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Eleições do SINDISEAB

Apuração acontece nesta sexta-feira

Todas as urnas já chegaram
do interior. Assim, a Comissão
Eleitoral decidiu fazer a apuração dos votos amanhã, 24 de
junho, às 14h00, na sede do
sindicato.
A Direção Estadual já contatou
a Direção da CUT e a Coordenação do FES para que acompanhem e fiscalizem o processo de apuração.
O resultado será publicado no
site do SINDISEAB.

Promoções e Progressões

SINDISEAB vai cobrar na Justiça
dívidas do governo com servidores
A orientação é que os associados encaminhem para o sindicato
os protocolos e cópias dos pedidos de promoção e progressão.
Enviem junto, os documentos necessários para o ingresso de ações judiciais
para a implantação dos avanços de carreira e receber os atrasados.
Tem ou não tem dinheiro? - segundo o nosso economista, Cid
Cordeiro, o Governo Richa tem
todas as condições de zerar o
pagamento das dívidas acumuladas com os servidores.

Na última reunião, em 15 de junho, a SEAP apresentou ao FES
uma planilha com a “Expectativa
de Pagamento para Promoções
e Progressões e Demais Eventos” para os servidores.
Os eventos listados incluem os
pagamentos de promoções em
atraso, nomeações em concursos já realizados e a tramitação
de novos concursos.
O documento é apenas um levantamento pois, para ser implementado, precisa passar pelo
crivo da Comissão de Política
Salarial do Governo Richa.
Pendências - as restrições ao
desenvolvimento nas carreiras
dos servidores públicos estaduais do QPPE começaram com a
criação do Conselho de Gestão
Administrativa e Fiscal do Estado CGAFE (Decreto n° 7.599/2013).

Em 27 de maio, o governo publicou o Decreto 4189 determinando que qualquer “realização de
despesas” com avanços de carreira ou contratação por concurso deve ter a “prévia e expressa
autorização do Chefe do Poder
Executivo”.
Agora em junho, o presidente interino se reuniu com governadores para negociar as dívidas dos
estados. Entre as propostas está
a restrição de “aumentos salariais” (leia-se avanços nas carreiras) para servidores estaduais
pelo prazo de dois anos. Somente será permitida a reposição da
inflação.

Além recuperar os atrasados, as
ações judiciais objetivam demarcar o tempo para a implantação
das futuras promoções/progressões. Pois a próxima depende
da data em que a última foi efetivada. Além disso, os atrasos
refletem nas demais remunerações dos servidores.
Em levantamento recente, o
SINDISEAB verificou atrasos em
todas as instituições de sua base
sindical.
As orientações sobre os documentos necessários para as
ações judiciais foram divulgadas
no Boletim 130 : clique aqui.

Plantão Jurídico
O SINDISEAB vai manter um
plantão semanal para esclarecer dúvidas jurídicas dos associados. O primeiro plantão
jurídico já está marcado para
o dia 05 de julho, terça-feira,
das 09h00 às 11h00, na sede
do sindicato.
Os interessados devem se
inscrever previamente por telefone (41) 3253-6328 ou por
email: sindiseab@sindiseab.org.br.
Informe:
* nome completo;
* email;
* telefone de contato;
* e assunto para o qual deseja
orientação.

Fórum Permanente

da Agenda 21
SINDICATO deve
indicar representantes
até segunda-feira

O sindicato recebeu ofício
solicitando a indicação de
servidores para representar
o SINDISEAB no Fórum Permanente da Agenda 21.
Podem se inscrever todos
os que tiverem condições
técnicas e disponibilidade. O
sindicato pretende adotar os
seguintes critérios para indicação, pela ordem:
* ser dirigente sindical;
* ser do quadro do Meio Ambiente ou da Agricultura;
* estar lotado em Curitiba e/ou
há até 150 km da capital.
O prazo para manifestação
de interessados é até 27 de
junho, às 08h00, enviando
email para sindiseab@sindiseab.org.br informando:
* nome completo;
* telefone;
* lotação;
* e escolaridade/formação.
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