A pauta dos trabalhadores nas ruas
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Assembleia dia 09 de agosto
vai definir mobilizações
Sem resposta oficial do TJ, servidores querem ser ouvidos pelo presidente Clayton Camargo
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OPINIÃO

Movimento das ruas contagia
categoria que pede mobilizações
ssembleia em agosto
pode ser uma das maiores dos últimos tempos. A atividade do dia 09 de
agosto acontece após as mobilizações que sacudiram o Brasil.
A população percebeu que, unida, tem força para exigir respeito das autoridades.
Existe uma máxima que diz
“quando o rebanho se une, o
leão vai dormir com fome”. E é
bem isso que vem acontecendo.
Esse despertar já tinha acontecido em outras partes do mundo
e, agora, no Brasil.
Os servidores do Judiciário do
Paraná tem história de lutas. Já provaram isso. Em vários momentos,
nesses 25 anos do Sindijus-PR, se
uniram e fizeram avançar em suas
reivindicações. Agora, com esse
despertar coletivo, os servidores

têm participado mais das reuniões convocadas pelo Sindicato. Em
poucos dias estão acontecendo
reuniões com motoristas, comissários de menores, técnicos
cumpridores de mandados, oficiais de justiça, profissionais da área
de psicologia, assistência social e
pedagogia, escrivães e secretários
dos juizados e outras devem ser
agendadas nos próximos dias.
Tudo isso tem levado à reforçar as
mobilizações para a Assembleia
Geral de agosto.
Também faz parte da estratégia as visitas a locais de trabalho.
Desde o início do ano diretores
do Sindicato já visitaram mais de
60 comarcas nas mais diferentes
regiões do Estado. Setores de trabalho da Capital também têm recebido visitas do Sindicato para

falar dos desafios colocados aos
trabalhadores do Judiciário do
Paraná na gestão atual. Já são mais
de 5 meses da administração
Clayton Camargo e até agora não
se sabe o que pensa o Chefe do
Poder em relação aos temas que
angustiam os servidores. A elaboração de um Plano de Carreira, que abra possibilidade de
crescimento na vida funcional de
todos os funcionários é uma das
maiores indagações sem resposta. Assim, para que os servidores
sejam ouvidos e respeitados
como trabalhadores, uma grande
Assembleia Geral vai acontecer no
dia 09 de agosto. Em tempos de
indignação geral, os trabalhadores do Judiciário também querem
ser ouvidos.
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Caros colegas sindicalistas,
agradeço a atenção recebida
por parte desse Sindicato, através do qual estamos conquistando o atendimento de nossas reivindicações.
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Vitória do Sindijus e das profissionais do SAIJ. Parabéns companheiros de luta que estão no
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A.C.
PARABÉNS I
Sindijus, parabéns pelo empenho e luta em prol dos pensionistas, já se é em tempo do pagamento da URV.
D.B.D.
PARABÉNS II
Gostaria de parabenizar o
Sindijus-PR por todas as vitórias obtidas e pelo esforço diário
e ininterrupto para melhorar a
vida dos servidores do Poder Judiciário do Paraná. Fico muito
agradecida pelo recebimento
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que considero bastante importante, pois me aposentei e assim, consigo acompanhar o excelente trabalho e dedicação de
nosso Sindicato.
P.F.B.
PERGUNTA
Gostaria de saber como foi a
reunião dos tec. cumpridores de
mandados, realizada no dia 22,
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B.R.V.
RESPOSTA
Caro sindicalizado, na página 5
desta edição poderá encontrar
todas as informações referente
a esta atividade. Obrigado.
Direção do Sindijus-PR
MOBILIZAÇÃO
Venho apoiar as atividades que
o Sindijus-PR está realziando em
prol da nossa pauta de reivindicações. Me coloca a disposição
para qualquer mobilização que
aconteça para conquistarmos os
nossos direitos, e peço que aos
meus colegas que participem,
pois como o José Roberto, coordenador do Sindicato diz,
Juntos somos mais fortes.
B.R.V.
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SINDIJUS-PR espera presença maçica de servidores na assembleia

