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Sindicato em Ação
Direção se reúne com servidores
do IAP-SEDE e RTVE-PR

O SINDISEAB continua visitando os locais
de trabalho, fazendo o debate sobre a pauta de reivindicações e organizando os trabalhadores para a luta.
No IAP, o assunto principal foi a gestão
sindical e questões jurídicas. Na ocasião,
a direção anunciou que o SINDISEAB
está melhorando a estrutura do site para
que todos tenham acesso a informações
exclusivas, por meio de login e senha.
Há vários documentos e informações sobre as ações judiciais.

Gestão Tradição, Novos Tempos, Novas Ideias - 2016-2019

Participe!

Fórum dos Servidores realiza
série de plenárias no interior
Diante dos riscos
de retirada de direitos,
desmontes
dos serviços públicos
e privatizações dolosas,
o FES vai fazer reuniões
nas cidades polo do Paraná
para esclarecer dúvidas da população
entre os dias 14 e 29 de setembro.
Em pauta, a análise de conjuntura nacional: reforma da Previdência, PL 257 e
PEC 241; seguida da análise de conjuntura estadual: pacotaço do Richa - privatização da Copel e Sanepar e desmonte
do setor público; não pagamento da data
base dos servidores públicos do Paraná;
dilapidação da ParanaPrevidência.

Jurídico

Ação 27.915/0000
Na RTVE o assunto principal foi o enquadramento e escolha de um representante local.

Fique Ligado
Clique nos links:
* Assembleia aprova novo “pacotaço” do governo Richa em 1ª votação
* Pedidos de vista na CCJ adiam para
segunda-feira (19) votação das novas medidas
fiscais do Governo
* Previdência estadual não terá saldo para
bancar aposentadorias em 2037, diz TC
* “Previdência e PEC 241 são prioridades”, diz
Padilha
* Reforma da Previdência deve elevar contribuição de todos os servidores públicos do país
* STF inova e decide que vale o negociado
sobre o legislado no âmbito trabalhista

Mais de 500 integrantes
já enviaram os documentos

O pagamento só será efetuado se todos
estiverem com a documentação em dia. É
preciso que todos os integrantes da ação ou familiares de associados falecidos - entrem em contato com o SINDISEAB para
renovar as procurações e declarações.
Confira os documentos necessários e
a lista dos integrantes da ação: clique
aqui. Ajude o sindicato a localizar todos.
Para quem já enviou os documentos, os
valores calculados serão disponibilizadas através dos dirigentes regionais.
A partir de amanhã, já enviaremos para
todos os representantes as informações
atualizadas até o dia de hoje. Os dirigentes regionais entrarão em contato com
os interessados.

Com base nestas informações, os servidores farão um debate e vão propor
encaminhamentos para organizar a mobilização de resistência.
O SINDISEAB convoca todos os servidores da base, em especial os dirigentes
regionais, para que compareçam às plenárias e se integrem com os servidores
dos outros sindicatos do FES.
A decisão de realizar as plenárias aconteceu no Planejamento do FES, em 06
de junho. Fique de olho no calendário:
* 14/09, quarta - 18h30, Guarapuava
no Auditório do Campus Cedeteg Unicentro.
* 20/09, terça - 18h30, Londrina, na APP.
* 21/09, quarta - 08h30, Maringá, no Sinteemar.
* 30/10, terça - 18h30, Curitiba, na APP.
* 28/09, quarta - 14h00, Cascavel, no Auditório do COU - Unioeste.
* 29/09, quinta - 14h00, Ponta Grossa,
no SINTESPO.
Para resistir às privatizações da COPEL e
SANEPAR, outras entidades sindicais estão
vindo somar forças com o Fórum dos Servidores: SENGE-PR; STEEM - Eletricitários de
Maringá; SINDEL - Eletricitários de Londrina; SINEFI - Eletricitários de Foz do Iguaçu;
SINEL - Eletricitários de Ponta Grossa; SIEMCEL - Eletricitários de Cascavel; e STIECP
- Eletricitários de Cornélio Procópio.
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