidores: geral e específicas de cada
órgão.
A primeira audiência aconteceu na tarde
do dia 31 de agosto com o Diretor-Presidente do ITCG, Amilcar Cabral.
A próxima, acontece nesta sexta, 02 de
setembro, com o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara.

Jurídico
Mais uma vitória do SINDISEAB
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EXTRATO DE ARQUIVAMENTO - Ref.
Protocolo n.° 12.212.822-9 Considerando o Relatório Final da Comissão de Sindicância designada pela Portaria IAP N°
103, de 02 de junho de 2014, publicada
no Diário Oficial n.° 9220, de 04 de junho de 2014, o qual conclui inexistência
de elementos suficientes para considerar que o servidor Sebastião Garcia de
Carvalho, RG n.° 6.380.413-4, tenha
infringido qualquer artigo do Estatuto
do Servidor Público: Lei n.° 6174/1970,
referente ao contido no Protocolado sob
n.° 12.212.822-9, esta Presidência do
Instituto Ambiental do Paraná determina
o arquivamento do referido protocolado.
Curitiba, 24 de agosto de 2016.
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