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0 anos do Sindijus-PR: Uma história
de lutas e conquistas. Assim foi elaborado o livro alusivo a esta data, um
registro com relatos importantes que fizeram parte das batalhas travadas e vitórias

alcançadas durante esses anos de existência da entidade.
No dia 29 de março, em solenidade de
abertura da XXII Plenária Estadual dos
Servidores do Poder Judiciário do Paraná,
a direção do Sindijus-PR entregou para
cada participante um exemplar do livro
“Sindijus-PR 30 anos: Uma história de lutas”. O lançamento contou com a presença

de cerca de 200 pessoas, e ocorreu na cidade de Londrina.
A ideia de escrever o livro partiu da
necessidade de registrar a história dos trabalhadores do Judiciário Paranaense. “O
livro foi um resgate histórico importante,
pois temos a convicção de que é preciso
falar sobre as conquistas, às lutas e tudo o
que o Sindijus-PR aprendeu e ensinou nos

ança livro para

nos da entidade

gens que ajudaram a construir essa história
últimos 30 anos”, salientou o coordenador-geral José Roberto Pereira.
A cerimônia de comemoração dos 30
anos, além do lançamento da obra, incluiu
homenagem a algumas pessoas que ajudaram a construir a história do Sindijus-PR,
que estão juntas na luta desde quando ainda era uma Associação, transformado em
Sindicato em 08 de dezembro de 1988. Os

homenageados foram Dario Aparecido da
Costa, Vaner Galli, Pierina Libera Demartini, David Machado e José Roberto Pereira.
“E essa história não poderia ter sido
construída sem a participação de mulheres e homens que tiveram a coragem de
se dispor para a luta, em que pese todas
as dificuldades e desafios enfrentados. Por
isso, nada mais justo que uma breve homenagem a alguns desses personagens que
ajudaram a construir esses 30 anos de História do Sindijus-PR!”, afirmou o diretor
Leandro Fonseca ao abrir o evento.
A homenagem da gestão 2018/2021 é
personalizada, confeccionada em metal,
com o nome do homenageado gravado e
com a frase “Há homens que lutam um dia
e são bons, há outros que lutam um ano
e são os melhores, há os que lutam muitos anos e são muitos bons. Mas há os que
lutam toda a vida, estes são os imprescindíveis.” (Bertolt Brecht) – um obrigado
por ajudar a construir esta história, é a
mensagem de reconhecimento gravada na
peça entregue aos homenageados. Após,
membros da direção executiva e colegiada
convidaram a todos para cantar parabéns
ao Sindijus-PR junto ao bolo comemorativo dos 30 anos.
O evento prosseguiu com o jantar de
confraternização. Durante o jantar, todos
os presentes receberam um exemplar do
livro. Sempre com uma atuação firme, democrática e transparente a entidade conquistou respeito, confiança e a credibilidade por parte da administração do TJPR
e de seus representados, que entenderam
que um Sindicato forte se faz com a ação e
participação ativa dos filiados.
Para José Roberto, é uma honra estar
à frente de um Sindicato com 30 anos de
existência. “É uma história cheia de episódios de luta em favor dos servidores do Poder Judiciário Paranaense e de toda a classe
trabalhadora”, afirma.
O evento finalizou com um momento
de grande emoção, quando a direção celebrou junto com os servidores presentes
este marco histórico.

