TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019
Memorando n° 14/2017-SG – Gestão 2016–2019

De: Direção Estadual.
PARA: Lideranças e associados dos Núcleos Sindicais e Locais de Trabalho.
Assunto: 2º Seminário Estadual de Agricultura e Meio Ambiente, nos dias 26 e 27 de
outubro de 2017, em Curitiba.

Prezados colegas, dirigentes sindicais.
Convocamos todos e todas para se inscrever e participar do 2º Seminário Estadual de
Agricultura e Meio Ambiente, que será realizado nos dias 26 e 27 de outubro de 2017
(quinta e sexta), em Curitiba, no Hotel Condor, localizado na Rua Sete de Setembro,
1856 - Fone (41) 3525-1866, conforme orientações, calendário e programação nos
anexos I, II e III.

Cumpra-se,

Curitiba, 21 de setembro de 2017.

Donizétti Aparecido Rosa da Silva
Presidente do SINDISEAB
Gestão 2016-2019

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019
ANEXO I - Memorando n° 14/2017-SG – Gestão 2016–2019

2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
ORIENTAÇÕES GERAIS

1. Os sindicalizados e representados em seus respectivos Núcleos Sindicais e Locais
de trabalho devem se inscrever para participar do 2º Seminário Estadual de
Agricultura e Meio Ambiente, nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, em Curitiba.
Podem se inscrever e participar sindicalizados e não sindicalizados, ativos e
aposentados, e qualquer interessado da sociedade em geral. As despesas de
transporte, alimentação e estadia serão pagas pelo SINDISEAB apenas para
sindicalizados e palestrantes, desde que autorizadas pela Direção Estadual. Os não
sindicalizados que precisarem de alimentação e hospedagem devem entrar em
contato com o sindicato para levantamento e ressarcimento dos custos, de acordo
com a sua necessidade (no caso de não precisar de hospedagem e alimentação, a
participação é gratuita).
2. A ficha para inscrição será disponibilizada no site a partir do dia 02.10.2017, e o
prazo para inscrições é até 10.10.2017 (para sindicalizados e representados da
base sindical) e até 23.10.2017 (para o público em geral). Serão disponibilizadas
um número máximo de 200 inscrições, sendo até o dia 10.10.2017, reservadas 150
inscrições para sindicalizados e representados, e 50 para público em geral. Após o
dia 10.10.2017, as vagas remanescentes serão preenchidas com inscrições sem
distinção de públicos. As inscrições deverão ser feitas pelo site do SINDISEAB (a
partir de 02.10.2017), preenchendo formulário visível na primeira página, informando
o nome completo e se precisará de hospedagem, o número do RG e do CPF;
endereço de residência com nome e CEP da rua, número do imóvel, Município e
Estado; número do telefone fixo e celular, email, o grau de escolaridade, e a
instituição que representa ou trabalha, e se precisa de solicitação de liberação, se
está sindicalizado ao SINDISEAB. A Direção estadual não se responsabilizará,
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em hipótese alguma, pela solicitação de liberação de servidores, junto à
administração, no caso de enviar a inscrição após o dia 10.10.2017.
3. O evento, a hospedagem e a alimentação será no Hotel Condor. A entrada no hotel
se dará a partir das 14h do dia 25.10.2017, e a saída será às 12h do dia 27.10.2017.
Os apartamentos são duplos e triplos, com ar condicionado, frigobar, TV a cabo,
telefone, banheiro privativo, chuveiro com aquecimento central e secador de cabelo
(solicitado à recepção).
4. Toda a condução do seminário estará sob responsabilidade e coordenação da
Direção Estadual, conforme disposição estatutária.
5. As informações e avisos aos participantes e palestrantes deverão ser repassados à
mesa e/ou Direção Estadual, sempre por escrito, que encaminhará conforme cada
caso.
6. O uso da palavra se dará por aquele que fizer a sua inscrição, no momento em que a
mesa abrir para tal. Haverá momentos para inscrições de acordo com a necessidade
de cada assunto observando o tempo que se dispõe na programação. Caso o
número de inscritos exceda o tempo disponível será feito um sorteio adequando-se
ao tempo para o assunto de maneira que se cumpra, sempre, a programação. O
tempo, para cada orador, no caso de inscrição para debate, será definido pela mesa.

Cumpra-se,

Curitiba, 21 de setembro de 2017.

Donizétti Aparecido Rosa da Silva
Presidente do SINDISEAB
Gestão 2016-2019
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2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
CALENDÁRIO
 27/09, reunião de Direção, aposentados, e Comissão de Prprevi do FES, Curitiba
 28 e 29/09, reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal da Prprevi, Curitiba
 29 e 30/09, reunião do Coletivo de Formação da CUT, Maringá
 03/10, atividades de rua do FES; reunião site - aprovação do organograma,
Curitiba
 04 a 06/10, visitas aos locais de trabalho, Curitiba e região metropolitana
 10/10, atividades de rua do FES, Maringá
 11 a 13/10, visitas aos locais de trabalho da região norte e noroeste
 17/10, atividades de rua do FES, Ponta Grossa
 18/10, reunião site - aprovação do wireframe, Curitiba
 19/10, atividades de rua do FES, Londrina
 24/10, atividades de rua do FES, Guarapuava
 25/10, reunião com a Comissão de Previdência, Curitiba
 26 e 27/10, 2ª Seminário Estadual, reuniões dos Conselhos Fiscal da Prprevi,
Curitiba
 28/10, Confraternização - Jantar dançante Sinteemar, Maringá
 31/10, atividades de rua do FES, Cascavel
Cumpra-se,
Curitiba, 21 de setembro de 2017.

Donizétti Aparecido Rosa da Silva
Presidente do SINDISEAB
Gestão 2016-2019
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2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PROGRAMAÇÃO
26/10 - QUINTA
I - MESA DE CONJUNTURA E TRABALHISTA
* 08h00, abertura
* 08h30 às 10h00, conjuntura política nacional e estadual, e seus impactos para o serviço público, para o
servidor público e para a população.
* 10h00 às 11h30: reforma trabalhista, leis federais 13.467/2017, que trata da reforma trabalhista, e
13.429/2017, que dispõe sobre a terceirização, e seus impactos para o serviço público, para o servidor
público e para a população.

II - MESA DE PREVIDENCIÁ E NEGOCIAÇÃO COLETIVA
*13h00 às 15h00: reforma previdenciária e Paranáprevidência - aspectos jurídicos e fiscais, e impactos
para o serviço público, para o servidor público e para a população.
*15h00 às 17h30: negociação coletiva para o servidor público. Aspectos funcionais; regulamentação da
negociação coletiva para o servidor público - PL 3831.
27/10, SEXTA
III - MESA DE AGROECOLOGIA
* 08h00, abertura.
* 08h30 às 10h00: Água um recurso ambiental finito para o ser humano, agricultura e indústria.
* 10h00 às 11h30: Alimentação saudável: produção; distribuição; certificação, agricultura familiar.
IV - MESA DELIBERATIVA – ASSEMBLEIA GERAL
*13h00 às 15h00: Informatização, comunicação e pauta de reivindicação.
*15h00 às 16h30: Jurídico – orientações e autorização para ação judicial.
Cumpra-se,
Curitiba, 21 de setembro de 2017.

Donizétti Aparecido Rosa da Silva
Presidente do SINDISEAB
Gestão 2016-2019