JUNTOS PRA CONQUISTAR AINDA MAIS
Sindicato está convocando a Diretoria Colegiada para reunião no dia 09 de agosto, às 09 horas.
Assembleia será no mesmo dia às 17 horas, no Clube de Sargentos e Tenentes de Curitiba
Arquivo
Sindijus-PR

Assembleia será em Curitiba às 17 horas, no CLube de Sargentos e Tenentes

omo é do conhecimento dos servidores, o Sindijus-PR vem tentando uma audiência com o presidente desde a sua posse. Até a
presente data não tivemos êxito. O presidente está sempre com a agenda cheia
e alguns problemas com o CNJ.
Foram realizadas duas audiências
com representantes da nova administração: a primeira com o vice-presidente,
desembargador Paulo Vasconcelos, que
tomou conhecimento da pauta, e tentou marcar com o presidente para o dia
seguinte, também não foi possível.
No mês de junho, nova data designada, mas com a posse de novos
desembargadores não fomos recebidos,
novamente. Fernando Prazeres, juiz auxiliar da Presidência nos atendeu, e debatemos muitos pontos da pauta, mas
ainda não temos uma resposta oficial.
Nossa pauta é extensa, sabemos dis-

so. Mas quanto mais passa o tempo, mais
os problemas se acumulam e novas questões surgem. A categoria cobra e quer
respostas.
Não bastasse a defasagem de servidores, falta de estrutura, falta de um
plano de carreira, agora surgem duas
novas leis, 17577/2013 e 17601/2013,
as quais incorporam a VPNI para alguns
servidores do nível intermediário da
secretaria e para outros do nível superior. Essas leis há algum tempo esperadas pela categoria, corrigem uma
distorção salarial histórica na secretaria. Mas como sempre, não resolvem
todos os casos. Diversos servidores do
nível básico e também do intermediário da própria secretaria ficaram de
fora. O primeiro grau nem ao menos
foi contemplado com a VPNI (que substituiu a TIDE), nem se pode falar em
incorporação da vantagem. Onde está

a igualdade de tratamento?
Na Assembleia Geral do dia 24 de
maio, foi referendado o plano de lutas e
de ação sindical para 2013. A categoria
estabeleceu um prazo, até 09 de agosto
para ter alguma resposta da administração aos diversos pedidos que aguardam
uma decisão.
Faltam 45 dias para a Assembleia
que irá definir as formas e como buscar respostas para as reivindicações dos
servidores. Até lá, o Sindijus-PR estará
mantendo contato com a administração
e mobilizando a categoria, com visitas
aos locais de trabalho, ouvindo e informando os servidores do descaso do TJ,
para que no dia 09 de agosto, todos
estejamos conscientes e firmes na
Assembleia que irá definir os próximos
passos.
DIREÇÃO DO SINDIJUS-PR

