TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019
PLANO DE AÇÃO E LUTA DO FES - 2017
JANEIRO DE 2017
26 de janeiro - Reunião do Conselho Fiscal
Reunião de Coordenação do FES
10/01, terça
Nessa manhã, tivemos Reunião com a Coordenação e Assessorias de Comunicação e
Econômica do FES
Fizemos uma excelente debate com enfoque na conjuntura política e econômica de 2016 e
2017, e uma nota oficial já foi publicada denunciando que os números esclarecem mais uma
mentira do Governo Beto Richa: A receita do Paraná aumentou 7,2% em 2016, conforme
apontavam os sindicatos.
Além disso, tiramos o seguinte calendário de atividades, ações e lutas, para o mês de janeiro e
fevereiro:
20/01, sexta
- lançamento da calculadora do calote, para que servidores vejam quanto do salário deixarão
de ganhar sem a data base em janeiro. Lançar a convocatória para o dia 01 de fevereiro.
31/01, terça
- mobilização virtual. produzir imagem, slogan unificado, articular com lideranças regionais
para que haja um movimento que apareça na mídia. DATA BASE É DÍVIDA, NÃO AO CALOTE.
FEVEREIRO 2017
 Caravanas - vai juntar, vai para Brasília
 Alep - prprevi como vamos trabalhar. Beto Richa como exterminador do futuro
 Seminário de atualização da Prprevidência e Previdênciário
 Fazer mensalmente, após as reuniões dos conselhos da Prprevidência na APPSindicato, um dia de explicações sobre Prprevidência
 Adesivo de peito, faixa, banner - para o dia 01 - Gustavo produz a imagem
 Formatar até o dia 02 de fevereiro uma proposta de material e forma de discussões
sobre a reforma da previdência em todas as regiões do Estado, tipo a hora, o dia do
FES. Pensar em inserções de rádio, mídias, material unificado, que dialogue com a
população. Precisamos falar com a sociedade. O interno é bem feito, o externo deixa a
desejar.
 Criar uma marchinha que denuncie a dívida, divulgar em várias cidades.
 Passos: 1) integrar a comunicação dos sindicatos. Sindicatos que possuem contrato de
publicidade e atuam na - Sindsaúde, APP, Sindijus
01/02, quarta
13h, ato estadual unificado na ALEP, em Curitiba, com aposentados e os ativos que puderem
participar (abertura das sessões da ALEP)
 barraca: Sindisaúde
 água e som: APP
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levar os jornalistas
o transporte será compartilhado entre as categorias

14h, coletiva de imprensa - antes da sessão
- Produzir uma nota oficial/coletiva de imprensa.
02/02, quinta
9 às 17h, plenária com as entidades do FES
20 a 23/02 - Seminário Previdência (FES - Comissão de Previdência formata)
- indicativo. Fazer duas mesas, prprevidência e reforma da previdência
ABRIL 2017
29/04, sábado
- ato público do dia 29 de abril
AGOSTO 2017
30/08, quarta
- ato público do dia 30 de agosto
OUTUBRO 2017
23 a 28/10, segunda à sábado
- semana do servidor

