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Posse da nova
diretoria é nesta quarta
A Comissão Eleitoral publicou hoje (25)
o Edital de Divulgação do Resultado da Eleição do SINDISEAB
derminando a posse imediata da nova diretoria do sindicato.

O SINDISEAB pretende fazer, no fim
da tarde desta quarta-feira, 27 de julho
(confira o edital), uma cerimônia de posse simples e rápida.
O motivo da pressa é que, por conta do
retrabalho do processo eleitoral, o mandato da diretoria anterior já expirou. A
urgência é necessária para manter os
compromissos financeiros do sindicato
em dia.
Para isso, é preciso regularizar as questões burocráticas e bancárias para que

nossos funcionários possam receber
seus salários no prazo legal.
Nos dias 18 e 19 de julho, mais de 50%
dos associados compareceu às urnas
legitimando a chapa Tradição, Novos
Tempos, Novas Ideias ultrapassando o
quórum exigido no primeiro turno.
Agora é arregaçar as mangas e ir à luta!
Se você não viu, a base do SINDISEAB
deu um banho de democracia (Boletim
nº 135).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
A Direção Estadual do SINDISEAB Sindicato Estadual dos Servidores da
Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e
Afins, no uso de suas atribuições legais
e em atendimento à determinação da
Comissão Eleitoral Estadual - CEE - e
na forma das disposições estatutárias,
CONVOCA todos os seus associados
a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no
dia 27 de julho de 2016, quarta-feira,
às 17h30 em primeira convocação, e
às 18h00 em segunda convocação, na
sede do SINDISEAB, sito à Rua Dr. Manoel Pedro, nº 729 - Cabral - Curitiba
- PR, para discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:
* Posse da Nova Diretoria - Gestão
2016/2019.
Divulgue-se e cumpra-se!
Curitiba, 25 de julho de 2016.
Roberto Carlos P. de Andrade Silva
Presidente - Gestão 2013/2016

Curitiba, 22 de julho de 2016

Carta de agradecimento
“Fim do dia, ter o que olhar, o que nos
leva a pensar. Pensamos em prosseguir, fazer nossa caminhada, jamais
desistir de tão bela jornada! Transformar a sociedade devemos, sozinhos
não conseguiremos”.
A Chapa SINDISEAB - Tradição,
Novos Tempos, Novas Idéias, sentese honrada pelo apoio recebido na
expressiva votação que tivemos.
Temos uma longa caminhada,
grandes desafios, e não mediremos

esforços para honrar a confiança
em nós depositada.
Faremos uma gestão de diálogo, de
união com todas as pessoas que
estiverem dispostas e em condições
de ajudar.
Contamos com sua ajuda. Venha cá,
sem demora, ajuda-nos a construir
um SINDISEAB ainda mais forte com
as nossas mãos! Juntos somos mais
fortes, faremos mais e melhor.

Nosso muito obrigado!
Que Deus ilumine
a caminhada de todos nós!
Donizétti Silva (SEAB),
Elci Terezinha (IAP)
e Equipe da Chapa SINDISEAB
- Tradição, Novos Tempos,
Novas Idéias.
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