Vitória do Sindijus-PR
e das profissionais do
SAIJ
O reconhecimento do Tribunal de
Justiça ao direito aos atrasados da
VPNI das Profissionais do Serviço Auxiliar da Infância e da Juventude
(SAIJ) e aos Profissionais em Execuções Penais foi uma vitória sem precedentes. O pagamento que acabou
surpreendendo, face a falta de diálogo com a nova administração, veio
a coroar de êxito a luta travada por
todas as profissionais do SAIJ durante todo esse tempo.
O Sindijus-PR vem desde 2006, lutando ao lado dessas servidoras. O Sindicato sustentou que até janeiro de
2011, esses profissionais recebiam a
Gratificação de Risco de Vida que foi
suprimida pela Lei 16748/10, sem que
outra vantagem fosse aplicada para
evitar a redução salarial. No entanto, em 2013, com a aprovação da Lei
17.469/13 houve o reestabelecimento
da gratificação em forma de VPNI,
mas sem o pagamento do período em
que esses profissionais sofreram o prejuízo. Deste modo, mais uma vez, o
Sindicato protocolou um pedido, e no
mês de junho foi atendido quando TJ
pagou os valores retroativos, abrangendo o período de 24 meses.
Apesar de muitos revezes, avançamos muito, conquistamos os
quinquênios, a licença especial o risco de vida e agora os atrasados. Isso
vem demonstrar que a participação,
a insistência e até mesmo a teimosia
de todas as profissionais fez com que
chegassem a mais essa conquista.
José Roberto, coordenador-geral
do Sindijus-PR, comemora a conquista, pois aos poucos a injustiça
com esses profissionais vem sendo
reparada.
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Sindijus-PR intensifica visitas às Comarcas
A direção vem percorrendo todos os locais de trabalho do Estado para alertar a categoria para importância de
se mobilizar
isando mobilizar os trabalhadores para as reivindicações da categoria, o Sindijus-PR vem
visitando os locais de trabalho da capital e
Comarcas do interior para reunir o maior número
de servidores na Assembleia. Durante as conversas,
os diretores retratam o dia-a-dia das lutas dos trabalhadores.
As visitas de mobilização terão continuidade até
a realização da Assembleia que irá ocorrer no dia 09
de agosto. Nessa assembleia a categoria irá analisar o

andamento das negociações com a administração do
Tribunal de Justiça – até hoje não fomos recebidos
pelo novo presidente Clayton Camargo – e os novos
rumos da luta.
Até neste mês, mais de 100 comarcas já receberam a presença de diretores do Sindijus-PR, que
convocam os servidores para as atividades que o
Sindicato vem realizando. Segundo José Roberto
Pereira, coordenador-geral, as visitas vem despertando a atenção cada vez maior dos servidores e o

Colombo

Arquivo

Ponta Grossa

Arquivo

Pâmela Mendes Leony

Alto Piquiri

Pâmela Mendes Leony

Umuarama

interesse em participar dos debates pela Valorização da categoria.
O número de servidores filiados ao Sindijus-PR
vem crescendo com essas visitas, conforme o diretor David Machado, “essa demora da resposta do TJ
para a nossa pauta de reivindicação é um bom momento para debater os principais problemas que
atingem a categoria, mas principalmente, buscar
formas de envolver todos os servidores nas atividades do Sindicato”.
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Encontros acontecerão para lutar
por melhores condições de trabalho
discussão sobre a estrutura do Poder Judiciário deveria ser permanente entre Sindicato e
Administração. Muitos servidores estão desesperados com os
problemas que enfrentam no
dia-a-dia. A fim de encontrar caminhos para resolver a situação
em vários locais de trabalho, o
Sindijus-PR realizará Encontros
Estaduais por setores de atividades. A idéia é debater pontos
que afetam a carreira destes servidores, discutir e elaborar propostas para resolver essas questões por cargos ou setores de trabalho.
Hoje há vários problemas de
estrutura, como por exemplo,
salas pequenas e poucos areja-

das para acomodar número suficiente de funcionários misturados a pilhas de processos;
fóruns com infiltração e salas
com calor excessivo e sem ar
condicionado; oficiais de justiça com excesso de mandados;
técnicos cumpridores de mandados sendo obrigados a cumprir jornada dupla de trabalho;
falta de servidores em vários locais; assédio moral de juízes e
servidores; entre tantos outros.
Segundo o coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto
“ao mesmo tempo em que o cidadão cobra serviço de qualidade, o servidor cobra melhor estrutura e reconhecimento do
seu trabalho”. Por este motivo,
José Roberto destaca que é fun-

damental a participação de todos os servidores e servidoras
nesses Encontros, pois somente
unidos podemos construir soluções para os vários problemas
enfrentados.

AGENDA
Alguns Encontros já foram
definidos as datas, sendo
eles:
- Encontro dos Escrivães e
Secretários dos Juizados nos
dias 13 e 14 de julho;
- Encontro dos Técnicos
Cumpridores de Mandados nos
dias 03 e 04 de agosto;
- Encontro das Analistas e
Técnicas do SAIJ nos dias 27
e 28 de setembro.

