em movimento!
Mais informações:
www.sindiseab.org.br
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Chegou a hora!

Participe das eleições do SINDISEAB

* Carta do SINDISEAB à população do Paraná

A “Tradição, Novos Rumos, Novas
Ideias” é a única chapa que se deu
o trabalho de se inscrever no processo eleitoral do SINDISEAB.

* Confira os vídeos que os
dirigentes do FES gravaram
em apoio à chapa única do
SINDISEAB

O nosso sindicato sempre teve
grande influência no movimento
sindical do funcionalismo do Estado do Paraná. Isso requer RESPONSABILIDADE tanto da direção,
quanto da base.
Os outros sindicatos que compõem
o Fórum das Entidades Sindicais
(FES) estão nos apoiando para
que o processo eleitoral ocorra
sem incidentes, conforme previsto
em nosso Estatuto.
Por isso, dirigentes sindicais de diversas entidades declararam apoio
à chapa única do SINDISEAB.
Você pode conferir na nossa página no Facebook.
O cenário político está ficando cada
vez mais pesado e temos que nos
unir para tornar o sindicato mais
forte!
Temos que nos preparar para uma
grande mobilização para garantir
o pagamento das promoções e da
data base. Não é hora para brincadeiras ou birras infantis!

Por isso, faça questão
de votar nos dias
18 e 19 de julho!!!

Clique nos links
para ler:

* Nota da CUT-PR aos sindicalizados do SINDISEAB
* Manifesto do FES contra o
Calote

Locais de votação
A última edição do nosso jornal
traz, na página 04, a relação completa das urnas.
Clique na imagem e verifique onde
você deve votar:

Garantindo
a Democracia!
O SINDISEAB está buscando apoio
dos outros sindicatos de servidores
públicos para garantir que todos os
associados que queiram votar tenham
acesso livre às urnas.
São servidores públicos como nós!
São nossos companheiros de luta! Tenha respeito!

Votar é um direito seu!
Temos o direito
de ter um sindicato
forte e atuante.
Fortaleça o SINDISEAB!
Não permita que
sabotadores retirem
o seu direito de votar!!!
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