Inteligência Artificial, Concurso Público
e Reforma da Previdência nortearam os debates
Grupos de trabalho aprofundam temas relativos à conjuntura apresentada na XXII Plenária

“S

erviço Público, Desafios Contemporâneos: como construir
novos caminhos” foram os principais temas debatidos pelos grupos de trabalho. Os servidores aprofundaram os temas apresentados durante a XXII Plenária
Estadual do Sindijus-PR. O objetivo desta
atividade foi a elaboração de um plano que
contemple as opiniões da categoria, podendo assim garantir uma trajetória de carreira
e melhores condições de trabalho para os
servidores do judiciário paranaense. Desta forma, haverá um aperfeiçoamento dos
serviços prestados à população.
O resultado dos grupos foi apresentado
na Plenária Final, na qual os servidores ex-

puseram as suas opiniões para que juntos
construíssem propostas que foram deliberadas e votadas em Assembleia Geral.
Na Plenária Final, os presentes referendaram a necessidade de aumentar o
debate sobre a inteligência artificial e o teletrabalho, pois com a implementação de
ambos poderá haver aumento na demanda
de serviço. Além de pressionar o Tribunal
de Justiça do Paraná (TJPR) a respeito do
concurso público, isonomia e valorização
do servidor. Os presentes aprovaram uma
série de moções importantes para garantir
a pauta de reivindicações da categoria, e
também reforçar a luta contra a Reforma
da Previdência.

As palestras contribuíram para que os
servidores definissem um rumo para ações
do Sindicato, em defesa contra os ataques
à classe trabalhadora. A XXII Plenária foi
considerada um grande sucesso pelos participantes. O coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira sustenta que,
em atividades como estas, os servidores
enriquecem o conhecimento, e saem ainda
mais fortalecidos e conscientizados acerca
da importância de estarem unidos na luta
pelos seus direitos.
Segundo a diretora do Sindijus-PR, Viviane Aparecida de Souza, o dia foi muito
produtivo e o debate realizado de forma
democrática.

Mesa debate ameaças aos servidores,
dentro e fora do Judiciário
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Mais de 150 participantes da XXII Plenária fazem uma análise
aprofundada do Documento 319 do Banco Mundial

brindo as atividades da XXII Plenária Estadual do Sindijus-PR, os mais
de 150 presentes acompanharam
a primeira mesa com o tema “Análise do
Contexto Atual, dentro e fora do Judiciário”,
sendo ministrada pelos palestrantes Márcio
Pessatti (Historiador e ex-superintendente
regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Paraná) e Marco Aurélio Velleda
(coordenador da Fenajud - Região Sul).
Márcio Pessatti iniciou sua fala fazendo uma reflexão sobre a conjuntura, e
afirmando que em sua estrutura há três aspectos fundamentais: o estado, o mercado,
e a sociedade civil, abordando os acontecimentos marcantes politicamente. “Hoje
no país, após as mudanças já empregadas
pelo atual governo, existem ameaças reais
de retirada de direitos nas reformas apresentadas (como a da Previdência) e alguns
retrocessos como a exclusão do Ministério
do Trabalho”, destacou.
Segundo Márcio, estamos vivendo um

momento crítico para os trabalhadores. “É
necessário a intervenção, através de manifestações e organizações populares, por meio de
fóruns permanentes de discussão, seminários
e outros debates sobre democracia e sociedade. Portanto, é importante que as entidades
sindicais produzam articulações e iniciativas
que tenham efetividade para reverter as condições precárias de trabalho, bem como lutar
pelo reconhecimento da carreira, pelo grau
de importância dos servidores para uma sociedade democrática”, ressaltou.
Já o palestrante Marco Velleda fez uma
avaliação aprofundada do Documento 319
do Banco Mundial (BM), uma cartilha de
cunho político, ideológico e financeiro elaborada em 1996 pelos representantes do
Neoliberalismo, especificamente nos EUA,
criando diretrizes para uma reforma do Judiciário na América Latina e no Caribe, preparando assim o Judiciário para a chegada
do “receituário neoliberal” de arrocho fiscal,
privatizações, desregulamentações, flexibi-