TÉCNICOS CUMPRIDORES DE MANDADO
DECIDEM LUTAR POR ESTABILIDADE
Gustavo Henrique Vidal

Garantir a estabilidade. Essa foi
a bandeira prioritária dos técnicos
judiciários cumpridores de mandado definida na reunião que aconteceu em junho. Participaram da
atividade servidores de todas as
regiões. Uma das principais preocupações dos técnicos é a segurança na função. Neste sentido, o primeiro ato será uma reunião com o
advogado do Sindijus-PR, Ludimar
Rafanhim, para ver estratégias jurídicas para pleitear a estabilidade.

Uma das soluções apontadas
pelos servidores é o engajamento
na proposta apresentada pelo
Sindijus-PR, quando das reuniões
do Plano de Carreira, que busca a
solução para esta insegurança com
a criação de áreas de atuação, onde
uma delas seria a de “cumpridor
de mandados”, eliminando a insegurança de uma eventual substituição. Pela lei, hoje o juiz tem o
livre remanejamento dos servidores, pode escolher, a qualquer mo-

mento, outro técnico judiciário para
assumir a função. “Essa é uma das
piores relações de trabalho, já que
os servidores ficam a mercê da vontade do magistrado”, explica David
Machado, diretor do Sindijus-PR,
lembrando que a insegurança para
esses técnicos aumenta a partir do
momento que eles pagam para trabalhar, “já que muitos adquiriram
veículos para cumprir com a função e acabam financiando a longo
prazo”.
Na reunião inúmeras sugestões
foram pautadas pelos servidores,
uma delas e bastante reiterada, foi
de uma maior representatividade
para os técnicos Judiciários dentro
do Sindijus-PR, já que o número
destes servidores é crescente. Também defenderão a limitação de
mandados por mês, os servidores
alegaram que já tiveram carga de
mais de 600 em um único mês.

SERVIDORES INTERESSADOS EM PARTICIPAR
DAS AÇÕES COLETIVAS DEVEM SE FILIAR ATÉ
O DIA 09 DE AGOSTO
A partir de agosto de 2013, o Sindijus-PR ajuizará novas ações para requerer vantagens para os servidores
do Poder Judiciário já que os pedidos foram negados
administrativamente. Sendo elas: URV RETROATIVA PARA
OS PENSIONISTAS; EQUIPARAÇÃO DE ESCRIVÃES DO
CÍVEL, PARTIDORES, CONTADORES E DISTRIBUIDORES que
até fevereiro de 2011 mantinham simetria de carreira
com os servidores do Foro Judicial; MOTORISTAS DO
SAIJ que recebiam o risco de vida até fevereiro de 2011
que foi suprimido sem inclusão em seus vencimentos;
TIDE que em 2010 foi concedida a gratificação para
servidores da Secretaria do TJPR, no entanto, não foi
estendida ao 1º Grau.
Deste modo, o Sindijus-PR informa que todos os servidores interessados em fazer parte das medidas judiciais devem tomar as seguintes providências: nas ações
coletivas, o Sindicato representa os filiados, portanto,
os interessados não filiados deverão realizar sua filiação
até o dia 9 de agosto de 2013, para que possam se
integrar nas ações, bem como encaminhar os documentos, caso solicitados.

APOSENTADOS AGORA PODEM ACESSAR O
CONTRACHEQUE PELA INTERNET
Após muitos pedidos feitos pelo Sindijus-PR a administração do Tribunal de Justiça, finalmente foi deferido
pelo Presidente o acesso dos aposentados via internet
aos seus contracheques através do site www.tjpr.jus.br
para aqueles aposentados que recebem pelo Tribunal
(fundo financeiro).
COMO ACESSAR: Deverá clicar em “acesso restrito”, no
canto direito da página, e em “Aposentados”, digitando
o seu CPF nos espaços determinados. Após a abertura
da página, no lado esquerdo, em “Sistemas”, optar por
“Alterar minha senha”, o que dará mais segurança ao
usuário.
Para o Sindijus-PR, a medida deverá facilitar a vida dos
aposentados que todos os meses tinham que aguardar
a entrega dos contracheques pelos correios.

