NOTA DE REPÚDIO À PRÁTICA
ANTISSINDICAL
Guarapuava será eleita a capital do assédio moral do Judiciário do Paraná

O

Sindijus-PR repudia veementemente as práticas antissindicais de juízes contra a Greve legítima
dos servidores. Foram registrados
diversos episódios em várias comarcas do Paraná que o Sindicato encaminhará para o Departamento Jurídico para que as medidas cabíveis
sejam tomadas.
O caso mais grotesco é o de Guarapuava. É lamentável a atitude de
alguns magistrados ao coibir a livre
manifestação da categoria frente ao
descontrolado volume de trabalho
e pressão diária para atingir metas,
com ameaça constante de procedimentos administrativos.

O foco do movimento grevista dos servidores é a Justiça, não
buscam igualdade aos magistrados,
mas sim a igualdade de tratamento ao 2º grau de jurisdição e principalmente melhores condições de
trabalho.
Assim, toda a comunidade de
servidores do Poder Judiciário do
Paraná repudia veementemente a
atitude desses magistrados que no
mínimo estão extremamente equivocados, já que a luta dos servidores também lhes beneficiará, pois a
atividade fim de todos é prestar um
atendimento ágil e de qualidade à
população.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Vários pontos da pauta não dependem de impacto financeiro e também
não foram encaminhados

A

direção do Sindijus-PR esclarece que foi
recebida pela presidência do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJ) no dia 18 de maio, após
diversos pedidos de audiência não atendidos
pelo chefe do poder. Nessa data o Sindicato
foi informado da reposição inflacionária, prevista em lei e que vem sendo cumprida, rigorosamente, pela administração desde 2009.
O principal objetivo dos representantes
da categoria era obter uma resposta em relação à pauta de reivindicações, conforme
deliberação da Assembleia Geral do dia 08

de maio. Vários pontos da pauta não dependem de impacto financeiro e também não
foram encaminhados.
Destaque-se o atendimento do SAS aos
aposentados e pensionistas que foi cortado
pelo Executivo, ainda não restabelecido pelo
Judiciário, situação que tem levado diversos
aposentados e pensionistas a sofrimento
desnecessário, pois os valores a serem despendidos são irrisórios, diante do benefício
que estes trabalhadores e pensionistas estão
sendo privados. Como não houve uma res-

posta até o dia 25, no dia 26 iniciou o movimento grevista.
A decisão da Assembleia Geral do dia 08
de maio, bem como toda a pauta de reivindicações da categoria, inclusive com os pontos
considerados prioritários foram comunicados a Presidência do Tribunal dentro do prazo legal. A direção do Sindijus-PR continua
aberta ao diálogo, aguardando uma manifestação da Administração do TJPR em relação
aos demais pontos de pauta.
Nossa greve é por Justiça.

Primeiro dia de greve dos servidores
do Judiciário: Adesão começa forte!

A

greve estadual dos servidores do Judiciário começou
nesta terça-feira, dia 26 de maio, com toda força. Logo
no primeiro dia, o movimento contou com a adesão de 45%

– 68 das 160 comarcas de várias regiões, capital, região metropolitana
e interior do Paraná.
Em Curitiba, a paralisação se
concentrou em frente ao Tribunal
de Justiça do Paraná (TJ), servidores da capital e região metropolitana orientaram a população sobre o
motivo da greve distribuindo informativos. No interior, os servidores
estão com os Fóruns apenas atendendo em casos de urgência. Várias
comarcas informaram ao Sindicato
que vão aderir à greve a partir de
amanhã (27).
O Sindijus-PR conclama aos
servidores a continuarem de bra-

ços cruzados enquanto o Tribunal
não atende as justas reivindicações
da categoria. “A luta é nossa e para
quem ainda não aderiu à hora é
agora, pois somente unidos iremos avançar”, ressalta José Roberto Pereira, coordenador-geral do
Sindicato.
A direção do Sindijus-PR espera
que a cada dia que passa, a adesão
ao movimento de greve aumente,
principalmente na capital. José Roberto cumprimenta os servidores
que aderiram e convoca os demais
a se unirem à luta, pois o sucesso do
movimento depende do tamanho
da nossa mobilização.

Veja os locais que já aderiram a greve:
1:: Londrina – 100%

29:: Maringá – 70%

2:: Salto do Lontra – 100%

30:: Palmital – 100%

57:: Sarandi – 100%

3:: Piraquara – 90%

31:: Cândido de Abreu – 100%

58:: Manoel Ribas – 100%

4:: Cianorte – 80%

32:: Mangueirinha – 80%

59:: Marialva – 70%

5:: Goioerê – 100%

33:: Piraí do Sul – 100%

60:: Porecatu – 70%

6:: União da Vitória – 80%

34:: São João – 100%

61:: Matinhos – 100%

7:: Palmas – 100%

35:: Umuarama – 100%

62:: Santo Antônio da Platina – 100%

8:: Bocaiuva do Sul – 100%

36:: Loanda – 100%

63:: Bela Vista – 100%

9:: Arapongas – 90%

37:: Guarapuava – 50%

64:: Cambará – 100%

10:: Apucarana – 90%

38:: Campo Largo – 60%

65:: Catanduvas – 100%

11:: Rolândia – 80%

39:: Paranaguá – 100%

66:: Cerro Azul – 100%

12:: Prudentópolis – 80%

40:: Terra Rica – 100%

67:: Ortigueira – 100%

13:: Santa Helena – 85%

41:: Vara Criminal de Curitiba – 90%

68:: Nova Fátima – 80%

14:: Marechal Cândido de Rondon – 95%

42:: Assis Chateaubriand – 100%

69:: Foz do Iguaçu – 60%

15:: Mandaguari – 90%

43:: Cidade Gaúcha – 100%

70:: Joaquim Távora – 100%

16:: Jaguariaíva – 100%

44:: Antonina – 100%

71:: Guaíra – 100%

17:: Santa Felicidade – 80%

45:: Terra Boa – 100%

72:: Congonhinhas – 100%

18:: Ponta Grossa – 80%

46:: Fazenda Rio Grande – 100%

73:: Cruzeiro do Oeste – 100%

19:: Piraquara – 90%

47:: Nova Esperança – 100%

74:: Pinhão – 85%

20:: São José dos Pinhais – 70%

48:: CIC – 90%

75:: Engenheiro Beltrão – 50%

21:: Telêmaco Borba – 90%

49:: Laranjeiras do Sul – 100%

76:: Perola do Oeste – 80%

22:: Rebouças – 100%

50:: Mamborê – 100%

77:: Palmeira – 70%

23:: Campina Grande do Sul – 100%

51:: Varas da Fazenda de Curitiba – 50%

78:: Varas da Família Curitiba – 100%

24:: Almirante Tamandaré – 100%

52:: Nova Aurora – 90%

79:: Pato Branco – 60%

25:: Faxinal – 100%

53:: Formosa do Oeste – 100%

80:: Cascavel – 70%

26:: Nova Londrina – 100%

54:: Medianeira – 90%

81:: Irati – 92%

27:: Pinhais – 100%

55:: Centenário do Sul – 80%

82:: Jandaia do Sul – 95%

28:: Maria da Penha – 100%

56:: Castro – 100%
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