lizações de leis trabalhistas e outros ataques
aos trabalhadores do setor público e privado.
“Entender a proposta do Banco Mundial para a reforma do Judiciário latino-americano é perceber como essas mudanças
interferem no dia-a-dia do servidor: na luta
por direitos; na luta por condições de trabalho; no tratamento desigual concedido
aos servidores em relação aos magistrados;
nas legislações exigindo competitividade e
superexploração dos servidores e no adoecimento por excesso de serviço”, explicou.
Velleda finaliza falando sobre a importância de saber onde o Judiciário está
inserido nessas mudanças, e qual será o
caminho para que o servidor possa planejar sua luta por direitos, por uma Justiça
democrática e por uma sociedade igualitária e justa. “Que Judiciário queremos para
sociedade, não só para nós trabalhadores?
Reflitam sobre isso, não podemos deixar o
Judiciário se tornar privado, pois isso afasta a Justiça da sociedade”, enfatizou.

Servidores devem estar em alerta sobre
as reformas que tramitam no Congresso
Só unidos conseguiremos defender os nossos direitos

T

odos seremos prejudicados com as
propostas de reforma que tramitam
no Congresso Nacional. “Contudo
as mulheres, trabalhadores rurais, professores e servidores públicos que ingressaram
até o dia 31 de dezembro de 2003 serão os
mais prejudicados pela proposta da Reforma da Previdência”, alerta o advogado do
Sindijus-PR, Ludimar Rafanhim ao abrir a
segunda mesa da XXII Plenária Estadual:
“Quais as perspectivas para o Serviço Público dentro do Congresso Nacional?”.
Rafanhim apresentou aos participantes as principais mudanças que ocorrerão
na aposentadoria dos servidores públicos,
bem como esclarecer as dúvidas acerca das
propostas que preocupam a classe trabalhadora. Para ele, a Reforma enviada pelo
Governo ao Congresso Nacional empurra
os trabalhadores para a previdência privada, e é um verdadeiro “desmonte da Previdência pública”. Portanto, devemos nos
mobilizar para garantir os nossos direitos.
Rafanhim também disse que a Reforma
da Previdência é um dos passos para a im-

plementação do Estado mínimo no Brasil.
“Com base na mesma premissa do estado
mínimo é que pode ocorrer uma nova reforma administrativa no Estado Brasileiro.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), com base nas mesmas premissas, a extinção de cargos, a suspensão de
concursos, a terceirização e privatização
poderão atingir níveis inimagináveis até
aqui. Leiam a PEC 06/2019 para aprofundar o assunto”, completou.
Dando sequência no debate, o assessor
parlamentar do Sisejufe-RJ, Alexandre Marques abordou as outras duas propostas que
tramitam no Congresso para regulamentar
a exoneração do servidor público estável
por insuficiência de desempenho: Projeto
de Lei Complementar 248/1998, de autoria
do Poder Executivo, que foi apresentado no
Governo FHC; Projeto de Lei do Senado
116/2017, dispõe sobre a avaliação periódica
dos servidores públicos, e a possibilidade de
exoneração do servidor público estável por
insuficiência de seu desempenho mediante
avaliação da sua chefia imediata.

Segundo Marques, com a eleição de
Bolsonaro à presidência da República, a
política de Estado mínimo e uma economia
liberal trará ao serviço público e aos servidores uma verdadeira “caça as bruxas”,
com o uso de adjetivos que já conhecemos
como, por exemplo, “privilegiados”. “As
eleições gerais dos últimos anos trouxeram
uma renovação no Congresso Nacional
mais conservadora”, destacou.
“Temos que ficar atentos à agenda ultraliberal do Governo, resistir e lutar, defender nossos direitos e conquistas. Teremos quatro anos deste governo e estaremos
na trincheira para defender um País soberano, com direitos e garantias, na busca da
igualdade social”, afirmou.
Para o servidor da comarca de Tomazina, Juliano Oliveira, o assunto é complexo e deve ser debatido amplamente, para
que todos possam se conscientizar acerca
da gravidade da situação que enfrentamos
hoje. “Devemos nos mobilizar para barrar
os ataques do Governo e a retirada de direitos” afirmou Juliano.