PEC 37 É REJEITADA PELA CÂMARA
A Câmara dos Deputados Federais rejeitou por 430 votos a 9 e 2 abstenções, a Proposta de Emenda à Constituição 37/11, que retirava o poder de investigação criminal do Ministério Público e de outras Instituições. Assim, a PEC será arquivada. Por unanimidade, os líderes
dos partidos recomendaram voto pela rejeição da proposta. Após votação dos partidos, deputados votaram
nominalmente.
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SERVIDORES vão levar as suas reivindicações às ruas
SINDIJUS-PR E ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL DO PARANÁ FECHAM CONVÊNIO
Buscando ampliar o leque de opções aos servidores, o
Sindijus-PR está fechando convênio com a Associação
da Caixa Econômica Federal do Paraná (APCEF), onde
disponibilizará a Sede Pesqueira e de Lazer da Caixa
em Porto Rico-PR aos filiados do Sindicato.
Os filiados e seus dependentes irão poder utilizar a
sede com as mesmas condições dos associados da Caixa. A Sede Pesqueira de Porto Rico contém 10 apartamentos com acomodações para cinco pessoas cada,
piscina, espaço para camping, dois quiosques com churrasqueira, espaço Gourmet (local para pequenas festas), estacionamento com espaço para dez vagas, e
terraço com vista privilegiada para o Rio Paraná.
Em breve, maiores informações a respeito do convênio, sobre reservas e valores de diária, será divulgado
no Boletim e site do Sindijus-PR.
SINDIJUS-PR TEM PARCERIA COM A ECKHARDT
CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA
O Sindijus-PR há mais de 40 anos tem uma parceria
com a empresa Eckhardt Corretora de Seguros de Vida
(parceira da Projeção Corretora) que oferece a todos
os servidores do TJ-PR a possibilidade de adquirir um
plano de seguro com vários benefícios. Além da facilidade de pagamento, onde o desconto é feito direto
no contracheque.
Veja algumas vantagens que a empresa oferece aos
filiados e à sua família:
Coberturas ofertadas
- Morte por Causas Naturais ou Acidentais (titular e
cônjuge, se contratado);
- Indenização Especial por Morte Acidental (titular e
cônjuge, se contratado);
- Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
(titular e cônjuge, se contratado);
- Invalidez Funcional Permanente por Doença (apenas
para o titular);
Benefícios
- Sorteios mensais de R$ 10 mil (em título de capitalização);
- Você e sua família contarão com o Serviço de Assistência Funeral;
- Possibilidade de contratar cobertura de até 100% para
cônjuge, exceto Invalidez Funcional Permanente por
Doença;
Agende sua visita para escolher o plano que melhor
combina com você, pelos telefones (41) 3336-3717/
8877-1875/9621-4695, ou através do e-mail
comercial@projecaocorretora.com.br falar com o
Ailson Martins.
Obs: O Sindijus-PR não assume responsabilidade sobre a realização dos trabalhos executados pelos profissionais liberais, bem como, da empresa conveniada.

PEC 190: Dia Nacional de
Luta será em 23 de outubro
Mobilização foi definida em reunião com representantes de sindicatos
s discussões do IX Conselho de Representantes da Federação Nacional dos Servidores do
Judiciário nos Estados
(Fenajud), em 06 de julho, definiram o dia 23 de outubro de
2013 para o “Dia Nacional de
Lutas” dos servidores do Judiciário brasileiro pela PEC 190,
que propõe a criação de estatuto único para os servidores estaduais e federais.
O dia nacional de lutas vem
após semanas de a proposta entrar na pauta da Câmara dos
Deputados para votação, mas
acabou não sendo analisada.
A pauta das mobilizações será
diversificada e ainda será discutida pela diretoria executiva da
Federação agregando pautas de
reivindicações dos sindicatos estaduais. Uma reunião da diretoria será marcada em Brasíia para
esta finalidade.
O presidente da Fenajud,
Valter Macedo, reuniu-se com o
representante do Sintaj (BA),
Dionízio Jânio Souza e o assessor parlamentar, Marcos
Verlaine, na Câmara Federal,
tentaram uma agenda com líderes partidários. Devido a pressão das ruas, as pautas do plenário da Câmara versam em temas das manifestações e as festas juninas baixaram o quórum
da Casa (apenas 240 parlamentares).
A Fenajud reconhece que
este é mais um avanço nas atividades em prol da PEC190.

CONSELHO
Representantes sindicais
debaterem outras pautas dos
servidores no encontro. Entre
elas a Judicialização da Política e das Questões Sociais,
apresentada pealo o professor
de Direito da USP e das faculdades Makenzie, Alysson Leandro Mascaro.
Segundo o professor, quando se pensa em direito “se
pensa em policia”. Na sua visão, o judiciário e o Estado capitalista existem para explorar
os pobres e servir aos ricos.
“Separar os pobres nas favelas
e os ricos em suas mansões.
Este Estado não serve mais para
o ideal de justiça e a justiça
existe para perseguir, prender
e até matar os pobres”, afirmou.
O professor foi além. Segundo ele, em geral, toda vez
que um líder sindical traz à discussão uma pauta mais progressista “ele é criticado por
sua base, pois nossos trabalhadores do judiciário brasileiro,
como componentes da classe
média, possuem grande dificuldade de lidar com temas e
metas progressivas”.
Alysson finalizou o debate
afirmando que, para que haja
uma transformação no pensamento dominante, “os trabalhadores do judiciário têm que
ter em mente não a defesa da
instituição, mas a transformação das instituições instaladas”.

O que é a
PEC 190?
A PEC 190 trata-se
de uma Proposta de
Emenda Constitucional
proposta pelos deputados federais, Alice
Portugal e Flávio Dino,
que acrescenta o artigo 93-A a Constituição
Federal. A proposta foi
apresentada em 1997 e
até hoje não chegou a
ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados
A emenda tem
como objetivo a criação, mediante lei
complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF),
do Estatuto dos Servidores do Judiciário de
todo o Brasil, regulamentando direitos, deveres e obrigações dos
servidores das Justiças
Estaduais e Federal,
além de reduzir as
distorções salariais
existentes no Poder
Judiciário estadual.
Os deputados e os
sindicatos têm defendido essa proposta que
regulamentará a uniformidade dos servidores dos órgãos
jurisdicionais.
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MANIFESTO em defesa do trabalho e do emprego

A pauta da classe trabalhadora nas ruas
CUT-PR

ilhares pessoas foram até a Boca
Maldita no dia 29 de junho para
colocar, novamente, a pauta da
classe trabalhadora nas ruas de Curitiba.
Redução da jornada de trabalho, o Projeto
de Lei das Terceirizações e a tarifa do
transporte público foram alguns dos temas levantados pelos trabalhadores.
Durante a manifestação, a reforma política também foi pauta dos militantes que
levaram faixas e cartazes pedindo uma
nova configuração do sistema político e
eleitoral brasileiro.
“A PL 4330 terceiriza todos os trabalhadores e trabalhadoras deste País, até mesmo o serviço público em todas as suas instâncias. Se isso for para votação e passar
poderemos ser todos terceirizados. É preciso que este juventude, que serão os trabalhadores de amanhã, vá para as ruas contra este projeto”, enfatizou a presidenta
da Central Única dos Trabalhadores do
Paraná, Regina Cruz.
Regina também anunciou uma nova
grande mobilização nacional, marcada
para o dia 11 de julho, onde as centrais

Mobilização dos trabalhadores em Curitiba

sindicais vão promover grandes atos por
todo o País. “Mas quero chamar a atenção. A greve é um instrumento legítimo
de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Contudo, não podemos cair no golpe de greves falsas e sem comando que
estão sendo chamadas pelas redes soci-

ais. Estes movimentos não representam
os trabalhadores e trabalhadoras de forma legítima”, completou.
O coordenador da Plenária Popular dos
Transportes, André Machado, destacou a
importância das mobilizações para a mudança do País. “Que esta indignação se

transforme em mudanças concretas na
vida do povo. A reforma política não pode
ser cosmética. Temos que colocar em questão as estruturas que impedem as conquistas sociais, que impedem dinheiro na educação, saúde e cultura. Precisamos de uma
reforma ampla e democrática”, avaliou.
PRAZO
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que o prazo mínimo para conseguir
realizar um plebiscito sobre reforma política, como quer a presidente Dilma Rousseff,
é de 70 dias a contar do dia 1º de julho.
A data mínima seria 08 de setembro
deste ano “se tivessem início imediato,
as providências no sentido da realização da consulta”, diz a nota do tribunal.
No entanto, o envio do plebiscito ao tribunal depende ainda da tramitação no
Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, disse que
deve elaborar um primeiro projeto sobre a
reforma política em 90 dias, o que tornaria
a consulta popular em 8 de setembro
inviável.

Calote do governo à Paranaprevidência chega a R$
595 mi só em 2013
No final do ano passado, o Fórum das
Entidades Sindicais (FES) denunciou
exaustivamente a forma como o governo
estadual aprovou, a toque de caixa, a
reestruturação do Plano de Custeio e Financiamento do Regime de Previdência
Social do Estado do Paraná.
Na época, os sindicatos reunidos no
Fórum já exigiam que o governo pagasse as
contribuições devidas pelo Estado à previdência (outra denúncia antiga). Isto não
ocorreu. Agora, após apenas seis meses da
implantação do novo plano de custeio da
Paranaprevidência, eis que vem à tona a
informação que o Estado já deve R$ 595
milhões ao fundo previdenciário dos servi-

dores. E fica pior. Para contornar o rombo,
o governo lançou mão de uma manobra
proibida pela legislação: está emprestando
recursos do Fundo Previdenciário (que
paga os benefícios aos servidores aposentados a partir de 2004) para o Fundo Financeiro (que custeia os demais benefícios).
Com a reestruturação, a alíquota de
contribuição dos servidores subiu de 10%
para 11% a partir de abril deste ano. A
contrapartida do Estado deveria ser igual,
no entanto, isto não tem acontecido. E
apesar disto, os conselhos Fiscal e de Administração aprovaram todos os balancetes
mensais do sistema desde o início do ano.
Os únicos votos contrários registrados fo-

ram os dos representantes dos servidores.
Diante do quadro preocupante, o FES
decidiu que entrará na Justiça, ainda esta
semana, contra os gestores antigos e atuais do sistema. A entidade pedirá a
inelegibilidade e o bloqueio dos bens
dos responsáveis por colocar a Paranaprevidência nesta situação. O Fórum também já solicitou a intervenção do Ministério da Previdência e do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (TCE).
Como integrante do FES, e em defesa dos servidores, aposentados e pensionistas do Judiciário, o Sindijus-PR acredita que é necessária, e urgente, uma
auditoria nos cofres da Paranaprevi-

dência. “Essa medida já deveria ter sido
tomada antes do aumento da contribuição. No final do ano, o rombo já era grande e se os órgãos competentes não intervirem, a previdência dos servidores pode
estar em risco”, afirma David Machado,
diretor do Sindijus-PR.
O Fórum tem feito o seu papel, através dos seus representantes nos conselhos da Paranaprevidência, ao fiscalizar
as medidas do Estado, bem como denunciar o que está em desacordo com a legislação. O que os sindicatos exigem é
que o governo honre a sua parte, pois os
servidores nunca deixaram de cumprir a
deles.
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SINDIJUS-PR requer que TJ tome providências o mais breve possível

Situação caótica na Comarca de
Ponta Grossa
Servidores sofrem com a precária estrutura dos locais de trabalho
Sindijus-PR vem
recebendo muitas reclamações
dos servidores
sobre as condições de trabalho. Em edições anteriores, já foram mostradas
dificuldades enfrentadas
em várias Comarcas. A falta de servidores tem sobrecarregado aqueles que
assumem cargas desumanas de trabalho e muitos
estão adoecendo, mas, outra queixa comum é com
relação à estrutura dos locais de trabalho.
Nesta publicação, o jornal Consciência e Luta expõe o
cenário encontrado na Comarca
de Ponta Grossa, principalmente
nas 1ª e 2ª Secretarias da Fazenda e na 4ª Vara Criminal. Diretores do Sindijus-PR estiveram nesses locais e presenciaram a precariedade das condições de trabalho dos servidores. As instalações não dispõem de espaços
adequados para armazenar tan-

tos processos que são facilmente
percebidas por quem chega. Segundo os servidores, a 4ª Vara
Criminal recebeu também a atribuição de atender as demandas
da Lei da Maria da Penha.
Assim, há sobrecarga de trabalho aos servidores que ainda
tem que conviver em espaço
insuficiente para acomodar pilhas de processos, que são

amontoados até, em instalações
sanitárias. “A função exige que
estejamos sempre à disposição
da população, o que nós obriga permanecer num local insalubre, onde não há condições
para que seja possível uma permanência saudável por muito
tempo”, complementa uma
servidora.
O fato é que as péssimas con-

dições do ambiente colocam em risco a segurança
dos servidores e também
a qualidade do trabalho
desenvolvido. Por todo o
prédio é possível observar
problemas em toda a estrutura. Os equipamentos
de trabalho, assim como
processos, também estão
expostos à água (alguns ficam armazenados até em
banheiros, impossibilitando os servidores de os utilizarem).
O Sindijus-PR protocolou
no TJ um pedido administrativo onde solicita providências o mais breve possível
por parte da Administração. Servidores também relataram outros problemas vivenciados nas
Secretarias da Fazenda, tais
como: falta de materiais, precárias condições estruturais
(sala inadequada, falta de balcão para atendimento à população, entre outros), bem como
denúncias de assédios moral.

ESTADO DOS PNEUS DE CAMINHÃO PREOCUPA SERVIDORES
Os pneus carecas e recapeados dos caminhões do Departamento de Patrimônio tem tirado o sono dos servidores que conduzem esses veículos. Há dias eles reivindicam ao departamento
e à administração pneus novos.
Segundo os servidores, uma licitação estava prevista, mas acabou cancelada. Os motoristas do Barracão não querem mais
conviver com os riscos de acidentes devido a falta de condições. Alguns têm se negado a dirigir o caminhão enquanto os
problemas não sejam resolvidos.
A Direção do Sindijus-PR vai encaminhar ao Tribunal de Justiça
documento apresentando os problemas apontados pelos servidores e solicitar a compra de todos os materiais necessários
para que os trabalhadores possam viajar com segurança.

11 DE JULHO
Acontece o Dia Nacional
de Lutas dos trabalhadores. Diversas categoria
têm aderido ao movimento que está sendo
convocado pelas Centrais
Sindicais. A paralisação
quer sensibilizar o Governo quanto a pauta trabalhista, que envolve as
terceirizações, fator
previdenciário e redução
da jornada de trabalho,
além de cobrar mais investimentos em saúde,
educação e segurança.

13 DE JULHO
Encontro entre Escrivães
e Secretários dos Juizados do Poder Judiciário
do Paraná.
A atividade será em
Maringá.

03 DE AGOSTO
Encontro dos Técnicos
Cumprindores de Mandados em Guarapuava.
A atividade é resultado
de reunião ocorrida em
junho em Curitiba,
onde ficou definida a
intensificação da luta
destes servidores pela
estabilidade no cargo.

28

DE SETEMBRO

Acontece o Encontro
das Analistas e Técnicas
do SAIJ, para discutir as
revindicações.

23 DE OUTUBRO
Dia Nacional de Luta
dos servidores do Judiciário nos estados pela
aprovação da PEC 190,
que institui o Estatuto
dos Servidores do Judiciário. Mais informações em breve.

